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جملة دورية حم ّكمة

تصدر اربع مرات يف العام اجلامعي (أيلول – كانون أألول  -أذار  -حزيران)

تنشر اجمللة البحوث واملراجعات ال علمية اليت مل يسبق نشرها ,باللغة العربية أو اإلجنليزية حبيث تشمل ,البحوث اليت تتميز
باألصالة واالبتكار ,كما تستعرض مع النقد بعض الكتب املنتقاة.

********
الرؤية:

الرؤية – الرسالة – األهداف

تعمل اجمللة علا الر ي اوواص ات النشر العلمي املتميز حملياً وعاملياً يف جماالت العلوم الرتبوية والن سية.
الرسالة:

تسعا اجمللة لتأصيل البحث العلمي والرفع من شأنه حبيث يصبح مرجعاً علمياً للباحثني يف جماالت العلوم الرتبوية والن سية.

األهداف:
 )1املسامهة يف تطوير العلوم الرتبوية والن سية وتطبيقاهتا من خالل نشر البحوث النظرية والتطبيقية.
 )2نشر األحباث املتميزة اليت تتسم باجلودة العالية واألصالة واالبتكار وترتبط بالوا ع احمللي والعريب.
 )4نشر األحباث اليت تسهم يف التطوير يف جمايل الرتبية والتعليم.

 )1توفري وعاء نشر للباحثني املتميزين والتسويق ألحباثهم حملياً وعاملياً.
 )5عرض جتارب عاملية متمثلة اوا يصدر من كتب وأحباث تتعلق بالرتبية وعلم الن س.
********
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حقائق وتواريخ
مسما أول عدد "رسالة الرتبية وعلم الن س" وحىت اآلن

شعبان 1111هـ /مارس 1991م

عدد البحوث املنشورة حىت آخر عدد (العدد  )12ذي احلجة /1111أكتوبر 2111

 219حبثا

عدد البحوث املنشورة يف جمال العلوم الرتبوية

 212حبثا ~ ()%88

عدد البحوث املنشورة يف جمال علم الن س

 11حبثا ~ ()%12

عدد البحوث يد النشر

~ 19

القواعد العامة للنشر بالمجلة
 -1استكمال النماذج املوجودة علا مو ع اجمللة ( )http://gesten.org.saوترسل علا بريد اجمللة
(.)Jes.gesten@ksu.edu.sa

 -2خلو البحث من االخطاء اللغوية والنحوية.
 -1التقيد بقواعد النشر باجمللة.

 -1اال يتجاوز عدد ص حات البحث ( )11ص حة مطبوعة علا شكل وورد ووفق مواص ات اجملالت العلمية التابعة جلامعة امللك
سعود وخاصة من حيث نوع اخلط والبنط.

 -5كتابة منت البحث علا شكل عمودين عدا املخلص باللغة العربية او االجنليزية.
 -2هليئة التحرير حق ال حص األويل للبحث وتقرير أهليته للتحكيم ,أو رفضه.

 -7يرسل خطاب ( بول البحث للنشر) للباحث يف حالة بوله للنشر ,وحيدد فيه العدد الذي سوف ينشر فيه.

 -8يف حالة بول البحث للنشر ,ال جيوز نشره يف من ذ نشر آخر ور ياً أو إلكرتونياً دون إذن كتايب من رئيس التحرير.

********
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دور مديري األندية الصيفية في نشر األمن الفكري من وجهة نظر المعلمين العاملين بها "مشرفو المجاالت"
بمدينة الرياض
غازي بن الحميدي بن عيسى العتيبي
قدم 1111/11/21هـ – وقبل 1111/2/11هـ

مســتخلص :هــدفت هــذه الدراســة إر التعــرف علــى دور مــديري األنديــة الصــيفية يف نشــر األمــن الفكــري مــن وجهــة نظــر املعلمــني العــاملني ــا مشـرفو
اجملاالت مبدينة الرياض .ولتحقيق هدف ال دراسة قام الباحث بتصميم استبانة ،ومت التحقق من صدقها وثباهتا .وطبقها على عينة الدراسة من املعلمـني
العـاملني ــا ،وبلــه عــددهم ( )45معلمـا ،واســتخدم الباحــث عــددا مـن األســالي اإلحصــائية املناســبة لابيعـة هــذه الدراســة ،وكــان مـن أهــم نتــائ هــذه
الدراسة ما يأيت:
 .4أن دور م ديري األندية الصيفية يف نشر األمن الفكري مبدينة الرياض بشكل عام بدرجة عالية ،حيث بلـه املتوسـا احلسـايب العـام ( )4,15مـن
أصل (.)1
 .3تراوح املتوسا احلسايب بني ( )4,13وبني ( )4,14مما يوضح التجانس يف موافقة أفراد الدراسة.
 .4أن العبارة يِّبز قيم التسامح والسالم جاءت باملرتبة األور مبتوسا حسايب (.)4,14
 .1أن العبارة يشجع على تنظيم زيارات طالبية للعلماء لتوجيههم توجيها فكريا سليما جاءت باملرتبة األخرية مبتوسا حسايب (.)4,13
 .5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1,15بالنسبة ملتغريات الدراسة (املؤهـل العلمي،سـنوات اخلـِّبة يف التعلـيم ،سـنوات اخلـِّبة
يف األندية الصيفية ،التدري ).
واختتمت الدراسة بعدة توصيات بناء على النتائ تؤكد أمهية األمن الفكري ودور مديري األندية الصيفية يف نشره.
الكلمات المفتاحية :مديري األندية الصيفية ،األمن الفكري ،مشرفو اجملاالت
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غازي بن احلميدي العتييب :دور مديري األندية الصيفية يف نشر األمن الفكري من وجهة نظر املعلمني .....

المقـدمـة:

يُعد األمن نعمـة مـن نعـم اهلل  الـ م هبـن ـا علـى عبـاده
املؤمنني قال تعار{ :فَـلْيَـ ْعبُ ُدوا َرب َه َذا الْبَـيْت ( )1الذي أَط َْع َم ُهم

ِّمن ُجوع َو َآمنَـ ُهم ِّم ْن َخ ْوف} (قريش .)1 -4

وق ــال  : م ــن أص ــبح م ــنكم همن ــا يف سـ ـربه ،مع ــا يف
جســده عنــده قــوت يومــه فكأ ــا حيــزت لــه الــدنيا ســنن ابــن
ماجه (.)1444
فاألمن مال وضرورة من ضـرورات احليـاة ليـنعم اإلنسـان
بالراح ـ ــة والامأنين ـ ــة وس ـ ــكون ال ـ ــنفس والع ـ ــيش يف بي ـ ــة همن ـ ــة
يستايع من خالهلا أداء واجباته حنو دينه ونفسه وجمتمعه.
وحتقيق األمن الفكري من مقاصد الشـريعة اإلسـالمية الـ
كفل ـ ــت محاي ـ ــة العق ـ ــل البش ـ ــري وا افظ ـ ــة علي ـ ــه باعتب ـ ــاره م ـ ــن
الض ـ ـ ــرورات اخلم ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ال تس ـ ـ ــتقيم احلي ـ ـ ــاة دون تأمينه ـ ـ ــا.
(املالكي4143 ،هـ،ص.)421
إذ يؤدي وجود األمن الفكري احلماية مـن االحنرافـات الـ
تش ــكل خا ـ ـرا علـ ــى الفـ ــرد واجملتمـ ــع ،وهتديـ ــدا ل مـ ــن الـ ــوط
وزعزعت لكيان الدولة واستقرارها.
وقـ ــد شـ ــهدت اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية يف هـ ــذا العصـ ــر
ظه ــور العدي ــد م ــن األفك ــار املظلل ــة وااراء واملعتق ــدات امل ــؤثرة
سـ ــلبا ال ـ ـ زعزعـ ــت األمـ ــن فيـ ــه مـ ــن خـ ــالل وسـ ــائل اإلعـ ــالم
املشبوهة وبعض مواقع االنرتنت وحنومها.
ويُعـد االحنـراف الفكـري مــن أهـم مهـددات األمـن مبفهومــه
الشــامل ولــذلك تظهــر احلاجــة الكبــرية إر الوقايــة منــه وا ــاذ
اإلجـراءات الالزمــة ملواجهتــه وعالجــه حـ نامـ ن إر ســالمة
الفكر من االحنرافات (املالكي4141 ،هـ،ص.)41
مم ـ ــا يتالـ ـ ـ تك ـ ــاتف مجي ـ ــع مؤسس ـ ــات الدول ـ ــة ،وحتقي ـ ــق
املشـ ــاركة اجملتمعيـ ــة ملواجه ـ ــة القضـ ــايا والتحـ ــديات ومتالب ـ ــات
التنميــة ،وتعتــِّب وزارة الرتبيــة والتعلــيم الش ـريك االس ـرتاتيجي يف
تأصــيل املســؤولية األمنيــة ،وغرســها يف نفــول الناشـ ة للنهــوض
باملسؤولية اجلماعية وإذكاء احلس األمـ وإرسـاء دعائمـه لـدى

أفراد اجملتمع ،وحتقيق املنظومة األمنيـة املتكاملـة ،فهـي املؤسسـة
ال ـ ـ تـ ــريب الناش ـ ـ ة منـ ــذ خـ ــروجهم مـ ــن كنـ ــف أسـ ــرهم ،وهـ ــي
املؤسسة ال ترفد قااعات اململكـة بـرأل املـال الفكـري الـذي
يدير عملية التنمية يف اململكة( .املعاياة ،ص ،34بتصرف).
وق ـ ــد دع ـ ــت (وثيق ـ ــة سياس ـ ــة التعل ـ ــيم يف اململك ـ ــة العربي ـ ــة
الس ـ ـ ــعودية) يف امل ـ ـ ــادة ( )15إر تنمي ـ ـ ــة إحس ـ ـ ــال الا ـ ـ ــالب
مبشكالت اجملتمع الثقافية واالقتصادية واالجتماعية وإعدادهم
لإلسهام يف حلها .
فالناش ـ ة جاجــة إر حصــانة فكريــة تســاعدهم علــى عــدم
قبــول األفكــار املنحرفــة واهلدامــة الـ تغــرر ــم وتــؤدي ــم إر
التهلك ــة ،إذ تعت ــِّب ه ــذه املرحل ــة مرحل ــة حساس ــة م ــن حي ــث
سهولة تأثر أفكار الناش ة.
لـ ــذلك فـ ــإن دراسـ ــة دور مـ ــديري األنديـ ــة الصـ ــيفية مبدين ـ ـة
الري ـ ــاض يف نش ـ ــر األم ـ ــن الفك ـ ــري م ـ ــن وجه ـ ــة نظ ـ ــر املعلم ـ ــني
العــاملني ــا مشــرفو اجملــاالت أمــر يف غايــة األمهيــة للتعــرف
على دور مديري األندية الصيفية مبدينة الرياض يف نشر األمن
الفكري والوقوف على األسالي الرتبوية والـِّبام الوقائيـة الـ
تساعد يف حصانة الناش ة فكريا من األفكار املنحرفة واملظللة،
وهــذا ظــاهر يف خاــا األنديــة الصــيفية وأهــدافها الـ أخــذت
علـ ــى عاتقهـ ــا تقـ ــدة املناشـ ــا الرتبويـ ــة املوجهـ ــة ال ـ ـ تناس ـ ـ
حاجــاهتم وتلــيب رغبــاهتم باعتبارهــا حماضــن تربويــة مهمــة ورحبــة
مل ـ ــا هل ـ ــا م ـ ــن دور فع ـ ــال يف اس ـ ــتقااب جه ـ ــود الع ـ ــاملني ـ ــا
وتوحيــدها حنــو العم ـل املثمــر ومســاعدة الاــالب علــى تكــوين
عـادات ومهــارات وقـيم وأســالي التفكـري و ــو اخلـِّبات وتنميــة
هوايـ ــاهتم وقـ ــدراهتم وإبـ ــداعاهتم واملشـ ــاركة يف التنميـ ــة الشـ ــاملة
واس ــتثمار أوق ــاهتم بالن ــافع املفي ــد يف إج ــازاهتم الص ــيفية حت ــت
إشراف تربوي سليم وإدارة تربويـة واعيـة بأهـدافها وإدرا أمهيـة
رؤيتها ورسالتها والدور الذي تقوم به.

مشكلة الدراسة:
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شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية يف هــذا العصــر العديــد مــن
األعمال اإلرهابية ال دمرت املمتلكات ،وانتهكت احلرمات،
وراح ضــحيتها أنــال أبريــاء وكانــت هلــا انعكاســات ســلبية علــى
األم ــن ال ــوط وعل ــى املش ــروعات التنموي ــة يف كاف ــة اجمل ــاالت
.وقد كشفت دراسة املالكي (4134هـ) إر أن أهم األسباب
والعوامل املؤدية إر اإلرهاب تتمثل يف االحنراف الفكري لدى
من يقوم بتلك األعمال.
كم ــا أثبت ــت دراس ــة ك ــل من(الِّبع ــي4133،ه ـ ــ) ودراس ــة
(احلي ـ ـ ـ ــدر4134 ،هـ ـ ـ ـ ــ) ،ودراس ـ ـ ـ ــة (اليوس ـ ـ ـ ــف4135 ،هـ ـ ـ ـ ــ)،
ودراســة(إدارة اإلش ـراف الرتبــوي باملناقــة الشــرقية4131 ،ه ــ)
أن االحن ـ ـ ـراف الفكـ ـ ــري يعـ ـ ــد مـ ـ ــن أهـ ـ ــم مسـ ـ ــببات اإلرهـ ـ ــاب
والتا ـ ــرف ،مم ـ ــا يتال ـ ـ املش ـ ــاركة اجملتمعي ـ ــة ملواجه ـ ــة القض ـ ــايا
والتحـديات ومتالبـات التنميـة وبـذل كـل جهـد ممكـن لتحقيـق
األمــن الفكــري لــدى الشــباب وكافــة شـرائح اجملتمــع .فمــن أبــرز
أه ــداف سياس ــة التعل ــيم يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية تنش ـ ـ ة
املـ ـواطن الص ــاب ال ــذي مـ ـ وطن ــه وينتم ــي إلي ــه ويش ــعر في ــه
بــاألمن واالســتقرار والامأنينــة فيكــون لبنــة نافعــة يف بنــاء وطنــه
ومحاية جمتمعه .وتعتِّب األندية الصـيفية عـامال مهمـا يف حتقيـق
األهــداف الرتبويــة ،لــذا ك ـ أن تكــون إدارة األنديــة الصــيفية
واعيــة ومدركــة ل هــداف ال ـ تســعى إر حتقيقهــا مــن خــالل
املناشا والِّبام واألنشاة واإلعالم الرتبوي واستقااب جهود
العـ ــاملني وتفعيـ ــل دورهـ ــم فيهـ ــا حلمايـ ــة الاـ ــالب مـ ــن الفكـ ــر
املنحرف ونشر الوعي الكايف.
وهنا يتضح أن مديري األندية الصيفية ميثلون الدور األهم
يف الوقاية من االحنراف الفكري الذي يسـتهدف أخـالق وقـيم
اجملتم ــع وا ــاذ اإلجـ ـراءات الالزم ــة ملواجهت ــه وعالج ــه ومحاي ــة
البي ــة الرتبويــة مــن أســباب انتشــار األفكــار املظللــة الـ تشــكل
خا ـرا علــى أمــن هــذه الــبالد الغاليــة وهتديــدا ملقوماتــه العقديــة
والثقافي ـ ــة والفكري ـ ــة .ويف ض ـ ــوء ذل ـ ــك ميك ـ ــن حتدي ـ ــد مش ـ ــكلة
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م ــا دور م ــديري األندي ــة الص ــيفية بمدين ــة الري ــاض ف ــي نش ــر األم ــن

الفكري من وجهة نظر المعلمين العاملين بها " مشرفو المجاالت"؟

ويتفرع من السؤال األول األسئلة اآلتية:
 .4هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف إجابــات عينــة
الدراســة بــني م ـديري األنديــة الصــيفية مبدينــة الريــاض يف
نشر األمن الفكري من وجهة نظر املعلمني العـاملني ـا
مشرفو اجملاالت يف ضوء متغري املؤهل العلمي.
 .3هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف إجابــات عينــة
الدراســة بــني مــديري األنديــة الصــيفية مبدينــة الريــاض يف
نشر األمن الفكري من وجهة نظر املعلمني العـاملني ـا
مش ـ ــرفو اجمل ـ ــاالت يف ض ـ ــوء متغ ـ ــري س ـ ــنوات اخل ـ ــِّبة يف
التعليم.
 .4هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف إجابــات عينــة
الدراســة بــني مــديري األنديــة الصــيفية مبدينــة الريــاض يف
نشر األمن الفكري من وجهة نظر املعلمني العـاملني ـا
مشـ ــرفو اجملـ ــاالت يف ضـ ــوء متغـ ــري سـ ــنوات اخلـ ــِّبة يف
األندية الصيفية.

أهـداف الدراسـة:

 .4التعرف على دور مديري األندية الصـيفية مبدينـة الريـاض
يف نشر األمن الفكري من وجهـة نظـر املعلمـني العـاملني
ا مشرفو اجملاالت .
 .3التعرف علـى الفـروق بـني مـديري األنديـة الصـيفية مبدينـة
الريـاض يف نشـر األمــن الفكـري مـن وجهــة نظـر املعلمــني
الع ــاملني ــا مش ــرفو اجمل ــاالت يف ض ــوء متغ ــري املؤه ــل
العلمي.
 .4التعرف على الفروق بني مديري األندية الصـيفية مبدينـة
الريـاض يف نشـر األمــن الفكـري مـن وجهــة نظـر املعلمــني
العــاملني ــا مشــرفو اجملــاالت يف ضــوء متغــري ســنوات
اخلِّبة يف التعليم.

الدراسة في السؤال اآلتي:
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 .1التعرف علـى الفـروق بـني مـديري األنديـة الصـيفية مبدينـة
الريـاض يف نشـر األمــن الفكـري مـن وجهــة نظـر املعلمــني
العــاملني ــا مشــرفو اجملــاالت يف ضــوء متغــري ســنوات
اخلِّبة يف األندية الصيفية.

.3

.4

.1
.5

.1

قد تكون هذه الدراسـة مـن أور الدراسـات  -حسـ
حد علـم الباحـث – الـ تناولـت دور مـديري األنديـة
الص ــيفية مبدين ــة الري ــاض يف نش ــر األم ــن الفك ــري م ــن
وجهة نظر املعلمني العاملني ا مشرفو اجملاالت .
ت ــِّبز أمهي ــة الدراس ــة م ــن أمهي ــة محاي ــة العق ــل البش ــري
وا افظــة عليــه باعتبــار أن حتقيــق األمــن الفكــري م ــن
مقاص ــد الشـ ـريعة اإلس ــالمية وم ــن الض ــرورات اخلم ــس
ال ال تستقيم احلياة دون تأمينها.
اسـ ـ ــتفادة اجلهـ ـ ــات الرتبويـ ـ ــة واألمنيـ ـ ــة يف معرفـ ـ ــة أهـ ـ ــم
الوس ـ ــائل الوقائي ـ ــة يف نش ـ ــر األم ـ ــن الفك ـ ــري وتوثيقه ـ ــا
والعمل على تعزيزها .
تكتسـ هــذه الدراســة أمهيتهــا مــن أمهيــة مــدير النــادي
الصيفي الذي هو من ركائز العملية الرتبوية.
تُعــد هــذه الدراســة دراس ـة ميدانيــة تســعى ملعرفــة الــدور
الفعلي ملديري األندية الصيفية يف نشر األمـن الفكـري
م ـ ـ ــن وجه ـ ـ ــة نظ ـ ـ ــر املعلم ـ ـ ــني الع ـ ـ ــاملني ـ ـ ــا مش ـ ـ ــرفو
اجملاالت .
التوصل إر نتائ علمية يستفاد منها يف محاية الناش ة
وحصانتهم فكريا من األفكار املظللة واهلدامة.

حـدود الدراسـة:

الحدود الموضوعية
دور مديري األندية الصيفية يف نشر األمن الفكـري مـن وجهـة
نظر املعلمني العاملني ا مشرفو اجملاالت .

الحدود المكانية

الحدود الزمانية

العام الدراسي 4144-4143هـ.
مصطلحات الدراسة:

دور :يعــرف الــدور إجرائيـ ـاً مجيــع مــا يقــوم بــه مــدير النــادي

أهمية الدراسة:
.4

األندية الصيفية مبدينة الرياض بنني .

الصــيفي مــن تفــاعالت وإج ـراءات ومهــام ومعــايري تــتحكم يف
سلوكه وتصرفاته عند تنفيذ الواجبات الرتبوية امللقاة على عاتق
إدارة األندية الصيفية يف جمال نشر األمن الفكري للاالب.

مدير النادي الصيفي:

ه ــو قائ ــد ترب ــوي معت ــدل فكري ــا ومت ــزن س ــلوكيا ،لدي ــه اخل ــِّبة
الكافية يف األعمال الرتبوية واإلدارية الـ توصـله للقيـام باملهـام
املوكلة له ،وحتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية.
األندية الصيفية:

النــادي فــي اللغــة نــاداه منــاداة وجالســه يف النــادي والنــادي
اجملل ــس ين ــدون إلي ــه م ــن حوالي ــه ( .ت ــا الع ــرول4411 ،هـ ــ،
ص.)55
تع ــرف األندي ــة الص ــيفية بأ" ــا حماض ــن تربوي ــة تق ــام فيه ــا
جمموعـ ــة مـ ــن املناشـ ــا وال ـ ـِّبام املنوعـ ــة يف مبـ ــا املـ ــدارل أو
املنش ـ ت احلكوميــة واألهليــة ذات املواقــع املناســبة واإلمكانــات
املتوفرة ،وهي موجهة للمتعة والفائدة واستثمار أوقات الاالب
وخدمة اجملتمع يف اإلجازة الصيفية حتت إشراف قيادات تربوية
مؤهلة( .التوثيق الرتبوي ،ع ،51ص.)11
األمن الفكري
األمن لغة

نقــيض اخل ــوف (الفــريوز هب ــادي4222 ،م ،ص،)314
كم ـ ــا يعـ ـ ـ طمأنين ـ ــة ال ـ ــنفس وزوال اخل ـ ــوف (األص ـ ــفها ،
4131هـ ،ص.)35
وفي االصطالح
حتصني كيـان الدولـة ،واجملتمـع ضـد األخاـار الـ هتـددها
داخليـ ــا وخارجي ـ ـا وتـ ــأمني مصـ ــاحلها وهتي ـ ــة الظـ ــروف املناسـ ــبة
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اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق األهـداف والغايـات الـ تعـِّب عـن
الرضا العام يف اجملتمع (.هالل4211 ،م ،ص. )43
الفكر في اللغة:

إعمـ ـ ــال اخل ـ ـ ــاطر يف الش ـ ـ ــيء (اب ـ ـ ــن منظ ـ ـ ــور4215 ،م،
ص .)15ويش ــري جممـ ــع اللغـ ــة العربي ــة إر أن :فكـ ــر يف األمـ ــر
،فكرا:أعم ــل العق ــل في ــه ورت ـ بع ــض م ــا يعل ــم ليص ــل ب ــه إر
اجملهول( .املعجم الوسيا4215 ،م ،اجلزء  ،3ص.)431
ويعرف األمن الفكري إجرائياً بأنه:

سالمة العقول واألفكار وصـحة معتقـداهتا املسـتمدة مـن
جــذور العقيــدة الصــحيحة و املســلمات املنعكســة علــى ســلوكه
و تعامالته يف احلياة و انتمائه للمجتمع الذي يعيش فيه (أبا
اخليل4144 ،هـ ،ص.)111
المعلم العامل بها "مشرف المجال":

هــو قائــد تربــوي معتــدل فكريــا ومتــزن ســلوكيا مكلــف مــن
قبل إدارة الرتبيـة والتعلـيم بالعمـل مشـرفا اجتماعيـا أو ثقافيـا أو
رياضــيا أو علميــا أو فنيــا أو كشــفيا أو مشــرف بـرام وتــدري
باألندي ـ ــة الص ـ ــيفية ،ويك ـ ــون متميـ ـ ـزا يف أداء عمل ـ ــه التعليم ـ ــي
والرتبـ ـ ــوي ،وحاصـ ـ ــال علـ ـ ــى دورة تأهيليـ ـ ــة للعـ ـ ــاملني باألنديـ ـ ــة
الصيفية.
اإلطـار النظـري

مفهوم األمن الفكري:

ميثل األمن الفكري دورا باله األمهية يف حياة الشعوب ،إذ
تتنــافس الــدول واألمــم علــى حتقيقــه وتــوفريه لشــعو ا؛ فــاألمن
حاجـة إنسـانيه ال يسـتايع بدونـه أي جمتمـع أن يعـيش وميـارل
دوره يف البنــاء والتنميــة .وقــد صــنف البــاحثون األمــن إر عــدة
أنـ ـواع منه ــا :األم ــن االجتم ــاعي ،والسياس ــي ،واالقتص ــادي،
والثقــايف ،والبي ــي ،واملعلومــايت ،ويعــد األمــن الفكــري مصــالحا
حديثا ،ونظرا حلداثته فقد تباينت التعريفات يف حتديد مفهومه
حي ــث ينظ ــر ل ــه ال ــبعض إر أن ــه أس ــالي وإج ـراءات أمني ــه يف
حني يرى بعضهم أن األمن الفكري ال يتعدى األمـن العقـدي
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فحس ـ  ،بينمــا ينظــر إليــه هخــرون باعتبــاره حالــة نفســية نا ــة
عن ا اذ مجلـة مـن التـدابري واإلجـراءات الـ ميكـن مـن خالهلـا
حتقيـ ــق األمـ ــن الفكـ ــري وا افظـ ــة عليـ ــه (املـ ــالكي4144،ه ـ ــ،
ص.)114
ويعرفــه (اجلح ـ ) بأنــه :انضــباع عمليــة التفكــري لــدى األف ـراد
والباحثني يف إطار الثوابت األساسية يف اإلسالم مبا خيـدم هـذا
التفكري ويبنيه وال يهدمه (4131هـ ،ص)35
ويعرف ــه (نص ــري ) بأن ــه :النش ــاع والت ــدابري املش ــرتكة ب ــني الدول ــة
واجملتمــع لتجنـ األفـراد واجلماعــة شـوائ عقديــة أو فكريــة أو
نفسية تكون سببا يف احنراف السلو واألفكار واألخـالق عـن
ج ـ ــادة الصـ ـ ـواب أو س ـ ــببا لإليق ـ ــاع يف املهال ـ ــك4144( .هـ ـ ــ،
ص.)43
ويعرف ــه (امل ــالكي) بأن ــه :االطم ن ــان إر س ــالمة الفك ــر م ــن
االحنراف الـذي يشـكل هتديـدا ل مـن الـوط أو أحـد مقوماتـه
الفكرية و العقدية والثقافية واألخالقية واألمنية (4144هـ،ص
)114
ويعرفــه (الرتكــي) بقولــه :أن يعــيش النــال يف بلــدا"م وأوطــا"م
وبني جمتمعاهتم همنني على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية
ومنظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومتهم الفكري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة4133( .هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ،
ص .)11
ويعرف الباحث األمن الفكري بأنـه :محايـة العقـل البشـري
وا افظـ ـ ـ ــة عليـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن األفكـ ـ ـ ــار املنحرفـ ـ ـ ــة و املضـ ـ ـ ــللة وااراء
واملعتق ــدات الس ــلبية ــدف ت ــدمريه واحنالل ــه س ــلوكيا ليش ــكل
خارا وهتديدا على أمـن الـوطن أو القناعـات الفكريـة والثوابـت
العقدية واملنظومة األخالقية والقيمية.
ونستخلص من التعاريف السابقة أن:
 األمــن الفكــري مقصــد مــن مقاصــد الش ـريعة اإلســالميةوتِّبز أمهيته من أمهية محاية العقل البشري وا افظة عليه
باعتبار أن حتقيق األمـن الفكـري مـن الضـرورات اخلمـس
ال ال تستقيم احلياة دون تأمينها.
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 نشــر الفكــر اامــن عامــل لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة وحتقيــقاألمن اجملتمعي.
 ضــرورة االهتمــام بـرأل املــال الفكــري الــذي يــدير عمليــةالتنمية.
 ا افظــة علــى مكتســبات الــوطن ومحايتهــا ليســود األمــنوالامأنينة واالستقرار يف احلياة.
 األم ـ ــن الفك ـ ــري يتالـ ـ ـ رس ـ ــم اسـ ـ ـرتاتيجية اجتماعي ـ ــةمتكاملــة للمســامهة يف احلفــاى علــى عقــول الشــباب مــن
الغزو الفكري وحتقيق طموحات الدولة يف التنمية وتوفري
األمن.
 حتصني الشبــاب ثقافيـا مــن خـالل املعلومـات الصـحيحةال تزيد الوعي األم والثقايف.
 تنمية العالقات بني العلماء ورجال األمن واملواطنني. الوقوف بقوة يف وجـه مصـادر الفكـر املنحـرف واملتاـرفميثل ركيزة أساسية لتحقيق األمن الفكري.

أهمية األمن الفكـري:

تكمــن أمهيــة األمــن الفكــري يف احتاللــه املرتبــة األور مــن
ب ــني أن ـ ـواع األمـ ــن كاف ــة ،إذ إن حتقيق ــه مـ ــن مقاص ــد الش ـ ـريعة
اإلس ــالمية الـ ـ كفل ــت محاي ــة العق ــل البش ــري وا افظ ــة علي ــه
باعتب ــاره م ــن الض ــرورات اخلم ــس الـ ـ ال تس ــتقيم احلي ــاة دون
تأمينها( .املالكي4143،هـ ،ص .)421
وكــان صــاح الســمو امللكــي األمــري نــايف بــن عبــدالعزيز
ويل العهد نائ رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية  -يرمحه اهلل
 أول من نبه ألمهية األمن الفكري وحـذر مـن خاـورة الفكـراملنح ــرف عل ــى األم ــة واجملتم ــع يف اجتماع ــات وزراء الداخلي ــة
العرب .ودعا مسوه يف مناسبات كثرية إر وضع اخلاا العملية
املبني ــة عل ــى أس ــس علمي ــة حلف ــق الفك ــر الس ــليم واملعتق ــدات
والقيم والتقاليد الكرمية والثقافة املتساحمة  ...وهذه الدعوة من

لــدن مســوه بثــل بعــدا اس ـرتاتيجيا ل مــن الفكــري ل مــة العربيــة
الذي يعتِّب أحد أساسيات األمن الوط ألي دولة عربية ألنـه
م ـرتبا ويــة األمــة وحضــارهتا واســتقرار قيمهــا وســالمة أفكــار
أفراده ـ ــا ال ـ ـ ت ـ ــدعو إر أم ـ ــن األف ـ ـراد وأم ـ ــن ال ـ ــوطن والـ ـ ـرتابا
والتواصــل االجتمــاعي والثقــايف ،ومواجهــة كــل مــا يهــدد تلــك
اهلويــة وتب ـ أفكــار هدام ــة تــنعكس س ــلبا علــى مجي ــع من ــاحي
احليــاة السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة واألمنيــة،ألن اهلويــة
بثل ثوابت األمة من قيم ومعتقدات وعادات ،وهذا ما مرص
األع ــداء عل ــى مهامجت ــه لتحقي ــق أه ــدافهم العدواني ــة وال ــرتوي
ألفكارهم اهلدامة وخاصة بني شرمة الشباب الذين هـم عمـاد
املستقبل ،والتشويش على أفكارهم ودعوهتم للتارف والعنف.
(املقاطي4141 ،هـ ،ص.)445
فوجــود األمــن الفكــري يــؤدي إر احلمايــة مــن االحنرافــات
ال ـ تشــكل خا ـرا علــى الفــرد واجملتمــع ،وهتديــدا ألمــن الــبالد
الغالية ،وزعزعت كيا"ا واستقرارها.
ويـرى (اللومـق4144 ،هــ) أن أمهيـة األمـن الفكـري تعــود إر
اعتبارات عدة منها:
 .4أن األم ـ ــن الفك ـ ــري محايـ ـ ــة أله ـ ــم املكتس ـ ــبات ،وأعظـ ـ ــم
الضروريات ،دين األمة وعقيدهتا ،ومحاية األمن من هـذا
اجلان ضرورة كِّبى ،وهو محاية لوجودهـا ومـا تتميـز بـه
عن غريها من األمم.
 .3أن اخــتالل األم ــن الفك ــري يــؤدي إر اخ ــتالل األم ــن يف
اجلوان اجلنائية واالقتصادية وغريها.
 .4أن ضرر اإلخالل بـاألمن الفكـري يتعـدى إر كـل شـرائح
اجملتمع على اختالف مستوياهتا.
 .1أن مناف ــذ األم ــن الفك ــري أوس ــع م ــن أن تغل ــق ،ف ــاألمن
الفك ـ ــري مت ـ ــا إر حراس ـ ــة ك ـ ــل دار ،ب ـ ــل ك ـ ــل عق ـ ــل،
ومحايت ـ ــه م ـ ــن االخ ـ ـ ـرتاق ق ـ ــدر اإلمك ـ ــان ،وه ـ ــذا يوس ـ ــع
املسؤولية.
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أن األمن الشامل مسؤولية األمة جبميـع ف اهتـا وعلـى
.5
اخــتالف صصــات النــال وأعمــاهلم ومهــامهم ،ولكــن
األمــن الفكــري أخــص مــن ذلــك فهــو مســؤولية كــل فــرد،
ولو كانت تلك املسؤولية متعلقة بذاته.
أن األمــن الفكــري معقــد متــداخل ،بينمــا غــريه مــن
.1
صور األمن وأنواعه ليست كذلك ،فالفصل بني احلكمة
ال ـ ه ــي ض ــالة امل ــؤمن والفك ــر الض ــار باألم ــة ال يك ــون
ضارا لكل أحد يف كل حني ،إذ ال ميلك هذا الفهـم إال
املؤهلون القادرون على ذلك.
إن اإلخـ ـ ــالل بـ ـ ــأمن األمـ ـ ــة الفكـ ـ ــري مـ ـ ــن اجلان ـ ـ ـ
.4
الفكري قد يكون بأيدي األعـداء املباشـرين ،وقـد يكـون
بأي ــدي بع ــض أبنائه ــا ،وال يك ــون قي ــامهم ــذا الع ــدوان
واضحا وضوح العدوان املادي( .ص .)4-5
وبتحقي ــق األم ــن الفك ــري ميك ــن حمارب ــة الغل ــو والتا ــرف
وســد منافــذ الغــزو الفكــري والثقــايف ومواجهــة االحنرافــات
الفكريـ ـ ــة والسـ ـ ــلوكية ال ـ ـ ـ تقـ ـ ــود الشـ ـ ــباب إر التكفـ ـ ــري
والتفجري وما يرتت عليها من أعمال إرهابية.

مقاصـد األمن الفكري:

نظـ ـرا إر م ــا حص ــل ل م ــة اإلس ــالمية م ــن جـ ـراء األفك ــار
اهلدامـ ـ ــة واملتارفـ ـ ــة وال ـ ـ ـ أضـ ـ ــرت بـ ـ ــأهم املكتسـ ـ ــبات املاديـ ـ ــة
والبش ـ ـرية ،دعـ ــت (وثيقـ ــة سياسـ ــة التعلـ ــيم يف اململكـ ــة العربيـ ــة
الس ــعودية) يف امل ــادة ()11إر أن ــه ك ـ تبص ــري الا ــالب مب ــا
ل ــوطنهم م ــن أجم ــاد إس ــالمية تلي ــدة ،وحض ــارة إنس ــانية عاملي ــة
عريقة ومزايا جغرافية وطبيعية واقتصادية .
فإن من مقاصد األمن الفكري ما يأيت:
فيــف منــابع االحن ـراف الفكــري وســد مجيــع منافــذه
.4
واتصال ما تسرب منه إر اجملتمع.
 .3حتقيــق الوســاية واالعتــدال فكـرا وممارســة .والبعــد عــن
األفراد أو التفريا لدى مجيع شرائح اجملتمع ومؤسساته.

.4
.1
.5
.1
.4
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تك ــوين رأي ع ــام من ــاهض للغ ــو والتا ــرف واإلره ــاب
بِصورها املختلفة.
حتقيــق الــوالء والـِّباء واالنتمــاء واملواطنــة الصــاحلة لــدى
مجيع أفراد اجملتمع.
حتقي ــق الوح ــدة الوطني ــة ومحايته ــا باعتباره ــا م ــن أه ــم
مقومات األمن واالستقرار.
احتواء الشباب فكريا واجتماعيا وسياسيا واقتصـاديا،
وتوظيف طاقاهتم وقدراهتم خلدمة الدين مث الوطن.
القضاء على ظاهرة اإلرهـاب باعتبارهـا نتيجـة مباشـرة
الحنـ ـ ـ ـ ـراف الفك ـ ـ ـ ــر وض ـ ـ ـ ــالله( .امل ـ ـ ـ ــالكي4134 ،ه ـ ـ ـ ـ ــ،
ص.)141
ويُعـ ــد األمـ ــن الفكـ ــري مـ ــن الضـ ــروريات األمنيـ ــة حلمايـ ــة
مكتسبات الوطن التنموية واحلضارية والثقافية ،والوقوف
بق ـ ــوة ض ـ ــد ك ـ ــل م ـ ــا ي ـ ــؤدي إر ت ـ ــدمري الفك ـ ــر واحنالل ـ ــه
سلوكيا.

أساليب تحقيق األمن الفكـري:
إن حتقيق األمن الفكري يتال املشاركة اجملتمعية ملواجهة
القضــايا والتحــديات ومتالبــات التنميــة والقيــام بالــدور املنــاع
بكل مؤسسة على أكمل وجه ،وبذل كل جهد ممكن لتحقيق
األم ــن الفك ــري ل ــدى الش ــباب وكاف ــة شـ ـرائح اجملتم ــع وتنشـ ـ ة
املـ ـواطن الص ــاب ال ــذي مـ ـ وطن ــه وينتم ــي إلي ــه ويش ــعر في ــه
بــاألمن واالســتقرار والامأنينــة فيكــون لبنــة نافعــة يف بنــاء وطنــه
ومحايــة جمتمعــه ،وللمؤسســة الرتبويــة دور كبــري وأو نصــي يف
حتقيقه ،ونوجز ذلك فيما يأيت:
 .4متابعــة األســرة ألبنائهــا ،وحتصــينهم ضــد األفكــار اهلدامــة،
وتثقيفهم دينيا وخلقيا وأمنيا وسياسيا ،وبث ح الوطن
ووالة األمر يف نفوسهم.
 .3تركيــز اخلابــاء ،وفعاليــات حلقــات حتفــيق القــرهن الكــرة
عل ــى ب ــث الوس ــاية ،واالعت ــدال يف نف ــول رواد املس ــاجد
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غازي بن احلميدي العتييب :دور مديري األندية الصيفية يف نشر األمن الفكري من وجهة نظر املعلمني .....

وحت ــذيرهم م ــن هث ــار األفك ــار اهلدام ــة يف ال ــدين واخلل ــق.
(النفيعي4144 ،هـ ،ص.)42

ويرى الباحث أن من أسالي حتقيق األمن الفكري ما يأيت:

 تض ــمني منالقـ ــات األمـ ــن الفكـ ــري وأسسـ ــه يف مناشـ ــاوبرام األندية الصيفية ،وحرص املؤسسات الرتبوية علـى
تعزيزه يف نفول الناش ة لتحصينهم ضد األفكار املنحرفـة
واهلدامة.
 تركي ــز املؤسس ــات اإلعالمي ــة يف األم ــن الفك ــري بتعري ــفالفكر املنحرف واملتارف الذي يتوغل إر عقول الناشـ ة
وكعله ـ ــم ينحرف ـ ــون ع ـ ــن امل ـ ــنه اإلس ـ ــالمي املعت ـ ــدل إر
الفكر الضال.
فاألمن الفكري تتعدى مسؤوليته السلاات األمنية ليشمل
مؤسس ــات اجملتم ــع كاف ــة لتس ــري مجيعه ــا يف خ ــا متـ ـواز ل ــدفع
امل ـواطنني إر ا اه ــات فكري ــة س ــليمة وص ــحيحة تن ــت س ــلوكا
سويا إلقامة عالقـات إكابيـة تسـاعدهم علـى مواجهـة األفكـار
املنحرفة والعيش يف أمـن وطمأنينـة واسـتقرار ،وحتقيـق االنتمـاء
للدين احلنيف مث الوطن الغايل.
أسباب االنحراف الفكري

يرى (الوايلي) أن لالحنراف الفكري أسبابا منها:
 .4اخللل يف منه التلقي؛ حيث تتلمذ طائفة من الغالة
علــى مــن ال علــم عنــده ،أو علــى أنفســهم ،فــال يقتــدون
وال يهتــدون مب ــا علي ــه العلمــاء الراس ــخون ،ب ــل يق ــدحون
فيهم ،ويلمزو"م ،وقد دلت النصـوص علـى لـزوم تعظـيم
العلمــاء ،وس ـؤاهلم ،والصــدور عــنهم ،قــال تعــارَ { :وَمــا

ـل الـ ِّـذ ْكر إن
أ َْر َس ـلْنَا قَـ ْبـلَـ َ
ـك إال ر َجــاالً نُّــوحي إلَـ ْـيه ْم فَ ْ
اس ـأَلُواْ أَ ْهـ َ

ُكنــتُ ْم الَ تَـ ْعلَ ُمــو َن } األنبيــاء . 7وقــال { : وإن العلمــاء
هم ورثـة األنبيـاء  ،وإن األنبيـاء ر يرثـوا دينـارا وال درمهـا،
وإ ا ورثوا العلم  ،فمن أخذه أخذ جق وافـر رواه أبـو
داود وصححه األلبا يف صحيح سنن أيب داود.

 .3األخــذ بظ ـواهر النصــوص دون فقــه وال اعتبــار لداللــة
املفهـوم وال قواعــد االســتدالل ،وال اجلمــع بــني األدلــة وال
اعتبــار لفهــم العلمــاء ،واحلكــم بــذلك علــى األشــخاص
واجلماع ـ ــات واألنظم ـ ــة دون فق ـ ــه أو تثب ـ ــت ،أو اعتب ـ ــار
للض ـ ـوابا الشـ ــرعية ،وهـ ــو مـ ــا وقـ ــع فيـ ــه بعـ ــض األف ـ ـراد
واجلماعات يف هذا العصر.
 .4اجلهــل مبقاصــد الشـريعة؛ وهــي غاياهتــا واحلكــم واملعــا
واملصاب ال شرعت األحكام من أجلها والـ تعـود إر
إقامة املصاب ااخرويه والدنيوية.
 .1التشدد والغلو يف الدين :من دالئـل هـذه الف ـة الضـالة
ال ـ ـ اتس ـ ــمت با اه ـ ــات فكري ـ ــة غ ـ ــري س ـ ــليمة ،وبع ـ ــدم
الرســو يف فقــه ال ــدين واإلحاطــة ب ف ــاق الش ـريعة املي ـ ُـل
دائم ـ ـ ــا إر التض ـ ـ ــييق والتش ـ ـ ــديد واإلس ـ ـ ـراف يف القب ـ ـ ــول
ب ــالتحرة وتوس ــيع دائ ــرة ا رم ــات واخل ــرو ع ــن من ــاه
حيث قال:
االعتدال يف الدين وقد حذر النيب من ذلك ُ
(إن هــذا الــدين يســر ولــن يشــاد الــدين أحــد إال غلبــه)
رواه البخاري4143( .هـ ،ص)411-411
ومن آثار االنحراف الفكري:
 .4أنه ــا ش ــق لعص ــا الطاع ــة وح ــرب عل ــى الجماع ــة :قــال
ول َوأ ُْولـي
يعواْ الر ُس َ
يعواْ اللّهَ َوأَط ُ
آمنُواْ أَط ُ
ين َ
تعار{ :يَا أَيُّـ َها الذ َ

األ َْمر من ُك ْم فَإن تَـنَ َاز ْعتُ ْم في َش ْـيء فَـ ُـردُّوهُ إلَـى اللّـه َوالر ُسـول إن

ـك َخ ْي ــر َوأ َْح َسـ ُـن تَـأْويالً }
ُكنــتُ ْم تُـ ْؤمنُــو َن باللّــه َوالْيَ ـ ْـوم اآلخــر َذلـ َ
(النساء.)59 :

إن س ــعادة البش ـرية وف ــالح اإلنس ــانية ه ــو يف إميا" ــا بر ــا
وإتباعها لنبيها  وطاعتها ملن واله اهلل أمرها ،وإن طاعة
والة األمــر هــره لإلميــان بــاهلل ورســوله ،بــل هــي طريــق ألداء
الااعة ورعاية الدين وعلو اإلسالم .وهكذا مضى علمـاء
اإلسالم على مر العصور.

 .3التنفير من الدين :إن هذا الدين دين الفاـرة ،يتـواءم مـع

ـاس
النفــول الســوية ،قــال تعــار { :فطْـ َـرةَ اللــه التــي فَطَـ َـر النـ َ
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َعلَْيـ َها } (الروم .)11إنه دين يأىب العنـف ،ومـرم الظلـم،
وينهــى عــن القســوة قــال تعــارُ { :خــذ ال َْع ْفـ َـو َوأ ُْمـ ْـر بــال ُْع ْرف

ين } (األع ــراف  .)199وق ــال: 
َوأَ ْع ــر ْ
ض َع ــن ال َ
ْج ــاهل َ
(بعثتم ميسرين ور تبعثوا معسرين) رواه البخاري.

 .4إهدار طاقات الشباب :إن بعض الذين يقومون بأعمال
الفكر املنحـرف مـن الشـباب هلـم قـدرات عجيبـة ،وأفكـار
خالق ــه ،وحيوي ــة وثاب ــة ،ومث ــل ه ــؤالء ك ــان باإلمك ــان أن
يكونـوا رصــيدا ل مــة وأن تســخر ملكــاهتم تلــك وطاقــاهتم
فيم ــا ينف ــع ال ــبالد والعب ــاد ،ب ــدال م ــن أن تص ــبح فس ــادا،
وتغدو رمادا.

 .1صــرف النــاس عــن الطاعــة :ومــن حصــادها أ"ــا تصــرف
النال عن الااعة ،وتشغلهم عن العبـادة ،وتصـرف جــهد
العلمـ ـ ــاء والـ ـ ــدعاة ،وأفك ـ ـ ــار الـ ـ ــوالة عـ ـ ــن السـ ـ ــعي ملنـ ـ ــافع
امل ــؤمنني ،والس ــري ملص ــاب املس ــلمني إل ــى االش ــتغال ب ــهم،
وإعاقة للدول عن التقدم والتنمية والتكنولوجيا ،واملالحقة
لفلوهلم ،والرد على أفكارهم والتحذير منها.
 .5ضــياع األمــن :ومــن هثــاره الوخيمــة أ"ــا تتســب يف اهتـزاز
األمـ ــن ،وشـ ــيوع الفوضـ ــى ،واألمـ ــن هـ ــو أس ـ ــال الرخـ ــاء،
وعنـ ــوان النمـ ــاء ومنـ ــة اهلل علـ ــى عبـ ــادة ،فقـ ــيض اهلل هلـ ــذه
ال ــبالد دع ــوة اخل ــري حينم ــا هي ــأ هل ــذه اجلزي ــرة املل ــك عب ــد
العزي ــز ،ال ــذي مك ــن هل ــذه ال ــدعوة ،فاب ــق الش ــرع وأقـ ــام
احلدود ونشر العلم ومكن للمعرفة ،فمد األمن رواقه.
ومن املعلوم لدى كل صاح بصرية أن األمن من أعظـم
املصــاب وأساســها .قــال تعــار{ :فَـلْيَـ ْعبُـ ُدوا َرب َه ـ َذا الْبَـ ْيــت

( )1الــذي أَط َْع َم ُهــم ِّمــن ُجــوع َو َآمـنَـ ُهم ِّمـ ْـن َخـ ْـوف} (قـريش 4
.)1-

 .1إحداث الفرقة :من هثار اإلرهاب أنه بذر للفتنة ونسف

ل خوة وتدمري األلفـة وإحـداث الفرقـة ،قـال تعـارَ { :والَ
اص ـ ــب ُرواْ إن اللّ ـ ــهَ َم ـ ـ َـع
ـاز ُعواْ فَـتَـ ْف َ
تَـنَ ـ ـ َ
يح ُك ـ ـ ْـم َو ْ
شـ ـ ـلُواْ َوتَـ ـ ـذ َ
بر ُ
ْه َ

الصـ ـ ــابر َين} (األنفـ ـ ــال .)11وقـ ـ ــال الرسـ ـ ــول  : إن اهلل
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يرض ــى لك ــم ثالث ــا ،ويك ــره لك ــم ثالث ــا فريض ــى لك ــم :أن
تعبــدوه وال تشــركوا بــه شــي ا وأن تعتصــموا جبــل اهلل مجيعــا
وال تفرق ـوا ،ويكــره لكــم قيــل وقــال وكثــرة الس ـؤال وإضــاعة
املال رواه مسلم( .الوايلي4143،هـ ،ص.)412-411

ويــرى الباحــث أن املســؤولية تقــع علــى اابــاء وامل ـربني يف
االهتمام بالناش ة وتربيتهم وتوعيتهم وتوجيههم التوجيه األمثل
باألس ــالي الرتبوي ــة ال ـ ـ تناس ــبهم يف ه ــذه املرحل ــة احلساس ــة
لوقايتهم من االحنراف الفكري وما يرتت عليه من هثار سلبية
على األمة.

أثر التربية اإليمانية على األمن:

تُعــا الرتبيــة اإلميانيــة ب ـربا الشــاب منــذ مرحلــة مبكــرة مــن
عمره بأصول اإلميان؛ فإذا حتققت وقوي إميانه ،وهتذبت نفسه
خلقا وعمال ،ولزم التقوى يف عمله كان لذلك أثره يف مواجهة
الغــزو الفكــري مببادئــه اهلدامــة وأفكــاره املظللــة واملنحرفــة ،قــال
ور اللّـه بـأَفـ َْواهه ْم َويَـأْبَى اللّـهُ إال أَن يُـتم
تعار{ :يُري ُدو َن أَن يُطْف ُؤواْ نُ َ

ورهُ َول َْو َكرَه الْ َكاف ُرو َن } (التوبة.)12
نُ َ

وتنمي ـ ـ ــة اليقظـ ـ ـ ــة اإلميانيـ ـ ـ ــة يف نف ـ ـ ــول الشـ ـ ـ ــباب علهـ ـ ـ ــم
يستشــعرون املعيــة الربانيــة وحتفظهــم بــإذن اهلل مــن كــل مــا هــو

خمالف للدين اإلسالمي العظيم .قال تعار{ :إن اللّـهَ الَ يَ ْخ َف َـى
َعلَْيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـيء فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األ َْرض َوالَ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـماء}

(آل عمران.)5

فبــإذن اهلل تكــون الرقابــة الذاتيــة حارســا أمينــا هلــم ،إال أن
بناءها يتال جهودا تربوية تتضافر فيها اجلهات املسؤولة عن
تربي ــة ال ــنشء وتعليم ــه ب ــدءا باألس ــرة وم ــرورا باملدرس ــة وانته ــاء
بـ ــاجملتمع جبميـ ــع مؤسسـ ــاته املـ ــؤثرة فيـ ــه ،وحتقيقـ ــا هلـ ــذه ااثـ ــار
العظيمــة يف نفــول الشــباب ،ولــتلمس األثــر اإلكــايب يف حفــق
ومحايـ ــة وصـ ــيانة عقـ ــول الشـ ــباب فالبـ ــد مـ ــن معرفـ ــة الض ـ ـوابا
واالعتبارات الشرعية للعمل الرتبوي وهي:
االعتبار األول :الرتبية عبادة :الرتبية عمل شـرعي ،وعبـادة هلل
 ، فالبد هلا أن حتاع بسيا الشـريعة وتضـبا بضـواباها،
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غازي بن احلميدي العتييب :دور مديري األندية الصيفية يف نشر األمن الفكري من وجهة نظر املعلمني .....

فـ ــاإلخالص وحـ ــده ال يكفـ ــي إذ ال بـ ــد مـ ــع سـ ــالمة املقصـ ــد
وصدق النية أن يكون العمل صاحلا وصوابا.
صــالحاً َوَال
ـل َع َمـالً َ
قـال تعــار { :فَ َمـن َكــا َن يَـ ْر ُجـو ل َقــاء َربِّــه فَـلْيَـ ْع َم ْ

َحداً } (الكهف.)111
يُ ْشر ْك بعبَ َ
ادة َربِّه أ َ

االعتب ــار الث ــاني :الرتبي ــة وظيف ــة ش ــرعية :الرتبي ــة ش ــأ"ا ش ــأن
الوظائف الشرعية األخرى ،وال من أبرز أهدافها ري جيل
واع مــدر ملســؤولياته وق ــادر علــى تأديــة م ــا ين ـاع بعنقــه م ــن
أمانات وساع إر ما فيه خريي الدنيا وااخرة.

االعتب ــار الثال ــث :الرتبيــة ق ــدوة :الرتبيــة ق ــدوة قبــل أن تك ــون
توجيهــا ،وعمــل قبــل أن تك ــون قــوال ،واملــريب ينبغــي علي ــه أن
يريب النال بفعله قبل قولـه ،فـاملريب الـذي كـاوز حـدود الشـرع
كي ــف س ــرييب غ ــريه عل ــى ال ــورع والتق ــوى ورعاي ــة ح ــدود اهلل
واملتلقـي يــرى املخالفــة الشـرعية ممــن يفــرتض أنـه القــدوة لــه .إذ
أن أثر إخالل املريب بالتزام الضوابا الشـرعية يف تربيتـه وعملـه
ال يقــف عنــد حــدود العمــل الرتبــوي بــل يتجــاوز ذلــك وهــذا
مكمن اخلار.
االعتبار الرابع :املـريب حتـت اجملهـر :وكمـا أن املـريب يُنظـر إليـه

بعني القدوة فهنـا عيـون أخـرى ترقبـه وتنظـر إليـه ،فيُنظـر إليـه
مــن اخلــار باعتبــاره واحــدا ممــن يعمــل لإلســالم وعملــه ميثــل
الســمت واهلــدي الشــرعي ،ورمبــا ينظــر إليــه بعــني تبحــث عــن
اخلاأ وتفرح به ،فتتخذ من أخاائه مدخال للنيل من املـربني.
فه ــل هن ــا أخا ــر م ــن ه ــذا التص ــور (الـ ـوايلي4144 ،هـ ــ،
.)412
وهـ ــذا مـ ــا تؤكـ ــده (وثيقـ ــة سياسـ ــة التعلـ ــيم يف اململكـ ــة العربيـ ــة
السعودية)يف املادة ( )425إر أنه يتم اختيار القائمني على
الرتبي ــة والتعل ــيم م ــن ذوي الكفـ ــاءة العلمي ــة والرتبوي ــة والفنيـ ــة
واخللق اإلسالمي .
دور األندية الصيفية في تحصين فكر الناشئة:

حتــرص اململكــة العربيــة الســعودية إر تســخري كافــة اجلهــود
واإلمكان ــات املادي ــة والبشـ ـرية وتوجيهه ــا لرتبي ــة أفراده ــا ونش ــر
الــوعي والتعلــيم بــني صــفوفهم إدراكــا مــنهم بأمهيــة ذلــك النمــو
للفرد واجملتمع  .وهذا ما نصت عليه (وثيقة سياسة التعلـيم يف
اململكـة العربيــة السـعودية) يف املــادة ( )1إر أن فـرص النمــو
مهيأة أمام الاال للمسامهة يف تنمية اجملتمع الذي يعيش فيه
ومن مث اإلفادة من هذه التنمية ال شار فيها .
وهي بذلك على يقني بأن ما تنفقه يُعد االستثمار األمثل
يف رأل املـ ــال الفكـ ــري .إذ إن هنـ ــا ثالثـ ــة أهـ ــداف أساسـ ــية
لوظــائف الرتبيــة يســعى النســق الرتبــوي إر حتقيقهــا وتتمثــل يف
اس ــتيعاب الق ــيم والتقالي ــد واألعـ ـراف االجتماعي ــة وغرس ــها يف
الناش ـ ة مــن أجــل ا افظــة عليهــا ونقلهــا مــن جيــل إر جيــل،
وكذلك إنشاء وتنمية اذ اجتماعية جديدة وتاوير أسـالي
احلياة االجتماعية السائدة ،وأخريا {التاوير واإلبداع يف الفكر
والسلو الفردي واالجتماعي لضـمان مواكبـة التاـور والتغيـري.
(القرطون4144،هـ.)141،
وتعد األندية الصيفية حماضن تربوية مهمة ورحبة ملا هلا من
دور فع ــال يف اس ــتقااب جه ــود الع ــاملني ــا وتوحي ــدها حن ــو
العمل املثمر ،وقد أخذت علـى عاتقهـا تقـدة املناشـا الرتبويـة
املوجهــة ال ـ تناس ـ حاجــات وميــول الاــالب وتلــيب رغبــاهتم
وتس ـ ــاعدهم عل ـ ــى تك ـ ــوين ع ـ ــادات ومه ـ ــارات وق ـ ــيم أخالقي ـ ــة
وأس ـ ــالي التفك ـ ــري و ـ ــو اخل ـ ـِّبات وتنمي ـ ــة هواي ـ ــاهتم وق ـ ــدراهتم
وإبـ ــداعاهتم واملشـ ــاركة يف التنميـ ــة املسـ ــتدامة وتوجيـ ــه الشـ ــباب
ورعاي ــة أفك ــارهم وف ــق امل ــنه اإلس ــالمي املعت ــدل وحص ــانتهم
فكريــا مــن األفكــار املنحرفــة واملظللــة وتشــجيع أ ــاع الســلو
الداعمـ ــة ل مـ ــن الفكـ ــري ،واسـ ــتثمار أوقـ ــاهتم بالنـ ــافع املفيـ ــد،
واإلسهام يف بناء شخصيته ليكون عضوا نافعا يف بناء جمتمعه،
فهي بذلك تضيف للمجتمع عنصرا مهما وعضوا فعاال حماطا
بسيا من القيم الدينية واألخالقية.
الدراسـات السابقـة:
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 دراس ــة أبـ ــا اخليـ ــل (4144ه ـ ــ) بعن ـ ـوان" :دور مـ ــديري
مــدارس المرحلــة المتوســطة فــي نشــر األمــن الفكــري

بمدينة الريـاض" وهـدفت الدراسـة إر التعـرف علـى دور
مديري مدارل املرحلة املتوسـاة يف نشـر األمـن الفكـري،
استخدم الباحث املـنه الوصـفي التحليلـي معتمـدا علـى
االســتبانة أداة للدراســة ،ومت تابيقهــا علــى عينــة الدراســة
الـ ـ ـ بلغ ـ ــت ( )45م ـ ــديرا وق ـ ــد توص ـ ــلت إر أن م ـ ــدير
املدرس ــة م ــث املعلم ــني عل ــى توجي ــه الا ــالب ومح ــايتهم
فكري ــا ،وي ــدعم تفعي ــل دور اإلذاع ــة املدرس ــية يف التوعي ــة
باألمن الفكري ،وإقامة الفعاليـات الـ تؤكـد أمهيـة األمـن
الفكــري ،ويقــوم بتنفيــذ بـرام وحماض ـرات يف نشــر األمــن
الفكـ ــري داخـ ــل املدرسـ ــة ،ويقـ ــيم املـ ــدير معرضـ ــا داخـ ــل
مدرسـ ــته لنشـ ــر األمـ ــن الفكـ ــري ،ويـ ــدعم مـ ــدير املدرسـ ــة
تنظ ــيم زي ــارات طالبي ــة للجه ــات األمني ــة للتوعي ــة بأمهي ــة
األمن الفكري.

 دراس ـ ــة ا لس ـ ــي (4132ه ـ ـ ــ) بعن ـ ـ ـوان" :دور مـ ـ ــديري
األنديـ ــة الصـ ــيفية بمدين ـ ـة الريـ ــاض فـ ــي الوقايـ ــة مـ ــن

الجريم ـ ــة" وه ـ ــدفت الدراس ـ ــة إر بي ـ ــان م ـ ــدى مس ـ ــامهة
األندية الصيفية يف الوقاية من اجلرميـة ،وحجـم إسـهامات
األندي ــة الص ــيفية يف التعري ــف باجلرمي ــة ومؤثراهت ــا ،وم ــدى
إســهام األســالي الوقائيــة ال ـ تنتهجهــا األنديــة الصــيفية
يف محايــة مرتاديهــا ،ومــدى اســتفادة الاــالب منهــا ،وقــد
اعتم ــدت الدراس ــة عل ــى امل ــنه الوص ــفي املس ــحي ،وق ــد
توصلت إر تعزيز الاـالب بأسـالي احلـوار البنـاء والقـيم
االجتماعي ــة وااث ــار اإلكابي ــة للب ــذل والعا ــاء ،وتع ـريفهم
باألفكــار املنحرفــة والدخيلــة املظللــة وحماربتهــا عــن طريــق
أنشـ ــاة متنوعـ ــة ومتعـ ــددة ،وأن ب ـ ـرام األنديـ ــة الصـ ــيفية
تعمـ ــل علـ ــى تقـ ــدة الصـ ــورة احلقيقيـ ــة ل فكـ ــار املنحرفـ ــة
وأس ــالي أ اطه ــا ،وتعري ــف الا ــالب ب ــأن التع ــاون ب ــني
األسرة واجملتمع أمر ضروري وفاعل للقضـاء علـى اجلرميـة،
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والعمـ ــل علـ ــى أن تتناس ـ ـ ب ـ ـرام األنديـ ــة الصـ ــيفية مـ ــع
حاجات وميول مرتاديها.

 دراسـ ــة احلـ ــارثي (4132ه ـ ـ ـ) بعن ـ ـوان" :إسـ ــهام اإلعـ ــالم
التربوي في تحقيق األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانوية

بمدينة مكة المكرمة  .أوضحت هذه الدراسة مـدى أمهيـة
ممارس ــة اإلع ــالم الرتب ــوي لتحقي ــق األم ــن الفك ــري ل ــدى
ط ــالب املرحل ــة الثانوي ــة .أوص ــت ه ــذه الدراس ــة بض ــرورة
تعويــد الاــالب علــى أســالي احلـوار واملناقشــات يف حــل
اخلالفـ ــات والتعـ ــاون مـ ــع رجـ ــال األمـ ــن يف نشـ ــر الثقافـ ــة
األمنية لدى الاالب من خالل األنشاة املدرسية.

 دراســة علــى اجلح ـ (4131ه ــ) بعن ـوان" :دور التربيــة
فــي وقايــة المجتمــع مــن االنحــراف الفكــري" وهــدفت

إر التعــرف علــى خمــاطر ظــاهرة االحنـراف الفكــري وهثــاره
ب ــني أف ـراد اجملتم ــع كم ــا ه ــدفت إر الوق ــوف عل ــى ال ــدور
الرتبـ ـ ـ ـ ــوي واالجتمـ ـ ـ ـ ــاعي يف التصـ ـ ـ ـ ــدي هلـ ـ ـ ـ ــذه الظ ـ ـ ـ ـ ــاهرة
باألسـ ــالي العلميـ ــة وهـ ــدفت إر التعـ ــرف علـ ــى قن ـ ـوات
التــأثري يف نشــر الفكــر املنحــرف وإب ـراز األعمــال الرتبويــة
الوقائيـ ـ ــة مـ ـ ــن خمـ ـ ــاطر االحن ـ ـ ـراف الفكـ ـ ــري واسـ ـ ــتخدمت
الدراس ــة املـ ــنه الوصـ ــفي التحليلـ ــي وتوصـ ــلت إر عـ ــدة
نتـ ــائ منهـ ــا :أمهيـ ــة رعايـ ــة الشـ ــباب وتصـ ــحيح املفـ ــاهيم
اخلاط ـ ـ ــة ،والتص ـ ـ ــدي لك ـ ـ ــل م ـ ـ ــا يعك ـ ـ ــر ص ـ ـ ــفو األم ـ ـ ــن
االجتمـ ـ ــاعي ،تبصـ ـ ــري أف ـ ـ ـراد اجملتمـ ـ ــع اـ ـ ــورة االحن ـ ـ ـراف
الفكــري ومقارعــة احلجــة وتأصــيل القــيم يف النفــول عــِّب
مراحل تنش ة تربوية سليمة ال تغفل معها اليقظة األمنية.
التأكي ــد عل ــى أن التوعي ــة م ــن أه ــم عناص ــر الوقاي ــة م ــن
االحنراف الفكري.
 دراس ـ ــة الس ـ ــليمان (4134هـ ـ ــ) بعنـ ـ ـوان" :دور اإلدارة
المدرس ــية ف ــي تعزي ــز األم ــن الفك ــري للط ــالب" وم ــن

النت ــائ ال ـ ـ توصـ ــل إليه ــا الباحـ ــث :أن معظ ــم مـ ــديري
امل ــدارل يف املراح ــل ال ــثالث ي ــدركون أمهي ــة تعزي ــز األم ــن
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الفكــري لــدى الاــالب .وأن إدارات املــدارل يف املراحــل
ال ــثالث تق ــوم ب ــأدوار خمتلف ــة ومتكامل ــة يف عملي ــة تعزي ــز
األمن الفكـري للاـالب ،وتقـوم بـأدوار كبـرية لتفعيـل دور
املعلم يف تعزيز األمن الفكري للاالب ،وأ"ا تنفذ معظم
األنشــاة الـ ترمــي إر تفعيــل دور األنشــاة املدرســية يف
تعزيز األمن الفكري للاالب بشكل جيـد ،إال أن هنـا
أنشــاة ر يــتم تنفيــذها باملســتوى املــأمول كتنظــيم زيــارات
طالبيـة دوريـة لـوالة األمـر والعلمـاء للتوصـل معهـم وإقامــة
املعــارض الرتبويــة ال ـ تؤكــد علــى أمهي ــة األمــن الفك ــري،
واستضــافة بعــض القيــادات األمنيــة ملناقشــة الاــالب عــن
األم ـ ــن ودوره ـ ــم يف تعزي ـ ــزه ،وتس ـ ــتخدم إدارات امل ـ ــدارل
أس ــالي تربوي ــة متع ــددة لتعزي ــز األم ــن الفك ــري يف البي ــة
املدرسية مبستوى عال إمجاال ما عدا التنسيق مع اجلهات
املختصة ملعاجلة احلاالت املستعصية.
 دراسة اخلريف (4134هـ) بعنوان" :دور وكالء اإلدارة
المدرسية في تحقيق األمن الفكري" ومـن أهـم النتـائ

الـ ـ توص ــل إليه ــا الباح ــث م ــا ي ــأيت :أن هن ــا مفهوم ــا
واضحا ل من الفكـري لـدى  %51فقـا مـن أفـراد عينـة
الدراس ــة ،وأن هنال ــك أمهي ــة لـ ـِّبام النش ــاع الا ــاليب يف
تعزي ــز األم ــن الفك ــري ،وأن أه ــم معوق ــات حتقي ــق األم ــن
الفكــري لــدى طــالب املــدارل الثانويــة هــو تــأثري الــزمالء
واألقران.
 دراسة السعيدين ( )4131بعنـوان" :دور المؤسسـات
التربوية في الوقاية من الفكر المتطـرف" ،وهـدفت إر

أن الرتبي ــة ميك ــن أن تس ــهم يف الوقاي ــة م ــن التا ــرف م ــن
خـالل غـرل جمموعــة مـن املبـادي والقــيم وتنميتهـا ،مثــل:
اإلعداد واحلوار والتناصح ،وهنا جمموعة من املؤسسات
الرتبويــة يقــع علــى عاتقهــا اإلســهام يف الوقايــة مــن الفكــر
املتا ــرف وتتمثـ ــل هـ ــذه املؤسس ــات يف األسـ ــرة واملدرسـ ــة

واملسـ ــجد وأوصـ ــت الدراسـ ــة بإعـ ــداد ال ـ ـِّبام واألنشـ ــاة
لتنمية وتربية العقل واجلسم والروح وينبغي أن تكون هذه
ال ـ ـ ـِّبام شـ ـ ــاملة للشـ ـ ــباب يف مراحـ ـ ــل التعلـ ـ ــيم املختلفـ ـ ــة
وليست مقتصرة على مستوى معني.

 دراسة السميح (4135هـ) بعنوان" :اإلدارة المدرسية
ف ــي مواجه ــة االنح ــراف األمن ــي" وه ــدفت إر دراس ــة

مظاهر االحنراف األم يف املدارل الثانوية خاصة حماولـة
رصــدها ورصــد األســباب ،والــدوافع والعوامــل املؤديــة هلــا
وحتدي ــد املقرتح ــات ال ـ تس ــاهم يف احل ــد م ــن انتش ــارها.
واستخدمت الدراسة املنه املسحي ،واستخدم الباحـث
االس ــتبانة ك ــأداة للدراس ــة ،وتوص ــلت الدراس ــة إر نت ــائ
منهــا :أمهيــة عقــد نــدوات وحماض ـرات ،ومســابقات أمنيــة
لتوجيه الاالب ،وضرورة إدخال املواد األمنيـة يف املنـاه
التعليمية ،والرتبية بالقدوة احلسنة.


دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامر (4135ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) بعن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان" :دور

المؤسسـ ــات التعليميـ ــة فـ ــي تحقيـ ــق األمـ ــن الخلقـ ــي

والمجتمعـي فـي عصـر العولمـة" وهـدفت إر تشــخيص
أب ــرز التح ــديات العاملي ــة املعاص ــرة ،ومقوماهت ــا ،وهلياهت ــا،
وفاعليتهـ ــا ،كمـ ــا هتـ ــدف إر إلقـ ــاء الضـ ــوء علـ ــى مفهـ ــوم
األمن األخالقي باعتباره بعدا أساسا مـن أبعـاد األمـن يف
اجملتمــع املســلم ،كمــا هتــدف إر بلــورة أفكــار ومقرتحــات
تربوي ــة وتعليمي ــة للتعام ــل م ــع أخا ــر م ــا يوج ــه اجملتم ــع،
وتوصـلت الدراسـة إر أمهيـة القـدوة احلسـنة وتكريســها يف
من ــا املؤسس ــات اجملتمعي ــة األس ــرة (املس ــجد واملدرس ــة)
وأمهيــة التنش ـ ة األخالقيــة – تربيــة ولــيس تعليمــا فقــا –
واملدرسـ ــة باعتبارهـ ــا بي ـ ــة وحمياـ ــا اجتماعيـ ــا حتقـ ــق علـ ــى
أرضــيته بي ــة وحمياــا اجتماعيــا تتحقــق علــى أرضــيته القــيم
واملثل من خالل وعي أطراف العملية التعليمية بقيمـة مـا
يقولونه وما يفعلونه.
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التعليق على الدراسات السابقة:
يتضح مما سبق أن الدراسات السابقة:
 تناول ـ ـ ـ ــت الدراس ـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ـ ــابقة األم ـ ـ ـ ــن الفكـ ـ ـ ـ ــري ودور
املؤسســات الرتبويــة والتعليميــة يف نشــره ،وإســهام اإلعــالم
الرتبـ ــوي يف حتقيقـ ــه ،واألنشـ ــاة يف تنميـ ــة الـ ــوعي األم ـ ـ
والوقاي ـ ــة م ـ ــن الفك ـ ــر املتا ـ ــرف واجلرمي ـ ــة ،بينم ـ ــا تناول ـ ــت
الدراسة احلالية دور مديري األندية الصيفية يف نشر األمن
الفكري.







تتفــق الدراســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة علــى أمهيــة
حتقي ـ ـ ــق األم ـ ـ ــن الفك ـ ـ ــري ونش ـ ـ ــره م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل الوس ـ ـ ــائل
واألسالي الرتبوية واألدوار ال ينبغي القيام ا لتحقيقه.
تتف ــق ه ــذه الدراس ــة م ــع دراس ــة (ا لس ــي 4132هـ ــ) يف
مرحلة التابيق وهي األندية الصيفية.
تتفــق مــع دراســة (ا لســي 4132ه ــ) ودراسة(الســليمان
4134ه ــ) ودراســة (اجلح ـ 4131ه ــ) بضــرورة تعريــف
الا ــالب ب ــالقيم االجتماعي ــة وأمهي ــة تأص ــيلها يف النف ــول
عِّب مراحل تنش ة تربوية سليمة واستخدام أسالي تربويـة
متعددة لتعزيز األمن الفكري يف البي ة املدرسية.
تتف ــق م ــع دراس ــة (ا لس ــي4132هـ ــ) يف ض ــرورة الرتكي ــز
على تعزيز شعور الاال باالنتماء للوطن وتنمية حبـه لـه
من خالل برام عملية تقوم على أسس علمية.

 تتف ـ ــق م ـ ـع دراس ـ ــة (الع ـ ــامر 4135ه ـ ــ) ودراسة(الس ـ ــميح
4135هـ) على أمهية الرتبية بالقـدوة احلسـنة ،وأن للمعلـم
الق ـ ــدوة دورا يف قي ـ ــادة النش ـ ــاع الا ـ ــاليب داخ ـ ــل الص ـ ــف
املدرسي وخارجه.
 تتف ــق م ــع دراس ــة (ا لس ــي 4132هـ ــ) يف ض ــرورة إع ــداد
دورات تدريبية لاالب املدارل ،وتعريف الاالب بكيفية
اكتساب املهارات اإلكابية.
 تتف ــق م ــع دراس ــة (ا لس ــي 4132ه ــ) ودراس ــة (اخلري ــف
4134هـ)ودراسة (السعيدين 4135هـ) :على األسالي
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الوقائيــة حلمايــة مرتــادي األنديــة الصــيفية بالعمــل علــى أن
تتناس ـ ـ براجمهـ ــا مـ ــع احلاجـ ــات األمنيـ ــة للمجتمـ ــع ومـ ــع
حاج ـ ــات ومي ـ ــول مرتاديه ـ ــا ،وأن األنش ـ ــاة الرتبوي ـ ــة ال ـ ـ
ميارسها الاالب هلا أمهيـة يف تعزيـز األمـن الفكـري وتنميـة
الوعي األم .
 تتفـ ــق مـ ــع دراسـ ــة (احلـ ــارثي 4132ه ـ ــ) علـ ــى أن األمـ ــن
الفك ـ ـ ــري يقتض ـ ـ ــي ت ـ ـ ــأمني امل ـ ـ ــدخالت الص ـ ـ ــاحلة للعق ـ ـ ــل
اإلنسا مبا يتماشـى مـع تعـاليم الـدين اإلسـالمي احلنيـف
ومب ـ ــا مق ـ ــق لل ـ ــوطن األم ـ ــن واالس ـ ــتقرار ،وض ـ ــرورة تعوي ـ ــد
الاالب على أسالي املناقشات يف حل اخلالفات.
 تتفــق مــع دراســة (أبــا اخليــل 4144ه ــ) ال ـ تشــري إر أن
مـ ـ ــدير املدرسـ ـ ــة مـ ـ ــث املعلمـ ـ ــني علـ ـ ــى توجيـ ـ ــه الاـ ـ ــالب
ومحايتهم فكريا.
 تتفق مع دراسـة (السـميح 4135هــ) ودراسـة (أبـا اخليـل
4144ه ــ) ودراســة (احلــارثي 4132ه ــ) علــى أمهيــة عقــد
نـ ــدوات وحماض ـ ـرات ونـ ــدوات ومسـ ــابقات أمنيـ ــة لتوجي ـ ــه
وض ــرورة دع ــم إقام ــة الفعالي ــات ال ـ ـ تؤك ــد أمهي ــة األم ــن
الفكري.
 تتف ــق م ــع دراس ــة (ا لس ــي 4132ه ــ) :الـ ـ تؤك ــد عل ــى
تعري ــف الا ــالب ب ــأن التع ــاون ب ــني األس ــرة واجملتم ــع أم ــر
ضروري وفاعل للقضاء على اجلرمية .
 تتف ــق م ــع دراس ــة (اجلحـ ـ 4131هـ ــ) ودراس ــة (احل ــارثي
4132هـ) ودراسة أبا اخليل (4144هــ) علـى أن التوعيـة
مــن أهــم عناصــر الوقايــة مــن االحن ـراف الفكــري ،ومــدى
أمهية ممارسة اإلعالم الرتبوي لتحقيق األمن الفكري لـدى
الاـالب ،واإلســهام الفعلــي للعــاملني بــاإلدارة املدرســية يف
تنمية الوعي األم لدى الاالب.
 تتف ــق م ــع دراس ــة (ا لس ــي 4132ه ـ ــ) ودراس ــة احل ــارثي
(4132هـ) يف ضرورة تعريف وتعويـد الاـالب بأسـالي
احلوار البناء.
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 تتفق مع دراسة السميح (4135هـ) علـى أن مـن مظـاهر
االحنراف األم االسـتخدام غـري املقـنن لالنرتنـت وضـرورة
قيـام مؤسسـات التنشـ ة االجتماعيـة بتحصـني الشــباب يف
مواجه ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــدفق املعلوم ـ ـ ـ ــايت اهلائ ـ ـ ـ ــل لك ـ ـ ـ ــي ال يت ـ ـ ـ ــأثروا
باالحنرافات الفكرية املتزايدة يوما بعد يوم.
 تتف ــق م ــع دراس ــة (أب ــا اخلي ــل 4144هـ ــ) عل ــى أن م ــدير
املدرس ــة ي ــدعم تنظ ــيم زي ــارات طالبي ــة للجه ــات األمني ــة
للتوعية بأمهيـة األمـن الفكـري ،وضـرورة بنـاء عالقـة تعـاون
وثيقة بني رجال األمـن وبقيـة أفـراد اجملتمـع وأمهيـة التنسـيق
بني املؤسسات األمنية وبقية مؤسسات اجملتمع .
 تلــف مــع دراســة (الســليمان 4134ه ــ) :ال ـ تشــري إر
أن تنظـ ــيم زيـ ــارات طالبيـ ــة دوريـ ــة لـ ــوالة األمـ ــر والعلمـ ــاء
للتواصل معهم ر يتم تنفيذها باملستوى املأمول.

إجـراءات الدراسـة:

استعرض الباحث منه الدراسة وإجراءاهتا على النحو اايت:

مـنهج الدراسـة :اعتمـد الباحـث يف هـذه الدراسـة علـى املــنه

الوصــفي املســحي للتعــرف علــى دور مــديري األنديــة الصــيفية
مبدين ــة الري ــاض يف نش ــر األم ــن الفك ــري ع ــن طريـ ـق إجاب ــات
املعلمني العاملني ا (مشرفو الِّبام ).
مجتمع وعينة الدراسة :يتكون جمتمع هذه الدراسة مـن مجيـع

مشــريف ال ـِّبام باألنديــة الصــيفية مبدينــة الريــاض خــالل العــام
الدراســي 4143ه ـ وعــددهم ( )141معلمــا ،ونســبة دوديــة
جمتم ــع الدراس ــة وبرك ــزه يف مناق ــة حم ــددة فق ــد اتب ــع الباح ــث
أســلوب احلصــر الشــامل مــن خــالل تابيــق أداة دراســته علــى
مجيـ ــع أف ـ ـراد جمتمـ ــع الدراسـ ــة ،وبعـ ــد التابيـ ــق امليـ ــدا حصـ ــل
الباحث على ( )45استبانة صاحلة للتحليل اإلحصائي.
أداة الدراسة :استخدم الباحث االستبانة كأداة جلمع بيانـات

القســم األول :يشــتمل علــى معلومــات عامــة عــن أف ـراد عينــة
الدراسة مـن املعلمـني مشـرفو الـِّبام تتعلـق باملؤهـل العلمـي،
وسنوات اخلِّبة يف التعليم ،وسنوات اخلِّبة يف األندية الصيفية.

القســم الثــاني :يشــتمل علــى ( )41عبــارة تقــيس دور مــديري
األنديــة الصــيفية يف نشــر األمــن الفكــري .وطلـ الباحــث مــن
أفراد عينة الدراسة اإلجابة من خالل مقيـال مكـون مـن أربعـة
خيــارات عــن كــل عبــارة بوضــع عالمــة ( )أمــام واحــد مــن
االختيارات ااتية:
 -4عالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة -3 .متوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة -4 .منخفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
 -1معدومة.

صــدأ أداة الدراســة :بعــد االنتهــاء مــن بنــاء أداة الدراســة يف
صورهتا األولية مث قيال صدقها كما يأيت:
أ) الصــدأ الظــاهري ل ـ داة :مت عــرض أداة الدراســة علــى
( )2حمكم ــني م ــن أعض ــاء هي ــة الت ــدريس م ــن ذوي اخل ــِّبة
واالختصاص بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود وجمموعة
مــن املختصــني يف وزارة الرتبيــة والتعلــيم .وذلــك للتأكــد مــن
وض ــوح عب ــارات األداة ومناس ــبتها أله ــداف الدراس ــة ،وق ــد
اقرتح ا كمون إجراء تعديالت أو حذف لبعض العبارات،
وقــد اتفقـوا علــى وضــوح األداة ومناســبتها ألهــداف الدراســة
بعد التعديل.

ب) ص ــدأ االتس ــاأ ال ــداخلي لـ ـ داة :للتأكــد مــن صــدق

االتســاق الــداخلي ألداة الدراســة اســتخدم الباحــث معامــل
االرتب ـ ــاع بريس ـ ــون لقي ـ ــال العالق ـ ــة ب ـ ــني درج ـ ــة ك ـ ــل عب ـ ــارة
والدرج ـ ــة الكلي ـ ــة لك ـ ــل عب ـ ــارات األداة .وج ـ ــاءت عب ـ ــارات
االستبانة ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ( )1،14وهـذا
ي ــدل عل ــى أن أداة الدراس ــة ص ــادقة وتق ــيس اجلان ـ ال ــذي
أعدت من أجل قياسه.

الدراس ـ ـ ــة وق ـ ـ ــام بإع ـ ـ ــدادها معتم ـ ـ ــدا عل ـ ـ ــى اإلط ـ ـ ــار النظ ـ ـ ــري
والدراسـ ـ ــات السـ ـ ــابقة ذات العالقـ ـ ــة مبوضـ ـ ــوع هـ ـ ــذه الدراسـ ـ ــة
وتكونت من قسمني:
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الجدول رقم ()1

يبين صدأ االتساأ الداخلي بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية
الستبانة الدراسة
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

4

**1,114

2

**1,113

3

**1,525

41

**1,431

4

**1,514

44

**1,411

1

**1,111

43

**1,411

5

**1,111

44

**1,111

1

**1,141

41

**1,114

4

**1,431

45

**1,514

1

**1,111

41

**1,135
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امل وي ـ ــة ،املتوس ـ ــاات احلس ـ ــابية ،االحنراف ـ ــات املعياري ـ ــة ،حتلي ـ ــل
التباين ااحادي .
تحليل نتائج الدراسة ومناقشتهـا:

 النتــائج المتعلقــة بوصــف أفــراد الدراســة :تقــوم هــذهالدراسة على عدد من املتغريات املستقلة (املؤهل العلمي
– سنوات اخلـِّبة يف التعلـيم – سـنوات اخلـِّبة يف األنديـة
الص ــيفية  -الت ــدري ) .ويف ض ــوء ه ــذه املتغـ ـريات ميك ــن
حتديد خصائص أفراد الدراسة على النحو اايت:
جدول رقم ()1

توزيع أفراد الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي

مجيعها دالة عند مستوى ()1,14

المؤهل

التكرار

النسبة

ماجستري

4

2,4

ثبــات أداة الدراســة :قــام الباحــث بقيــال ثبــات أداة الدراســة

بكالوريول

15

11,4

أخرى

4

1,1

اجملموع

45

%411

باس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام معام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ثب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ألف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كرونب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
 Alpha Cronbachللتأك ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن ثب ـ ـ ـ ــات أداة الدراس ـ ـ ـ ــة،
واجلدول رقم ( )3يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة.
جدول رقم ()2
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
محاور االستبانة

عدد العبارات

دور مديري األندية الصيفية مبدينة
الرياض يف نشر األمن الفكري من
وجهة نظر املعلمني العاملني ا
(مشرفو اجملاالت)

41

ثبات المحور

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )4أن ( )15مــن أف ـراد الدراســة
ميثلــون مــا نســبته  %11,4مــن إمجــايل أف ـراد الدراســة مــؤهلهم
العلمي بكالوريول وهم الف ة األكثـر مـن أفـراد الدراسـة ،بينمـا
( )4مــنهم ميثلــون مــا نســبته  %2,4مــن إمجــايل أفـراد الدراســة
مؤهلهم العلمـي ماجسـتري ،مقابـل ( )4مـنهم ميثلـون مـا نسـبته
 %1,1من إمجايل أفراد الدراسة مؤهلهم مؤهل هخر.

1,2112

جدول رقم ()1

توزيع أفراد الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة في التعليم

يتضح من اجلدول رقم ( )3أن معامل الثبـات العـام ـاور
الدراس ــة عـ ــال حيـ ــث بل ــه ( )1,2112وهـ ــذا يـ ــدل علـ ــى أن
االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ميكـن االعتمـاد عليهـا
يف التابيق امليدا للدراسة.
أسـ ـ ــاليب المعالجـ ـ ــة اإلحصـ ـ ــائية :مت اسـ ـ ــتخدام األسـ ـ ــالي
اإلحصـائية املناســبة لابيعــة هــذه الدراســة وهــي :معامــل ارتبــاع
بريسـ ــون ،معام ـ ــل ثب ـ ــات ألفـ ــا كرونب ـ ــا  ،التك ـ ـرارات ،النس ـ ـ

سنوات الخبرة

التكرار

النسبة

من 4إر أقل من  5سنوات

44

41,4

من  1إر أقل من  41سنوات

35

44,4

من 44إر أقل من  45سنة

33

32,4

أكثر من  45سنة

44

33,4

اجملموع

45

%411

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )1أن ( )35مــن أف ـراد الدراســة
ميثلــون مــا نســبته  %44,4مــن إمجــايل أف ـراد الدراســة ســنوات
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خِّبهتم يف التعليم مـن  1إر أقـل مـن  41سـنوات وهـم الف ـة
األكثـر مـن أفـراد الدراسـة ،بينمــا ( )33مـنهم ميثلــون مـا نســبته
 %32,4مـن إمجـايل أفـراد الدراسـة سـنوات خـِّبهتم يف التعلــيم
مـن  44إر أقـل مــن  45سـنة ،مقابـل ( )44مــنهم ميثلـون مــا
نســبته  %33,4مــن إمجــايل أف ـراد الدراســة ســنوات خــِّبهتم يف
التعلــيم أكثــر مــن  45ســنة  ،و ( )44مــنهم ميثلــون مــا نســبته
 %41,4مـن إمجـايل أفـراد الدراسـة سـنوات خـِّبهتم يف التعلــيم
من سنة إر أقل من  5سنوات.
جدول رقم ()5

توزيع أفراد الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة
في األندية الصيفية
سنوات الخبرة

التكرار

النسبة

أقل من  4سنوات

33

3294

من 4سنوات فأكثر

54

4194

اجملموع

45

%411

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )5أن ( )54مــن أف ـراد الدراســة
ميثلــون مــا نســبته  %41,4مــن إمجــايل أف ـراد الدراســة ســنوات
خــِّبهتم يف األنديــة الصــيفية مــن  4ســنوات فــأكثر وهــم الف ــة
األكثـر مـن أفـراد الدراسـة ،بينمــا ( )33مـنهم ميثلــون مـا نســبته
 %32,4من إمجايل أفـراد الدراسـة سـنوات خـِّبهتم يف األنديـة
الصيفية أقل من  4سنوات.
جدول رقم ()2
هل تلقيت تدريباً في مجال األمن الفكري

التدريب

التكرار

النسبة

نعم

34

41,1

ال

11

11,1

اجملموع

45

%411

يتض ـ ــح م ـ ــن اجل ـ ــدول رق ـ ــم (  ) 1أن (  ) 11م ـ ــن أفـ ـ ـراد
الدراسة ميثلون ما نسبته  %11,1من إمجايل أفراد الدراسـة ر
يتلق ـوا تــدريبا يف جمــال األمــن الفكــري وهــم الف ــة األكثــر مــن

أف ـراد الدراســة ،بينمــا ( )34مــنهم ميثلــون مــا نســبته %41,1
من إمجايل أفراد الدراسة تلقوا تدريبا يف جمال األمن الفكري.
جدول رقم ()7

هل ترى أن هناك حاجة إلقامة دورات تدريبية لمديري األندية

الصيفية والمعلمين بها على مهارات وأساليب حماية النشء من
األفكار المضللة
التكرار

النسبة

نعم

14

12,4

ال

1

41,4

اجملموع

45

%411

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )4أن ( )14مــن أف ـراد الدراســة
ميثلــون مــا نســبته  %12,4مــن إمجــايل أف ـراد الدراســة يــرون أن
هن ــا حاج ــة إلقام ــة دورات تدريبي ــة مل ــديري األندي ــة الص ــيفية
واملعلمني ا على مهارات وأسالي محاية النشء من األفكـار
املضللة وهـم الف ـة األكثـر مـن أفـراد الدراسـة ،بينمـا ( )1مـنهم
ميثلون ما نسبته  %41,4من إمجايل أفراد الدراسة ال يرون أن
هن ــا حاج ــة إلقام ــة دورات تدريبي ــة مل ــديري األندي ــة الص ــيفية
واملعلمني ا على مهارات وأسالي محاية النشء من األفكـار
املضللة.
ثانياً :النتائج المتعلقة بمحاور الدراسة:
الســؤال األول /مــا دور مــديري األنديــة الصــيفية بمدينــة الريــاض فــي
نشــر األمــن الفكــري مــن وجهــة نظــر المعلمــين العــاملين بهــا (مشــرفو

المجاالت):

لإلجابــة عــن هــذا السـؤال قــام الباحــث جســاب التكـرارات
والنس ـ ـ امل ويـ ــة واملتوسـ ــاات احلسـ ــابية واالحنرافـ ــات املعياريـ ــة
إلجابات أفراد عينة الدراسة حنو درجة املوافقـة علـى كـل عبـارة
مــن عبــارات االســتبانة ،كمــا رت ـ العبــارات حس ـ املتوســا
احلسايب لكل عبارة منهـا مـن وجهـة نظـر املعلمـني العـاملني ـا
(مشرفو الِّبام ) أفراد عينة الدراسة.
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والجـ ــدول رقـ ــم ( )8يوضـ ــح ذلـ ــك :حسـ ــاب التك ـ ـرارات والنسـ ــب
المئوي ــة والمتوس ــطات الحس ــابية واالنحراف ــات المعياري ــة إلجاب ــات
أفراد عينة الدراسة نحو دور مديري األندية الصـيفية بمدينـة الريـاض

ف ــي نش ــر األم ــن الفك ــري م ــن وجه ــة نظ ــر المعلم ــين الع ــاملين به ــا

رقم
العبارة

رقم
العبارة
4

41

41

45

4

العبـارة

درجة الموافقة

التكرار
عالية

متوسطة منخفضة معدومة الحسابي المعياري
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كيفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ا افظـ ـ ـ ـ ـ ــة
عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
مكتسـ ـ ـ ـ ــبا
ت الوطن

يـ ــِّبز قـ ــيم
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والسالم
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يف تنميـ ـ ـ ــة
مهـ ـ ـ ـ ــارات
االتص ـ ـ ــال
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
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يسـ ــهم يف
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العالق ـ ـ ــة ب ـ ـ ــني ال ـ ـ ــنشء
ورجال األمن
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تابع جدول رقم ()8
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يف التوعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاألمن
الفكري
يـ ــدعم إقامـ ــة املعـ ــارض
داخ ـ ــل الن ـ ــادي لنش ـ ــر
األمن الفكري
يشــجع احلـوار يف جمــال
األم ــن الفك ــري داخ ــل
النادي وخارجه

يشـ ـ ــجع علـ ـ ــى تنظـ ـ ــيم
زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات طالبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 41للجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات األمني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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4
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1,1 33,1 11,1 %
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5,4 33,4 12,4 %

3
3,4
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4

2,4 33,4 11,1 %
11

31

-

1

1,1 31,4 14,4 %

4,44

1,54

1 1,51 4,12

2 1,51 4,11

41 1,11 4,14

44 1,11 4,11

43 1,54 4,11

44 1,43 4,51

41 1,11 4,51

4
1,1

45 1,14 4,15

يشـ ـ ــجع علـ ـ ــى تنظـ ـ ــيم
زيارات طالبيـة للعلمـاء
41 1,11 4,13
44
لت ـ ـ ـ ـ ـ ــوجيههم توجيه ـ ـ ـ ـ ـ ــا 1,1 43,1 34,4 13,4 %
فاريا سلميا
41

2

المتوسط العام

1

4 1,51 4,12

-

1

يوجـ ــه األسـ ــرة بضـ ــرورة
مراقبة سلو األبناء
5,4 31,1 12,4 %
يفعــل اإلعــالم الرتبــوي

-

5,4 35,4 12,4 %

14

-

1,1 33,4 44,4 %

53

لت ـ ـ ـ ـ ـ ــوجيههم توجيه ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فاريا سلميا

5

44

4

الرتبة

-

ي ـ ـ ـ ــدعم ثقاف ـ ـ ـ ــة تقب ـ ـ ـ ــل
الرأي ااخر
1,1 33,4 44,4 %

 44الس ـ ـ ـ ـ ــليم الس ـ ـ ـ ـ ــتخدام
شبكة االنرتنت
1

55

55

يوجـ ــه الـ ــنشء التوجيـ ــه

النشء
املعلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
 43عل ــى توجي ــه
الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالب
فكريا

1

درجة الموافقة

المتوسطاالنحراف

النسبة عالية متوسطةمنخفضة معدومة الحسابي المعياري

يشـ ـ ـ ــجع علـ ـ ـ ــى دعـ ـ ـ ــم

5

ي ــدعو إر
نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
النمـ ـ ـ ـ ــاذ
الفكريـ ـ ـ ـ ـ ــة
والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
احلسنة

4914

1941

3

4

العبـ ــارة
يــدعم إقامــة الفعاليــات

(مشرفو المجاالت) مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات االستبانة
المتوسط االنحراف

التكرار

21

4

4,15

1,42

يتضح من اجلدول رقم ( )1ما يأيت-:
أن املتوســا العــام ( )4,15مــن أصــل ( .)1وهــو متوســا
يق ـ ــع يف الف ـ ــة الرابع ـ ــة م ـ ــن ف ـ ــات املقي ـ ــال الرب ـ ــاعي ( م ـ ــن
4,31إر  )1,11وهي الف ة ال تشري إر خيار عالية على
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أداة الدراسة ويع ذلك أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة
عالي ــة عل ــى أن دور م ــديري األندي ــة الص ــيفية يف نش ــر األم ــن
الفكري مبدينة الرياض كانت بدرجة عالية.
 يتضــح أن هنــا ــانس يف موافقــة أف ـراد الدراســة علــىدور مديري األندية الصيفية مبدينة الرياض يف نشر األمن
الفكــري م ــن وجهــة نظ ــر املعلمــني الع ــاملني ــا (مش ــرفو
اجملــاالت) حيــث تراوحــت متوســاات م ـوافقتهم مــا بــني
( 4،13إر  )4،14وه ـ ـ ــي متوس ـ ـ ــاات تق ـ ـ ــع يف الف ـ ـ ــة
الرابعة من ف ات املقيـال الربـاعي والـ تشـري إر (عاليـة)
على أداة الدراسة.
 أن أفراد الدراسة موافقون بدرجة عالية علـى سـتة عشـرةدور ملديري األندية الصيفية مبدينة الرياض يف نشر األمن
الفكــري م ــن وجهــة نظ ــر املعلمــني الع ــاملني ــا (مش ــرفو
اجملاالت) أبرزها تتمثـل يف العبـارات رقـم (،41 ،41 ،4
،41 ،44 ،4 ،5 ،1 ،2 ،1 ،3 ،1 ،43 ،4 ،45
 )44وال مت ترتيبهـا تنازليـا حسـ موافقـة أفـراد الدراسـة
عليها بدرجة عالية على النحو اايت:
جاءت العبارة رقـم ( )4وهـي يـِّبز قـيم التسـامح والسـالم
باملرتبــة األور مــن حيــث موافقــة أفـراد الدراســة عليهــا بدرجــة
عالي ـ ــة مبتوس ـ ــا ( 4,14م ـ ــن  )1,11ويفس ـ ــر الباح ـ ــث ه ـ ــذه
النتيجــة بــأن اهلــدف مــن األنشــاة وال ـِّبام الصــيفية باألنديــة
الصـ ــيفية هـ ــي تنفيـ ــذ سياسـ ــات الدولـ ــة الراميـ ــة إر نشـ ــر قـ ــيم
التســامح بــني أفـراد اجملتمــع وهــي مــن املبــادي واملعــايري الـ أمــر
اهلل ا سبحانه وتعار يف القـرهن الكـرة والسـنة النبويـة ولـذلك
عادة ما يركز مـديرو األنديـة الصـيفية مبدينـة الريـاض علـى إبـراز
ق ـ ــيم التس ـ ــامح والس ـ ــالم ل ـ ــدى املش ـ ــاركني يف ه ـ ــذه األنش ـ ــاة
والـِّبام  .وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة ا لســي (4132هــ)
ودراسة السليمان (4134هـ) ودراسة اجلح (4131هـ).
جاءت العبارة رقم ( )41وهي يعلم النشء كيفية ا افظـة
على مكتسبات الوطن باملرتبة الثانية من حيـث موافقـة أفـراد

الدراس ـ ــة عليه ـ ــا بدرج ـ ــة عالي ـ ــة مبتوس ـ ــا (4,11م ـ ــن )1,11
ويفسـ ــر الباح ـ ــث هـ ــذه النتيج ـ ــة ب ـ ــأن مـ ــن األه ـ ــداف الرئيس ـ ــة
ل نشاة والِّبام الصيفية باألندية الصيفية تعزيـز روح املواطنـة
لدى املشاركني يف هذه األنشاة والِّبام ولذلك عادة ما يركز
مديرو األندية الصيفية مبدينة الرياض على تعلـيم الـنشء كيفيـة
ا افظة على مكتسبات الوطن .وهذه النتيجة تتفق مع دراسة
احلارثي(4131هـ) ودراسة ا لسي (4132هـ).
جــاءت العبــارة رقــم ( )41وهــي يــدعو إر نشــر النمــاذ
الفكرية والسري احلسـنة باملرتبـة الثالثـة مـن حيـث موافقـة أفـراد
الدراس ـ ــة عليه ـ ــا بدرج ـ ــة عالي ـ ــة مبتوس ـ ــا (4,42م ـ ــن )1,11
ويفسـ ــر الباح ـ ــث هـ ــذه النتيج ـ ــة بـ ــأن الق ـ ــائمني علـ ــى ال ـ ـِّبام
الص ــيفية باألندي ــة الص ــيفية يس ــعون إر بثي ــل الق ــدوة احلس ــنة
للــنشء ولــذلك عــادة مــا يركــز مــديرو األنديــة الصــيفية مبدينــة
الرياض على الدعوة إر نشر النمـاذ الفكريـة والسـري احلسـنة.
وه ــذه النتيج ــة تتف ــق م ــع دراس ــة الع ــامر (4135هـ ــ) ودراس ــة
السميح (4135هـ).
جاءت العبارة رقم ( )45وهـي يشـار يف تنميـة مهـارات
االتصــال مــع ااخ ـرين باملرتبــة الرابعــة مــن حيــث موافقــة أف ـراد
الدراسـ ــة عليهـ ــا بدرجـ ــة عاليـ ــة مبتوسـ ــا ( 4,45مـ ــن )1,11
ويفسـ ــر الباح ـ ــث هـ ــذه النتيج ـ ــة ب ـ ــأن مـ ــن األه ـ ــداف الرئيس ـ ــة
ل نش ــاة والـ ـِّبام الص ــيفية باألندي ــة الص ــيفية تعزي ــز مه ــارات
االتصـ ـ ــال والتواصـ ـ ــل االجتم ـ ـ ــاعي لـ ـ ــدى املشـ ـ ــاركني يف ه ـ ـ ــذه
األنشـ ــاة وال ـ ـِّبام ولـ ــذلك عـ ــادة مـ ــا يشـ ــار مـ ــديرو األنديـ ــة
الصـ ـ ــيفية مبدينـ ـ ــة الريـ ـ ــاض يف تنميـ ـ ــة مهـ ـ ــارات االتصـ ـ ــال مـ ـ ــع
ااخرين .وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ا لسي (4132هـ).
جــاءت العبــارة رقــم ( )4وهــي يســهم يف تنميــة مهــارات
التفكــري لــدى الــنشء باملرتبــة اخلامســة مــن حيــث موافقــة أفـراد
الدراس ـ ــة عليه ـ ــا بدرج ـ ــة عالي ـ ــة مبتوس ـ ــا (4,45م ـ ــن )1,11
ويفسـ ــر الباح ـ ــث هـ ــذه النتيج ـ ــة ب ـ ــأن مـ ــن األه ـ ــداف الرئيس ـ ــة
ل نش ــاة والـ ـِّبام الص ــيفية باألندي ــة الص ــيفية تعزي ــز مه ــارات
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التفكري لدى املشاركني يف هذه األنشاة والِّبام ولذلك عادة
م ــا يس ــهم م ــديري األندي ــة الص ــيفية مبدين ــة الري ــاض يف تنمي ــة
مهــارات التفكــري لــدى الــنشء .وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة
ا لس ــي (4132ه ــ) ودراس ــة الس ــعيدين (4135ه ــ) ودراس ــة
اخلريف (4134هـ) ودراسة احلارثي (4132هـ).
جاءت العبارة رقم ( )43وهي مث املعلمني على توجيه
الا ــالب فكري ــا باملرتب ــة السادس ــة م ــن حي ــث موافق ــة أفـ ـراد
الدراسـ ــة عليهـ ــا بدرجـ ــة عاليـ ــة مبتوسـ ــا ( 4,45مـ ــن )1,11
ويفس ــر الباح ــث ه ــذه النتيج ــة ب ــأن تا ــوير الق ــدرات الفكري ــة
للا ــالب م ــن األه ــداف الرئيس ــة ل نش ــاة وال ـ ـِّبام الص ــيفية
باألندي ـ ــة الص ـ ــيفية ول ـ ــذلك ع ـ ــادة م ـ ــا يس ـ ــهم م ـ ــديرو األندي ـ ــة
الصيفية مبدينـة الريـاض يف حـث املعلمـني علـى توجيـه الاـالب
فكري ــا .وه ــذه النتيج ــة تتف ــق م ــع دراس ــة ا لس ــي (4132هـ ــ)
ودراسة أبا اخليل (4144هـ).
جاءت العبارة رقم ( )1وهي يـدعم إقامـة الفعاليـات الـ
تؤكـد أمهيـة األمـن الفكـري باملرتبـة السـابعة مـن حيـث موافقـة
أفراد الدراسة عليها بدرجة عالية مبتوسا ( 4,44من )1,11
ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة بــأن األنشــاة وال ـِّبام الصــيفية
باألنديـة الصــيفية تركــز بدرجــة كبـرية علــى تعزيــز األمــن الفكــري
ل ــدى املش ــاركني يف ه ــذه األنش ــاة والـ ـِّبام ول ــذلك ع ــادة م ــا
يس ــهم م ــديرو األندي ــة الص ــيفية مبدين ــة الري ــاض يف دع ــم إقام ــة
الفعاليات ال تؤكد أمهية األمن الفكري .وهذه النتيجة تتفـق
مــع دراســة أبــا اخليــل (4144هــ) ودراســة احلــارثي (4132هــ)
ودراسة السميح (4135هـ).
جــاءت العب ــارة رق ــم ( )3وه ــي يــدعم ثقاف ــة تقب ــل ال ـرأي
ااخــر باملرتبــة الثامنــة مــن حيــث موافقــة أف ـراد الدراســة عليهــا
بدرجة عالية مبتوسا (4,12من  )1,11ويفسر الباحث هذه
النتيج ــة ب ــأن تعزي ــز ثقاف ــة ال ـرأي ااخ ــر م ــن املرام ــي األساس ــية
ل ـِّبام وأنشــاة الاــالب يف ظــل تعــرض الاــالب للكثــري مــن
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محــالت الغلــو ولــذلك عــادة مــا يســهم مــديرو األنديــة الصــيفية
مبدينة الرياض يف دعم ثقافة تقبل الرأي ااخر.
جــاءت العبــارة رقــم ( )1وهــي يشــجع علــى دعــم العالقــة
بــني الــنشء ورجــال األمــن باملرتبــة التاســعة مــن حيــث موافقــة
أفراد الدراسة عليها بدرجة عالية مبتوسا ( 4,12من )1,11
ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن الاالب ميثلـون شـرمة مهمـة
يف دع ــم رج ــال األم ــن ومس ــاندهتم إل ــاح احلم ــالت األمني ــة
ولــذلك عــادة مــا يســهم مــديرو األنديــة الصــيفية مبدينــة الريــاض
يف دعم العالقة بني النشء ورجال األمن.
جاءت العبارة رقم ( )2وهي يوجه األسـرة بضـرورة مراقبـة
سلو األبناء باملرتبـة العاشـرة مـن حيـث موافقـة أفـراد الدراسـة
عليه ـ ــا بدرج ـ ــة عالي ـ ــة مبتوس ـ ــا ( 4,11م ـ ــن  )1,11ويفس ـ ــر
الباحـث هـذه النتيجـة بـأن ل سـرة دورا مهمـا ورئيسـا يف الرتبيــة
ولــذلك عــادة مــا يســهم مــديرو األنديــة الصــيفية مبدينــة الريــاض
يف توجيــه األســرة بضــرورة مراقبــة ســلو األبنــاء .وهــذه النتيجــة
تتفق مع دراسة ا لسي (4132هـ).
جــاءت العبــارة رقــم ( )1وهــي يفعــل اإلعــالم الرتبــوي يف
التوعية باألمن الفكري باملرتبة احلادية عشر من حيث موافقة
أفراد الدراسة عليها بدرجة عالية مبتوسا ( 4,14من )1,11
ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة بــأن اإلعــالم الرتبــوي يلعـ دورا
مهمــا يف توعي ــة الاــالب وت ــوجيههم ولــذلك ع ــادة مــا يس ــهم
مديرو األندية الصيفية مبدينة الرياض يف تفعيل اإلعالم الرتبوي
يف التوعي ــة ب ــاألمن الفك ــري .وه ــذه النتيج ــة تتف ــق م ــع دراس ــة
اجلح ـ ـ ـ (4131ه ـ ـ ــ) احل ـ ــارثي (4132ه ـ ـ ــودراسة أب ـ ــا اخلي ـ ــل
(4144هـ).
جاءت العبارة رقم ( )5وهي يدعم إقامة املعارض داخـل
النــادي لنشــر األمــن الفكــري باملرتبــة الثانيــة عشــر مــن حيــث
موافقـة أفـراد الدراسـة عليهـا بدرجـة عاليـة مبتوسـا ( 4,11مــن
 )1,11ويفسر الباحـث هـذه النتيجـة بـأن مـن تنويـع األنشـاة
والـِّبام الصــيفية باألنديــة الصــيفية تزيــد مــن فعاليتهــا يف تنميــة
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ال ـ ــوعي واألم ـ ــن الفك ـ ــري ل ـ ــدى املش ـ ــاركني يف ه ـ ــذه األنش ـ ــاة
وال ـِّبام ولــذلك عــادة مــا يســهم دعــم إقامــة املعــارض داخــل
النادي لنشر األمن الفكري .وهذه النتيجة تتفق مع دراسة أبـا
اخليل (4144هـ).
ج ــاءت العب ــارة رق ــم ( )4وه ــي يش ــجع احل ـ ـوار يف جم ــال
األمن الفكري داخل النادي وخارجه باملرتبة الثالثـة عشـر مـن
حي ـ ــث موافق ـ ــة أف ـ ـراد الدراس ـ ــة عليه ـ ــا بدرج ـ ــة عالي ـ ــة مبتوس ـ ــا
(4,51مــن  )1,11ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة بــأن تعزيــز
ثقافـ ــة احل ـ ـوار أصـ ــبح مـ ــن املرامـ ــي األساسـ ــية ل ـ ـِّبام وأنشـ ــاة
الا ــالب يف ظ ــل تع ــرض الا ــالب للكث ــري م ــن مح ــالت الغل ــو
واألفكـ ــار املنحرفـ ــة ولـ ــذلك عـ ــادة مـ ــا يسـ ــهم مـ ــديرو األنديـ ــة
الص ـ ــيفية مبدين ـ ــة الري ـ ــاض يف تش ـ ــجيع احل ـ ـوار يف جم ـ ــال األم ـ ــن
الفكري داخل النادي وخارجه .وهذه النتيجة تتفق مـع دراسـة
ا لسي (4132هـ) ودراسة احلارثي (4132هـ).
ج ـ ــاءت العب ـ ــارة رق ـ ــم ( )44وهي يوج ـ ــه ال ـ ــنشء التوجيـ ـ ـه
الســليم الســتخدام شــبكة االنرتنــت باملرتبــة الرابعــة عشــر مــن
حي ـ ــث موافق ـ ــة أف ـ ـراد الدراس ـ ــة عليه ـ ــا بدرج ـ ــة عالي ـ ــة مبتوس ـ ــا
( 4,51من  )1,11ويفسر الباحـث هـذه النتيجـة بـأن شـبكة
االنرتنــت أصــبحت مــن املصــادر األساســية للــتعلم واستقصــاء
املعلومـات وخاصـة بــني شـرمة الاــالب ممـا يبــني خاورهتـا عنــد
استخدامها باريقة سي ة ولذلك عادة ما يسهم مديرو األندية
الص ـ ــيفية مبدين ـ ــة الري ـ ــاض يف توجي ـ ــه ال ـ ــنشء التوجي ـ ــه الس ـ ــليم
الســتخدام شــبكة االنرتنــت .وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة
السميح (4135هـ).
ج ـ ــاءت العب ـ ــارة رق ـ ــم ( )41وه ـ ــي يش ـ ــجع عل ـ ــى تنظ ـ ــيم
زيارات طالبية للجهات األمنية لتوجيههم توجيها فاريا سلميا
باملرتبة اخلامسة عشـر مـن حيـث موافقـة أفـراد الدراسـة عليهـا
بدرج ــة عالي ــة مبتوس ــا ( 4،15م ــن  )1،11ويفس ــر الباح ــث
هذه النتيجة بأن الزيارات للجهات األمنية بنح الاـالب قـدرة
أكــِّب علــى اســتيعاب األبعــاد األمنيــة ألدوار هــذه األجهــزة ممــا

يزيــد مــن فعاليــة تعزيــز األمــن الفكــري لــديهم ولــذلك عــادة مــا
يسهم مديرو األندية الصيفية مبدينة الريـاض يف التشـجيع علـى
تنظـ ــيم زيـ ــارات طالبيـ ــة للجهـ ــات األمنيـ ــة لتـ ــوجيههم توجيهـ ــا
فاريـ ــا سـ ــلميا .وهـ ــذه النتيجـ ــة تتفـ ــق مـ ــع دراسـ ــة أبـ ــا اخليـ ــل
(4144هـ).
ج ـ ــاءت العب ـ ــارة رق ـ ــم ( )44وه ـ ــي يش ـ ــجع عل ـ ــى تنظ ـ ــيم
زيارات طالبية للعلماء لتوجيههم توجيها فاريا سلميا باملرتبة
السادســة عشــر مــن حيــث موافقــة أفـراد الدراســة عليهــا بدرجــة
عالي ـ ــة مبتوس ـ ــا ( 4,13م ـ ــن  )1,11ويفس ـ ــر الباح ـ ــث ه ـ ــذه
النتيجــة بــأن الزيــارات للعلمــاء تتــيح للاــالب التواصــل معهــم
وطــرح استفســاراهتم ممــا يزيــد مــن فعاليــة تعزيــز األمــن الفكــري
لــديهم ولــذلك عــادة مــا يســهم مــديرو األنديــة الصــيفية مبدينــة
الري ـ ــاض يف التش ـ ــجيع عل ـ ــى تنظ ـ ــيم زي ـ ــارات طالبي ـ ــة للعلم ـ ــاء
لتوجيههم توجيها فاريا سلميا.
الســؤال الثــاني :هــل توجــد فــروأ ذات داللــة إحصــائية فــي إجابــات
عينة الدراسة بين مديري األندية الصيفية في نشر األمن الفكري من

وجهــة نظــر المعلمــين العــاملين بهــا "مشــرفو المجــاالت " فــي ضــوء

متغير المؤهل العلمي ؟

لإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال قــام الباحــث باســتخدام حتليــل
التبــاين األحــادي (  )One Way ANOVAملعرفــة داللــة
الفــروق بــاختالف وجهــات النظــر بــني أف ـراد عينــة الدراســة مــن
املعلمني العاملني ا مشرفو اجملاالت باختالف متغري املؤهل
العلمي.
الجدول رقم ()9

تحليل التباين األحادي (  ) One Way ANOVAفي درجة

الموافقة على دور مديري األندية الصيفية في نشر األمن الفكري
باختالف متغير المؤهل العلمي

المحور

مصدر

مجموع درجات متوسط

التباين

مربعات الحرية المربعات

دور م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديري بني
األنديــة الص ــيفية اجملموعات
مبدين ـ ــة الريـ ـ ــاض

1,445

داخل 41,242

3

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

1,111 1,442 1,151

1,1453 43
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يف نش ـ ــر األم ـ ــن اجملموعات
الفك ـ ـ ـ ــري م ـ ـ ـ ــن
44,141
وجه ـ ـ ـ ـ ــة نظ ـ ـ ـ ـ ــر
املعلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
اجملموع
الع ـ ـ ـ ــاملني ـ ـ ـ ــا
(مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفو

يتض ــح م ــن اجل ــدول رق ــم ( )41ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات
داللة إحصائية عند مسـتوى ( )1،15فأقـل يف ا اهـات أفـراد
الدراسـة حـول (دور مـديري األنديـة الصـيفية مبدينـة الريــاض يف
نش ــر األم ــن الفك ــري م ــن وجه ــة نظ ــر املعلم ــني الع ــاملني ــا
(مشرفو اجملاالت)) باختالف متغري سنوات اخلِّبة يف التعليم.

41

اجملاالت)

يتضح من اجلدول رقـم ( )2عـدم وجـود فـروق ذات داللـة
إحص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى ( )1,15فأق ـ ــل يف ا اه ـ ــات أف ـ ـ ـراد
الدراسـة حـول (دور مـديري األنديـة الصـيفية مبدينـة الريــاض يف
نش ــر األم ــن الفك ــري م ــن وجه ــة نظ ــر املعلم ــني الع ــاملني ــا
(مشرفو اجملاالت)) باختالف متغري املؤهل العلمي.
السؤال الثالث :هـل توجـد فـروأ ذات داللـة إحصـائية فـي إجابـات
عينة الدراسة بين مديري األندية الصيفية في نشر األمن الفكري من

الســوال الرابــع :هـل توجــد فــروأ ذات داللــة إحصــائية فــي إجابــات
عينة الدراسة بين مديري األندية الصيفية في نشر األمن الفكري من

وجهة نظر المعلمين العاملين بها"مشرفو المجاالت "في ضوء متغير
سنوات الخبرة في األندية الصيفية؟
جدول رقم ()11
نتائج اختبار" ت " لعينتين مستقلتين للتحقق من الفروأ في
إجابات أفراد الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير سنوات الخبرة في
األندية الصيفية

وجهــة نظــر المعلمــين العــاملين بهــا " مشــرفو المجــاالت " فــي ضــوء

سنوات

متغير سنوات الخبرة في التعليم؟
المحور

جدول رقم ()11

نتائج " تحليل التباين األحادي" ( )One Way ANOVAللفروأ
في إجابات أفراد الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير سنوات الخبرة
في التعليم

المحور

مصدر مجموع درجات متوسط

التباين مربعات الحرية المربعات

بني
اجملموعات

1,314
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1,114 4

دور
مديري
األندية
داخل 1,453 44 41,423
الصيفية اجملموعات
مبدينة
41 44,141
الرياض يف
نشر األمن
الفكري من
وجهة نظر اجملموع
املعلمني
العاملني ا
(مشرفو
اجملاالت)

قيمة ف

الداللة

اإلحصائية

1,113 1,543

الخبرة في
األندية

العدد

الصيفية
دور م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديري أقل من 4
األندية الصـيفية سنوات
مبدين ـ ــة الري ـ ــاض
يف نشـ ــر األمـ ــن
الفك ـ ـ ـ ــري م ـ ـ ـ ــن
من 4
وجه ـ ـ ـ ـ ــة نظ ـ ـ ـ ـ ــر
سنوات 54
املعلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
فأكثر
الع ـ ـ ـ ــاملني ـ ـ ـ ــا
(مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفو
اجملاالت)
33

المتوسط االنحراف قيمة
الحسابي المعياري

ت

الداللة

اإلحصا
ئية

1,13141 11,4

1,234 1,123
1,44344 15,4

يتض ــح م ــن اجل ــدول رق ــم ( )44ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات
داللة إحصائية عند مسـتوى ( )1،15فأقـل يف ا اهـات أفـراد
الدراسـة حـول (دور مـديري األنديـة الصـيفية مبدينـة الريــاض يف
نش ــر األم ــن الفك ــري م ــن وجه ــة نظ ــر املعلم ــني الع ــاملني ــا
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(مشــرفو اجملــاالت)) بــاختالف متغــري ســنوات اخلــِّبة يف األنديــة
الصيفية.
السؤال الخامس :هل توجد فروأ ذات داللة إحصائية في إجابات
عينة الدراسة بين مديري األندية الصيفية في نشر األمن الفكري من

وجهــة نظــر المعلمــين العــاملين بهــا "مشــرفو المجــاالت" فــي ضــوء
متغير التدريب في مجال األمن الفكري؟
جدول رقم ()12

نتائج اختبار" ت " لعينتين مستقلتين للتحقق من الفروأ في

إجابات أفراد الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير التدريب في مجال
األمن الفكري

هل تلقيت
المحور

تدريباً في

مجال األمن
الفكري

دور مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديري
األنديـ ــة الصـ ــيفية

نعم

المتو
العدد

سط االنحراف قيمة
الحسا المعياري

الداللة

ت اإلحصائية

بي
1،44515 4,12 34

المـراجـع:

مبدينـة الريــاض يف
نش ـ ـ ـ ـ ــر األمـ ـ ـ ـ ـ ــن
الفكـ ـ ـ ـ ــري مـ ـ ـ ـ ــن
وجهـ ـ ـ ـ ـ ــة نظـ ـ ـ ـ ـ ــر

 .3البح ــث يف املعوق ــات الـ ـ حت ــد م ــن دور م ــديري األندي ــة
الصــيفية مبدينــة الريــاض يف نشــر األمــن الفكــري ووضــع
احللول املناسبة هلا.
 .4إقامة الورش والندوات للبحث يف كيفية تعزيز دور مديري
األندية الصيفية مبدينة الرياض يف نشر األمن الفكري.
 .1وضــع احلـوافز الـ تعــزز مــن دور مــديري األنديــة الصــيفية
مبدينة الرياض يف نشر األمن الفكري.
 .5س ـ ــن اللـ ـ ـوائح وال ـ ــنظم الـ ـ ـ ت ـ ــدعم دور م ـ ــديري األندي ـ ــة
الصيفية مبدينة الرياض يف نشر األمن الفكري.
 .1هتي ــة البي ــة املناس ــبة الـ ـ حتس ــن م ــن فعالي ــة دور م ــديري
األندية الصيفية مبدينة الرياض يف نشر األمن الفكري.
 .4إجراء املزيد من الدراسات والبحوث املستقبلية حول واقع
دور مـ ــديري األندي ـ ــة الص ـ ــيفية مبدينـ ــة الري ـ ــاض يف نش ـ ــر
األمن الفكري.

ال

3,14113 4,14 11

1,544 1,511

 -القرآن الكريم:

 أبـا اخليــل ،عبدا ســن بـن عبــدالعزيز (4144هــ) .دور مــديري مــدارسالمرحلــة المتوســطة بمدينــة الريــاض فــي نشــر األمــن الفكــري ،رســالة
ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود،الرياض.

املعلمني العـاملني
ـ ـ ـ ـ ــا (مشـ ـ ـ ـ ـ ـرفو

 -ابن منظور ،مجال الدين حممد (4215م) .لسان العـرب ،بـريوت ،دار

اجملاالت)

يتض ــح م ــن اجل ــدول رق ــم ( )43ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات
داللة إحصائية عند مسـتوى ( )1،15فأقـل يف ا اهـات أفـراد
الدراسـة حـول (دور مـديري األنديـة الصـيفية مبدينـة الريــاض يف
نش ــر األم ــن الفك ــري م ــن وجه ــة نظ ــر املعلم ــني الع ــاملني ــا
(مشــرفو اجملــاالت) بــاختالف متغ ــري التــدري يف جمــال األم ــن
الفكري.
توصــيات الدراســة :بنــاء علــى نتــائ الدراســة يوصــي الباحــث

مبا يأيت:
 .4وضع اخلاـا املناسـبة لتعزيـز دور مـديري األنديـة الصـيفية
مبدينة الرياض يف نشر األمن الفكري.

املعارف.

 إدارة اإلش ـراف الرتبــوي باملناقــة الش ـرقية (4131ه ــ) .نحــو بيئــة آمنــةفكري ـاً ،دراســة علميــة غــري منشــورة قــدمت يف اللقــاء العاشــر لإلش ـراف

الرتبــوي الــذي نظمتــه وزارة الرتبيــة والتعلــيم مبدينــة الاــائف خــالل الفــرتة
من 4131/1/4-4هـ.

 األصفها  ،احلسني حممد الراغـ (4131هــ) .المفـردات فـي غريـبالقرآن ،بريوت ،دار املعرفة.

 الِّبعــي ،وفــاء حممــد3113( ،م) .دور الجامعــة فــي مواجهــة التطــرفالفكري ،رسالة دكتوراة منشورة .االسكندرية :دار املعرفة اجلامعية.

 الرتكــي ،عب ــداهلل ب ــن عبدا س ــن (4134ه ــ) .األم ــن الفك ــري وعناي ــةالمملك ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــعودية ،مك ـ ــة املكرم ـ ــة ،ما ـ ــابع رابا ـ ــة الع ـ ــار

اإلسالمي.

 التوثيق الرتبوي (4135هـ) .مجلة نصف سنوية تصدرها وزارة التربيـةوالتعليم ،ع.51
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 -اجلامع الصحيح (صحيح البخاري) ()1431
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 -اللومـق ،عبـدا لـرمحن بـن معــال ،الغلـو فـي الــدين فـي حيـاة المســلمين

 -اجلحـ  ،علــي فــايز (4131هــ) .رؤيــة ل مــن الفكــري وســبل مواجهــة

المعاصرة ،ع4144هـ ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ص .4-5

 -احل ــارثي ،زي ــد ب ــن زاي ــد ( 4132هـ ـ ـ) .إس ــهام اإلع ــالم الترب ــوي ف ــي

وطنيــة لتحقيــق األمــن الفكــري فــي مواجهــة اإلرهــاب ،رســالة دكتــوراة
غري منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة،
الرياض.

الفك ــر المنح ــرف ،اجمللــة العربي ــة للدراســات األمني ــة والتــدري  ،الع ــدد
..41
تحقيــق األمــن الفكــري لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة بمدينــة مكــة

المكرمــة ،رســالة ماجســتري غــري منشــورة ،كليــة الرتبيــة جبامعــة أم القــرى:
قسم اإلدارة الرتبوية والتخايا.

 احلي ــدر ،حي ــدر ب ــن عب ــدا ل ــرمحن (4134ه ـ ــ) .األمـ ــن الفكـ ــري فـ ــيمواجه ــة الم ــؤثرات الفكري ــة ،رس ــالة دكت ــوراة منش ــورة ،ق ــدمت لكلي ــة
الدراسات العليا بأكادميية الشرطة يف مجهورية مصر العربية.

 -املــالكي ،عبــداحلفيق بــن عبــداهلل (4134هـ ـ) .نحــو بنــاء إســتراتيجية

 امل ـ ـ ـالكي ،عبـ ـ ــداحلفيق عبـ ـ ــداهلل(4143ه ـ ـ ــ) .األمـ ـ ــن الفك ـ ـ ــري ودورالمؤسسات التعليمية في تحقيقه ،جـث علمـي مقـدم يف نـدوة اجملتمـع
واألمن ،كلية امللك فهد األمنية ،اجمللد األول.

 ا لس ــي ،عب ــدالعزيز عب ــداهلل (4132هـ ــ) .دور األندي ــة الص ــيفية ف ــيالوقايــة مــن الجريمــة ،رســالة ماجســتري غــري منشــورة ،كليــة الدراســات

 -الزبيدي،حممــد مرتضــى احلســي (4411ه ــ).تــاج العــروس مــن جــواهر

العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض.

 -الســعيدين ،تيســري بــن حســني (4135هـ ـ) .دور المؤسســات التربويــة

الخبرات في مناهج التعليم العام ،جـث علمـي مقـدم يف نـدوة اجملتمـع
واألمن ،كلية امللك فهد األمنية ،اجمللد األول.

القاموس،11 ،مادة(ن د ا)،الكويت،مابعة حكومة الكويت.

ف ـ ـ ــي الوقاي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن الفك ـ ـ ــر المتط ـ ـ ــرف ،جمل ـ ـ ــة البح ـ ـ ــوث األمني ـ ـ ــة،

م،41ع،41ربيع ااخر هـ ،ص ص . 13-45

 -املعايا ــة ،رقي ــة ع ــدنان4143( ،ه ـ ـ) .مف ــاهيم التوعي ــة األمني ــة وبن ــاء

 -المعجم الوسيط4215( ،م) .الدوحة ،ماابع قار الوطنية.

 -الســليمان ،إبـراهيم بــن ســليمان (4134هــ) .دور اإلدارات المدرســية

 -املقاطي ،سفران بن سفر (4141هــ) .األمن الفكـري واإلعـالم :رؤيـة

التعلــيم بمدينــة الريــاض ،رســالة ماجســتري غــري منشــورة ،جامعــة نــايف
للعلوم األمنية .الرياض.

 -النفيعي ،عبدالعزيز بن عبيد (4144ه ـ) .مجاالت التوعية األمنية فـي

فــي تعزي ــز األمــن الفك ــري للطــالب :دراس ــة ميدانيــة عل ــى م ــدارس

 الســميح ،عبــد ا ســن بــن حممــد (4135ه ــ) .اإلدارة المدرســية ف ــيمواجهــة االنحـراف األمنــي،اجمللــة العربيــة للدراســات األمنيــة والتــدري ،
اجمللد  ،42العدد  ،44حمرم 4135هـ ،ص ص .141-444

 العــامر ،عثمــان (4135ه ــ) .دور المؤسســات التعليميــة فــي تحقيــقاألمـن الخلقـي والمجتمعـي فـي عصــر العولمـة ،ورقـة عمـل مقدمــة يف
نــدوة اجملتمــع واألمــن يف دورهتــا الســنوية الثالثة.كليــة امللــك فهــد األمنيــة،
الرياض

 العمــري ،عبدا ســن حمســن (4141ه ــ) .إســهامات األجهــزة األمنيــةفــي تنميــة الــوعي األمنــي لــدى الطــالب بــالمراكز الصــيفية بمدينــة

الريــاض ،رســالة ماجســتري غــري منشــورة ،كليــة الدراســات العليــا ،جامعــة
نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

 الفريوزهبادي،جمـ ــد الـ ــدين حممـ ــد(4222م).القـ ــاموس المحـ ــيط،اجلـ ــزء،1ع،1بريوت،إحياء الرتاث العريب.
 القرط ــون ،فه ــد س ــليمان (4144ه ــ) .أث ــر المدرس ــة ف ــي تفعي ــل دورطــالب المرحلــة الثانويــة لمواجهــة اإلرهــاب ،جملــة البحــوث األمنيــة،

اجملل ــد  ،45الع ــدد  ،44مرك ــز البح ــوث والدراس ــات بكلي ــة املل ــك فه ــد
األمنية ،الرياض.

إستراتيجية ،جملة األمن ،ع  ،41الرياض.

مناهج التعليم العام ،جـث علمـي مقـدم يف نـدوة اجملتمـع واألمـن ،كليـة
امللك فهد األمنية ،الرياض.

 الوايلي ،حصة عبدالرمحن (4143هـ) .ندوة المجتمع واألمـن ،الـدورة(41التوعيــة األمنيــة يف منــاه التعلــيم العــام) 4143 /4/34ه ــ ،جملــة
البحــوث األمنية،اجمللــد  ،4مركــز البحــوث والدراســات بكليــة امللــك فهــد
األمنية ،الرياض.

 اليوس ـ ــف ،عب ـ ــداهلل ب ـ ــن عب ـ ــدالعزيز (4135هـ ـ ــ).أنم ـ ــاط الس ـ ــلوكياتالمنحرفة وسـبل مواجهتهـا لـدى الطـالب فـي مراحـل التعلـيم العـام،

جــث علمــي قُــدم يف لقــاء مــديري املــدارل مبناقــة الريــاض بعن ـوان دور
املدرسة يف تعزيـز األمـن خـالل الفـرتة مـن  4-3صـفر 4135هــ ،مبركـز
امللك فهد الثقايف بالرياض .

 حري ــري ،عب ــداهلل ب ــن حمم ــد (3111م) .دور التربي ـ ـة اإلسـ ــالمية فـ ــيالمدرس ــة االبتدائي ــة ف ــي مواجه ــة ــاهرة اإلره ــاب ،جمل ــة البح ــوث
األمنية ،اجمللد  ،45العدد  ،44مركـز البحـوث والدراسـات بكليـة امللـك
فهد األمنية ،الرياض.

 -سنن أبي داود (.)4114

 نص ـ ـ ـ ــري ،حمم ـ ـ ـ ــد حمم ـ ـ ـ ــد (4144هـ ـ ـ ـ ــ) .األم ـ ـ ـ ــن والتنمي ـ ـ ـ ــة .الابع ـ ـ ـ ــةاألور،الرياض،شركة العبيكان للاباعة والنشر.
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غازي بن احلميدي العتييب :دور مديري األندية الصيفية يف نشر األمن الفكري من وجهة نظر املعلمني .....

 وزارة املعـ ــارف (4141ه ـ ــ).سياس ـ ــة التعل ـ ــيم ف ـ ــي المملك ـ ــة العربي ـ ــةالسعودية ،الابعة الرابعة.

 هالل ،علي (4211هـ) .تحديات األمن القـومي العربـي ,دراسـة فـيالصول ،جملة ش ون عربية ،عمان ،األردن.
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.....  دور مديري األندية الصيفية يف نشر األمن الفكري من وجهة نظر املعلمني:غازي بن احلميدي العتييب

The role of managers of summer Centers in Student intellectual security awareness from the point view of teachers
“Fields Supervisors" in Riyadh
Ghazi Al-Hamidi Isa Al-Otaibi

Submitted 08-09-2012 and Accepted on 13-01-2013

Abstract: The purpose of this study was to investigate the role of managers of summer clubs in publishing
intellectual security from the perspective of teachers working on it " Fields Supervisor " in Riyadh.
To achieve the objective of the study, the researcher designed a questionnaire which was checked by
sincerity and persistence. Then applied on a sample study of teachers and numbered (75), researcher used
a number of statistical methods appropriate to the nature of this study. The most important results of
this study include:
1. That the role of managers of summer clubs in publishing intellectual security in Riyadh in general is high
degree, where the arithmetic average of the year is (3.65) out of (4) .
2. The average ranked between (3.42) and (3.87), which shows the consistency in the approval of members
of the study.
3. That the words "highlights the values of tolerance and peace" came in first place with an average
arithmetic (3.87) .
4. That the words "encouraged to organize student visits for scientists to guide them intellectually sound
guidance" came in last with an average grade in my account (3,42).
5. There is no statistically significant differences at the level of (0.05) for the variables of the study (academic
qualification, years of experience in education, years of experience in the clubs summer training .
The study concluded with several recommendations based on the results confirm the importance of
security and the role of the intellectual directors of summer clubs in its publication.
Key words: Managers summer clubs, intellectual security, supervisors areas
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حممد فرحان قضاة :فعالية برنام تدرييب قائم على اسرتاتيجية لع الدور يف تنمية ح االستاالع املعريف لدى عينة ....

فعالية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية لعب الدور في تنمية حب االستطالع المعرفي لدى عينة من أطفال الروضة
إعداد
محمد فرحان القضاة
أستاذ مشارك في علم النفس التربوي جامعة الملك سعود /كلية التربية -قسم علم النفس
قدم 1111/1/11هـ – وقبل 1111/1/21هـ
المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إر التعرف على فعالية برنام تدرييب قائم على اسرتاتيجية لع

الدور يف تنمية ح

االستاالع املعريف

لدى عينة من أطفال الروضة ،تكونت عينة الدراسة من ( )51طفال وطفلة من أطفال الصف التمهيدي الثا من روضة طيور اجلنة يف مدينة عجلون
باألردن  ،تراوحت أعمارهم بني ( )1-5سنوات مت توزيعهم عشوائيا إر جمموعتني إحدامها ريبية وعددها ( )35طفال وطفلة ،واألخرى ضاباة
وعددها ( )35طفال وطفلة ،ومت تابيق مقيال ح

االستاالع املعريف ألطفال الروضة عليهما تابيقا قبليا وبعديا ،ومت بناء برنام تدرييب يف ح

االستاالع املعريف قائم على اسرتاتيجية لع الدور مت تقسيمه إر ( )41نشاطا .
ولإلجابة عن أس لة الدراسة ،فقد مت استخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة  ،وأظهرت النتائ فعالية برنام تدرييب قائم على اسرتاتيجية لع الدور يف
تنمية ح

االستاالع املعريف لدى أطفال الروضة  ،حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية والضاباة يف التابيق البعدي

ملقيال ح االستاالع املعريف وأبعاده الفرعية ولصاب اجملموعة التجريبية ال تعرضت للِّبنام التدرييب ،ور تظهر فروق ذات داللة إحصائية يف األداء
البعدي على مقيال ح االستاالع املعريف وأبعاده الفرعية تعزى إر اجلنس  ،وخرجت الدراسة بعدة توصيات.

الكلمات المفتاحية  :برنام تدرييب ،اسرتاتيجية لع الدور ،ح االستاالع املعريف ،أطفال الروضة
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حممد فرحان قضاة :فعالية برنام تدرييب قائم على اسرتاتيجية لع الدور يف تنمية ح االستاالع املعريف لدى عينة ....

المقدمة:
يعد االهتمام مبرحلة الافولـة ملمحـا مهمـا ينبـ مبـدى تقـدم
اجملتم ــع وتا ــوره ،فأطف ـال الي ــوم ه ــم رج ــال الغ ــد واملس ــتقبل،
وتتســابق الــدول للكش ـف املبكــر عــن املبــدعني مــن أطفاهلــا؛
لكـي تتعهــدهم بالرعايـة ،وتــوفر هلـم كافــة اإلمكانـات ،وهتيـ
هل ــم املن ــا ا ف ــز عل ــى اإلنت ــا املب ــدع  ،واالهتم ــام بالاف ــل
وقدراته لالستاالع وشغفه للمعرفة ،وحبه للسؤال والفضول
واالستكشاف ،وتوجيه هذه القدرات الوجهة السليمة أصبح
م ــن األم ــور الض ــرورية وال س ــيما يف مرحل ــة ري ــاض األطف ــال،
ويشــكل ح ـ االســتاالع املعــريف دافعــا للافــل حنــو حتقيــق
أهداف ـ ـ ــه بواس ـ ـ ــاة استكش ـ ـ ــاف املث ـ ـ ـريات البي ي ـ ـ ــة ومعاجلته ـ ـ ــا
(.)Padd,1992
وممــا يزيــد مــن ضــرورة االهتمــام ج ـ االســتاالع املعــريف يف
مرحلة رياض األطفال أن الافل الذي يبدي سلوكا معينا يف
س ــن اخلامس ــة والسادس ــة ميك ــن أن يب ـدي نف ــس الس ــلو يف
سن احلاديـة عشـر ،فهنـا نوعيـة مـن االسـتمرارية يف السـلو
االبتكاري وح االستاالع املعريف ،واالهتمام ذه النوعيـة
م ــن الس ــلوكيات يف تل ــك املرحل ــة ل ــه دور إك ــايب يف املراح ــل
العمرية الالحقة (.(Harrington & Black ,1995
وتتميــز شخصــية األطفــال جبملــة مــن اخلصــائص والســمات
اإلكابيــة القابلــة للنمــو مــن خــالل املــرور بالتجــارب الرتبويــة
والتعليمية املختلفة الـ اطـ منافـذ الـتعلم لـديهم ،وبقـدر
م ــا ي ــوفر النظ ــام الرتب ــوي م ــن بي ــات ص ــاحلة لل ــتعلم والنم ــو،
ويس ــاهم يف تعلـ ــيم األطف ــال ورعـ ــايتهم واالس ــتثمار فـ ــيهم،
تتحقق لنـا النوعيـة املتميـزة مـن الـنشء املـدرب واملؤهـل واملعـد
إعــدادا وتــأهيال جيــدا ،والقــادر علــى الــتعلم الــذايت والتــدري
املســتمرين مــدى احليــاة ،واملنفــتح علــى غــريه مبرونــة والتفاعــل
مــع حمياــه وبي تــه بإكابيــة ،والــذي يتميــز بالفضــول العلمــي،
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وشــغفه بــالتعلم ،وح ـ االســتاالع ،والقــدرة علــى البحــث
واالستقصاء
( ش . )3111 ،
ويعــد اللعـ مظهـرا مــن مظــاهر الســلو اإلنســا يف مرحلــة
الافول ــة املبك ــرة والـ ـ تع ــد مرحل ــة وض ــع اللبن ــات األور يف
تكــوين شخصــية الفــرد ،وتؤكــد الدراســات احلديثــة أن لع ـ
األطفــال هــو أفضــل وســيلة لتحقيــق النمــو الشــامل املتكامــل
للافـ ـ ــل؛ فمـ ـ ــن خـ ـ ــالل اللع ـ ـ ـ يتـ ـ ــزود العقـ ـ ــل باملعلوم ـ ـ ــات
وامله ــارات واخل ـ ـِّبات اجلدي ــدة وال ـ ـ تث ــري إمكانات ــه العقلي ــة
واملعرفي ـ ـ ــة ،وتكس ـ ـ ــبه مه ـ ـ ــارات التفك ـ ـ ــري املختلف ـ ـ ــة ،وتنم ـ ـ ــي
الوظ ـ ـ ـ ــائف العقلي ـ ـ ـ ــة العلي ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ــالتفكر والتخي ـ ـ ـ ــل  ،وحـ ـ ـ ـ ـ
االســتاالع ،ويســاعد اللع ـ علــى النمــو املتكامــل بالنســبة
للاف ــل ،ب ــل إن ــه يع ــد وس ــيلته األساس ــية يف احلص ــول عل ــى
املعرفــة س ـواء أكانــت هــذه املعرفــة تتعلــق بالعــار اخلــارجي أم
بي تــه ال ـ يعــيش فيهــا ،وعــن طريــق اللع ـ يكتشــف أشــياء
جديـ ــدة غـ ــري مألوفـ ــة مـ ــن قبـ ــل  ،وينمـ ــو لديـ ــه دافـ ــع ح ـ ـ
االس ــتاالع فض ــال ع ــن إع ــداده للحي ــاة املس ــتقبلية ( ــادر،
. )3115
ونظـرا ملــا تــوفره اسـرتاتيجية لع ـ الــدور مــن عنصــر املشــاهدة
وال ــتعلم ،ممـ ــا يس ــاعد علـ ــى ف ــتح جمـ ــاالت واس ــعة للمناقشـ ــة
والبح ــث؛ فم ــن خ ــالل املش ــاركة يتلق ــى األطف ــال دروسـ ـهم،
ويكتشــفون طبيعــة املــنه الدراســي املقــرر علــيهم ،ممــا يبعــد
عنهم الشعور بامللل  ،فتصبح حجـرات الروضـة أمـاكن حمببـة
ل طفال ،كما تتفق اسرتاتيجية لع الدور مع طبيعة املتعلم
وحبـ ــه للع ـ ـ واالناـ ــالق وممارس ـ ــة النشـ ــاع  ،فهـ ــم يلعب ـ ــون
ويش ـ ــاهدون زمالءه ـ ــم ي ـ ــؤدون أدوارا خمتلف ـ ــة مث ـ ــل الابي ـ ـ ،
العــار ،املعلــم وغريهــا فيتعرفــون علــى حيــاة هــؤالء  ،ومــن هنــا
ميكن ترسيخ القـيم علـى مسـتوى املمارسـات احلياتيـة ومـن مث
مواجهة عار متغري وا اذ املواقف ).) Barker,2003
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وق ــد أوردت الس ــرور ( )4222يف دراس ــتها بعنـ ـوان تقي ــيم
تعلــيم مــا قبــل املدرسـة يف األردن أن فكــرة املنهــا ومفهومــه
وأهدافه موضوع عائم يف غالبية العينة ،نتيجة قلة اإلشراف،
وتــد روات ـ املعلمــات ،وضــغا األهــايل علــى العــاملني يف
ري ـ ــاض األطفـ ـ ــال علـ ـ ــى تعلـ ـ ــيم أطفـ ـ ــاهلم الق ـ ـ ـراءة والكتابـ ـ ــة،
وأظهرت الدراسة تدنيا يف جمال اسـتخدام اللعـ يف النشـاع
الص ــفي ،واس ــتخدام التمثي ــل أو رواي ــة القص ــة ،و اس ــتخدام
املوسـيقى ،كمــا قلـت حركــة األطفــال يف الصـف نتيجــة ضــيق
املكـان ،واسـتخدام الــتعلم الـذي يعتمـد علــى ضـبا األطفــال
وبقـ ــائهم يف مقاعـ ــدهم ،كـ ــذلك بـ ــدا الغمـ ــوض يف تسلسـ ــل
عملي ـ ــة ال ـ ــتعلم ومراعاهت ـ ــا جمل ـ ــاالت ـ ــو األطف ـ ــال وارتباطه ـ ــا
بوحدات تعليمية حمددة.
ولق ــد دع ــت العدي ــد م ــن الدراس ــات واألج ــاث ال ـ ق ــام ــا
(California State
مكتـ ـ كاليفورني ــا لتا ــوير املن ــاه
) Department of Education Sacrament ,1998إر
اس ـ ــتخدام طريق ـ ــة لعـ ـ ـ األدوار يف الت ـ ــدريس جلمي ـ ــع املـ ـ ـواد
الدراســية يف مــدارل التعلــيم العــام م ـن احلضــانة إر الثــانوي،
وأشارت بضرورة اشرتا األطفال يف األنشـاة التمثيليـة ،ألن
ذلك يساعدهم على التعلم ،وتاوير أنفسهم والتعبري عنها.
إن غيــاب ب ـرام تدريبيــة متكاملــة لتنميــة ح ـ االســتاالع
املعـ ــريف ،واسـ ــتدرا الـ ــنقص يف هـ ــذا اجملـ ــال يـ ــدعو لتصـ ــميم
وإعداد مثـل هـذا النـوع مـن الـِّبام ألطفـال الروضـة ،واألمـل
أن تستايع هذه الدراسة حتقيق هذا اهلدف.
مشكلة الدراسة:
تنبثــق مشــكلة الدراســة مــن أمهيــة مرحلــة ريــاض األطفــال يف
تنميـة قـدرات األطفــال ومهـاراهتم؛ فريـاض األطفــال مبـا تقــدم
مـ ــن أنشـ ــاة خمتلفـ ــة ينبغـ ــي أن تسـ ــاعد الافـ ــل علـ ــى تنميـ ــة
مهارات ــه وقدرات ــه عل ــى االتص ــال ب ــااخرين ،وتنمي ــة تفك ــريه،
وفض ــوله العلم ــي ،وداف ــع حـ ـ االس ــتاالع لدي ــه ،ف ــالغرائز
اإلنس ـ ـ ــانية واحلاج ـ ـ ــات وال ـ ـ ــدوافع والبواع ـ ـ ــث ه ـ ـ ــي حمرك ـ ـ ــات

لإلنسـان لإلجابـة عــن األسـ لة الـ تثــار يف ذهنـه ،فاألطفــال
الصــغار يســتمتعون باستكش ــاف نســي األشــياء وحجمه ــا،
ولو"ـا ،وأحيانــا طعمهــا ،وإثــارة التسـاؤالت حنوهــا منــذ نعومــة
أظ ــافرهم ،وهـ ـذه املش ــاركة الدينامي ــة ذات الابيع ــة الفض ــولية
لـ ــدى األطفـ ــال يف البحـ ــث عـ ــن إجابـ ــات للتسـ ــاؤالت عـ ــن
الظ ـواهر وأح ــداث الابيع ــة ه ــو م ــا ي ــوفر الوق ــود ال ــذي يع ــزز
مهــارات االستقصــاء والفضــول ،ويولــد لــدى األطفــال القــدرة
على االبتكار.
ولكن ح االستاالع والشغف العلمي يتم إغفاله و اهله
يف سن مبكرة أحيانا ،بداية من األسرة ،ومن مث الروضة الـ
تركــز علــى إكمــال املــنه املقــرر ،وتســتخدم يف العــادة طــرق
تقليدية يف تعلـيم األطفـال ،وهـذا يتعـارض مـع فلسـفة ريـاض
األطفــال ال ـ تركــز علــى الــتعلم مــن خــالل اللع ـ وليســت
مكانا للتعليم املقصود الرمسي للتعلم عن طريق التلقني ،ومن
خـ ــالل إطـ ــالع الباحـ ــث وزياراتـ ــه لـ ــبعض ريـ ــاض األطفـ ــال،
وجوثه السابقة على هـذه املرحلـة العمريـة (القضـاة3111 ،؛
القضاة ،)3112،لوحق وجود من املعوقات ال حتـول دون
حتقيــق الــدور الــذي ينبغــي أن تقــوم بــه هــذه املؤسســات ــاه
األطفـ ــال يف الروضـ ــة لتنميـ ــة قـ ــدراهتم االبتكاريـ ــة ،وتشـ ــجيع
الافــل عل ــى التســاؤل وح ـ االســتاالع ،كم ــا لــوحق م ــن
خ ــالل لق ــاء بع ــض املعلم ــات الع ــامالت يف ري ــاض األطف ــال
الت ــذمر والشـ ــكوى مـ ــن تـ ــد ح ـ ـ االسـ ــتاالع لـ ــدى ف ـ ــة
ليس ــت بقليل ــة م ــن األطف ــال ،وال ــذي ق ــد يك ــون س ــببه ع ــدم
اهتمــام املـربني بإثــارة حـ االســتاالع لــدى الافــل ،خاصــة
وأن الاف ــل فض ــويل بابع ــه ،كم ــا ل ــوحق أن هن ــا ت ــدنيا يف
استخدام اسرتاتيجيات مهمة يف تعلـيم األطفـال ،وبالتحديـد
طريقة لع الدور يف تنمية املهارات املختلفة للافل و اصة
ح ـ االســتاالع املعــريف مــن خــالل ب ـرام تدريبيــة موجهــة
تأخ ــذ باحلسـ ــبان خص ــائص أطفـ ــال الروض ــة وماال ـ ـ ـ ــوه
وحاجاهتم.
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وقد أوضحت كثري من الدراسات أن استخدام اسرتاتيجيات
ال ــتعلم احلديث ــة مث ــل لع ـ ـ ال ــدور يس ــاعد عل ــى إك ــاد بي ــة
نشـ ـ ـ ــاة ،وتنميـ ـ ـ ــة اإلبـ ـ ـ ــداع ،وتنشـ ـ ـ ــيا اخليـ ـ ـ ــال ،والفضـ ـ ـ ــول
واالس ـ ــتاالع العلم ـ ــي  ،وزي ـ ــادة دافعي ـ ــة ال ـ ــتعلم واالبتك ـ ــار.
& (Woodson, 2000; Luff, 2003; sun, 2004; Hui,
)lau, 2006

ومـ ــن هنـ ــا شـ ــعر الباحـ ــث مبـ ــدى احلاجـ ــة إر دراسـ ــة هـ ــذه
املشكلة  ،خاصة أن مثل هذه املشكالت ر حتق باالهتمام
الكـايف لــدى البــاحثني ،وبـذلك تتحــدد مشــكلة الدراســة الحاليــة
في الكشف عن فعالية برنـامج تـدريبي قـائم علـى اسـتراتيجية لعـب
الــدور فــي تنميــة حــب االســتطالع المعرفــي لــدى عينــة مــن أطفــال

الروضة.

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة احلالية إر حتقيق األهداف ااتية:
 -4بناء برنام تدرييب من إعداد الباحث قائم على
جمموعة من أنشاة لع الدور لتنمية ح االستاالع
املعريف لدى أطفال الروضة.
 -3الكشف عن مدى فعالية برنام تدرييب قائم على
اسرتاتيجية لع الدور يف تنمية ح االستاالع املعريف
لدى أطفال الروضة.
 -4التعرف فيما إذا كان هنا فروق يف ح االستاالع
املعريف وأبعاده الفرعية لدى أطفال الروضة تعزى إر اجلنس
أسئلة الدراسة :
يف ضوء ما سبق فإن أس لة هذه الدراسة هي:
 )4هل هنا فروق ذات داللة إحصائية بني متوساي
درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضاباة يف ح
االستاالع املعريف وأبعاده الفرعية قبل تابيق الِّبنام
التدرييب
 )3هل هنا فروق ذات داللة إحصائية بني متوساي
درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضاباة يف ح
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االستاالع املعريف وأبعاده الفرعية بعد تابيق الِّبنام
التدرييب
 )4هل هنا فروق ذات داللة إحصائية يف األداء البعدي
على مقيال ح االستاالع املعريف وأبعاده الفرعية
تعزى إر اجلنس
أهمية الدراسة:

تكمن أمهية الدراسة يف جانبني مها:
أ) األمهية النظرية:
 -4ندرة الدراسات ال تناولت اسرتاتيجية لع الدور
كاسرتاتيجية مستقلة يف تنمية ح االستاالع املعريف
لدى أطفال الروضة على حد علم الباحث ،وحصره
للدراسات السابقة يف هذا اجملال سواء على املستوى
ا لي أم اإلقليمي.
 -3توفر الدراسة دليال نظريا للِّبنام التدرييب يشرح كيفية
إعداد أنشاة درامية خمتلفة باستخدام اسرتاتيجية لع
الدور ميكن من خالهلا أن يتعرف املعلمون واملعلمات على
إجراءات لع الدور ،ومن مث ميكن توظيفه يف عملي
التعلم والتعليم .
 - 4أمهية التعلم املستند إر اسرتاتيجية لع الدور وال
جاءت كإحدى هرات التغريات السريعة واجلديدة يف عصر
ثورة املعلومات وال ألقت املسؤولية على علماء الرتبية أن
يعريوا هذا النوع من التعلم االهتمام والرعاية.
 -1أمهية املوضوع الذي تتناوله وهو ح االستاالع
املعريف يف سياق تنميته من خالل اسرتاتيجية لع الدور،
فلقد بدأ االهتمام واضحا ذه املفاهيم يف كثري من بلدان
العار دف الكشف عن أبعاد وحقائق هذا السلو
وأسالي تنميته.
ب) األمهية التابيقية:
 -4ميكن أن يستفيد من هذا الِّبنام التدرييب معلمات
رياض األطفال وتابيقهن على األطفال ،األمر الذي
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االستاالع

من شأنه أن م رسن من مستوى ح
املعريف لديهم.
 -3قد تلفت نتائ هذه الدراسة انتباه املتخصصني يف وضع
مناه رياض األطفال ألمهية تضمني اسرتاتيجية لع
الدور يف حمتوى مناه وأنشاة رياض األطفال ،ومن مث
ميكن إعادة تعديل وتاوير هذه املناه وفق اخلصائص
النمائية ل طفال وماال وهم وحاجاهتم.
 -4تِّبز أمهية أخرى للدراسة تنبثق من مقيال ح
االستاالع املعريف املصور هلذا الغرض ،وميكن استخدام
هذا املقيال من املرشدين واملربني واملعلمني واملعلمات
كأداة للتعرف على األطفال الذين لديهم ح استاالع
معريف مرتفع.
التعريفات اإلجرائية:

البرنامج التدريبي :جمموعة مـن األنشـاة ا ـددة الـ يتبعهـا
(املــدرب) يف هتي ــة وإعــداد املوقــف الرتبــوي يف قاعــة النشــاع
مل ــدة زمني ــة حم ــددة ،ووفق ــا لتخا ــيا وتقي ــيم ص ــادق وحم ــدد،
يظهــر فيــه التكامــل املنشــود ،ومتــوي الِّبنــام علــى جمموعــة
مــن التــدريبات واألنشــاة ال ـ تتضــمن أنشــاة دراميــة ،وقــد
اشــتمل الِّبنــام علــى ( )31جلســة تدريبيــة للتــدري علــى
مه ــارات حـ ـ االس ــتاالع املعـ ـريف م ــن خ ــالل اسـ ـرتاتيجية
لع الدور.
اسـ ــتراتيجية لعـ ــب الـ ــدور  :هـ ــي إحـ ــدى أشـ ــكال اللع ـ ـ

االجتماعي الدرامي ،وتبدأ بالظهور منذ العام الثالث للافل
 ،وتتاـور بشـكل واضـح يف عمـر الروضـة ( )1 -1سـنوات،
حيث ميثل الافل من خالهلا املواقف واألحداث االجتماعية
مشرتكا مع جمموعة األطفال يف اختيار موضوع اللع  ،وهو
عبــارة ع ــن نش ــاع داخ ــل الص ــف أو خارج ــه يعا ــي الفرص ــة
للافل أن ميارل اللغة  ،ونواحي سـلو الـدور الفعـال  ،وأن
ميثــل الافــل رمزيــا هــؤالء الــذين يــود أن يكــون مــثلهم س ـواء

أكــان بثــيال ألشــخاص أم حيوانــات أم أحــداث أم أشــياء يف
البي ة والابيعة .

حـب االسـتطالع

المعرفـيcognitive curiosit

 :هـو امليـل

إر البح ــث ع ــن اجلدي ــد م ــن خ ــالل االقـ ـرتاب م ــن املواق ــف
واملثـ ـ ـريات اجلدي ـ ــدة واالستكش ـ ــاف هل ـ ــا أو التس ـ ــاؤل حوهل ـ ــا
).)Arnone, 2003

ويعرف ــه الباح ــث إجرائي ــا بالدرج ــة الـ ـ مص ــل عليه ــا طف ــل
الروضة على مقيال ح االستاالع املعريف املصور وأبعـاده
الفرعيـ ـ ــة الـ ـ ــثالث ( التسـ ـ ــاؤل ،استكشـ ـ ــاف البي ـ ـ ــة املاديـ ـ ــة،
استكشاف البي ة االجتماعية).
أطفــال الروضــة  :املقصــود ــم يف هــذه الدراســة األطفــال

ال ـ ـ ــذين يدرس ـ ـ ــون يف الص ـ ـ ــف التمهي ـ ـ ــدي الث ـ ـ ــا يف ري ـ ـ ــاض
األطفال ،وتقدر أعمارهم ما بني ( )1-5سنوات.
محددات الدراسة:

 اقتصرت الدراسة على أطفال روضة طيـور اجلنـة يف مدينـةعجل ـ ــون يف األردن ال ـ ــذين يدرس ـ ــون يف الص ـ ــف التمهي ـ ــدي
الث ــا ممـ ــن ت ـ ـرتاوح أعمـ ــارهم م ــا بـ ــني ( )1-5س ــنوات مـ ــن
الذكور واإلناث.
 اقتصرت الدراسة على األطفال األسوياء الـذين ال يعـانونم ــن عي ــوب جس ــمية مث ــل ض ــعف اإلبص ــار ،أو الس ــمع ،أو
اضارابات يف الناق ،أو قصور يف اجلهاز العصيب.
 اقتصــر التــدري يف الِّبنــام علــى اسـرتاتيجية لعـ الــدوريف تنمية ح االستاالع املعريف وأبعاده الفرعية .
 مت التــدري علــى الِّبنــام مــن خــالل معلمــة الروضــة ملــدة( )31جلس ــة تدريبي ــة ،مبع ــدل ( )15دقيق ــة لك ــل جلس ــة،
ومل ـ ــدة أربع ـ ــة أس ـ ــابيع ،ومبع ـ ــدل ( )1جلس ـ ــات يف األس ـ ــبوع
خالل الفصل الدراسي األول للعام .3143-3144
اإلطار النظري:
حظــي موضــوع ح ـ االســتاالع باهتمــام كبــري مــن علمــاء
ال ـ ــنفس ،ويع ـ ــده العلم ـ ــاء م ـ ــع موض ـ ــوع االبتك ـ ــار م ـ ــن أه ـ ــم
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املوضـ ــوعات املاروحـ ــة للمناقشـ ــة والدراسـ ــة أمـ ــام البـ ــاحثني،
ويع ـ ـ ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدوافع األساس ـ ـ ــية ال ـ ـ ـ تكم ـ ـ ــن وراء اإلنت ـ ـ ــا
االبتكـاري  ،وبييــز املبتكـرين مــن غــري املبتكـرين  ،فــاملبتكرون
يتميزون عن زمالئهم ليس فقا يف دافع اإل از بل أيضا يف
ح االستاالع(عبد الغفار.)4224،

كمـا يـرى ارنـون ) ( Arnone, 1983أن مصـالحات مثـل
اجلــدة والتعقيــد تعــد مــن املفــاهيم األساســية لكــل م ـن ح ـ
االسـتاالع واالبتكاريـة .ويعرفـه لوروينسـنت (Lorwenstein,
) 1994بأنه حالة انفعالية معرفية حتدث عندما مدد الاال
التناقض أو الصراع بني ما يعتقد أنه صحيح وما هو صحيح
فعال .
يف ح ـ ــني يعرف ـ ــه حس ـ ــني وفخ ـ ــرو ( )3113بأن ـ ــه :احلاج ـ ــة
الداخليــة إر املعرفــة  ،والقــدرة علــى التســاؤل ،وإمعــان النظــر
والتفكري الدقيق.
كمــا يعــرف حـ االســتاالع بالرغبــة يف الــتعلم  ،أو املعرفــة
اخلاصــة صــوص األشــياء الغريبــة ،إذ إن حالــة الشــك تولــد
دافعيــة هــي حـ االســتاالع ،فــإذا صــدرت نتيجــة منبهــات
رمزية (لغة  ،فكر) تسمى ج االستاالع املعريف ،إذ تدفع
الفــرد إر نشــاع معــريف صــوص احلصــول علــى تنبيهــات أو
معلومات أكثر حول موضوع معني ).)Edelment ,1997
ووفقـ ــا لفكـ ــر بياجيـ ــه البنـ ــائي الـ ــذي يعتقـ ــد بوجـ ــود سلسـ ــلة
متتابعــة مــن املراحــل تتــأثر بعوامــل رئيســة تــؤثر يف ــو التفكــري
لــدى األطفــال مــن مرحلــة إر مرحلــة أخــرى وهــي :النض ـ
اجلسـمي ،واخلـِّبة مـع العــار الابيعـي ،والتفاعـل االجتمــاعي،
والتـوازن ،فــإن أول ثالثــة عوامــل هــي عوامــل مهمـة يف معظــم
نظريات النماء املعريف ،أما االتـزان املعـريف فهـو عمليـة منفـردة
يف نظري ــة بياجي ــه ،وه ــي تؤك ــد أمهي ــة ــو حـ ـ االس ــتاالع
والفضـ ــول العلمـ ــي  ،واحلـ ــذر واملخـ ــاطرة ،واجملهـ ــود واملثـ ــابرة،
وكـ ـ يف مجي ــع األحـ ـوال أن ي ــتم تنمي ــة ح ـ ـ االس ــتاالع
املعريف والفضول؛ ألن هذه القيم حتقق عملية االتزان املعريف،
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وزيـ ــادة مسـ ــتوى الدافعيـ ــة ،وتشـ ــجيع األطفـ ــال علـ ــى الـ ــتعلم
والبحث واالستقصاء
)( Elliot, Kratochwhill, Cook & Traves,2000

وقد نبني (ثابت )3111 ،أن هنا عـددا مـن العوامـل يتقـرر
مبوجبهــا مقــدار مــا يظهــره الافــل مــن الســلو االســتاالعي
وتتمثـ ــل بعنص ـ ــر اجلـ ــدة ،والتعقي ـ ــد ،والغمـ ــوض ،والفجائي ـ ــة،
والتناقض.
كما أن هنا جمموعة من األداءات االستاالعية يقـال مـن
خالهلا ح االستاالع املعريف لدى األطفال أمهها :االنتباه
ل ش ــياء الغريب ــة واملتناقض ــة ،والتوق ــف إزاء العناص ــر اجلدي ــدة
وإمعــان النظــر فيهــا ،والتحــر ـاه املنبهــات ذات اخلصــائص
اجلديــدة ،والفحــص واالختبــار للموضــوعات الغريبــة  ،وكثــرة
األس لة واالستفسـارات حـول األحـداث واخلـِّبات ،واحلمـال
والفض ــول واملث ــابرة ،واملي ــل إر املغ ــامرة والتح ــدي (قا ــامي،
.)3111
وهنا العديد من االسرتاتيجيات املسؤولة عن استثارة ح
االستاالع لدى األطفال ،منها :إثارة احلمال اه موضوع
مـ ــا ،وخلـ ــق الص ـ ـراع املفـ ــاهيمي ،والنمذجـ ــة ولع ـ ـ األدوار،
وتقـ ــدة فـ ــرص معاجلـ ــة املث ـ ـريات ،واحلريـ ــة يف االستكشـ ــاف،
وتقبــل األس ـ لة غــري العاديــة  ،وطــرح أس ـ لة حمــرية (متناقضــة)
))Eilliot,2000

استراتيجية لعب الدور
يهدف لع الدور يف رياض األطفال إر الرتويح عن الافل
وإســعاده ،ممــا كعــل مــن الروضــة مكانــا حمبوبــا يالـ الافــل
ال ــذهاب إليه ــا يومي ــا ،وي ــنعكس الت ــدري علي ــه إكاب ــا عل ــى
ال ـ ــتعلم والتعل ـ ــيم يف املراح ـ ــل الالحق ـ ــة ،ومق ـ ــق الكث ـ ــري م ـ ــن
األهـداف العامـة لريـاض األطفـال مـن أمههـا  :اإلعـداد للجـو
املدرسـ ــي فيمـ ــا بعـ ــد  ،وإثـ ــارة القـ ــدرة علـ ــى تـ ــذوق اجلمـ ــال،
وإغن ـ ــاء الاف ـ ــل بـ ـ ـالقيم العلي ـ ــا ،وتنمي ـ ــة قدرات ـ ــه االجتماعي ـ ــة
والنفس ـ ــية والعقلي ـ ــة واللغوي ـ ــة واجلس ـ ــمية ،وتنمي ـ ــة املرون ـ ــة يف
األداء ،واحلوار واألحداث (إبراهيم )4224 ،
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وعـ ــرف توم ـ ـال (  ) Tomas,1988:293لع ـ ـ الـ ــدور بأنـ ــه
أحـد أسـالي التـدريس أو التـدري الـ تسـتخدم يف تعلـيم
اجلماعـ ــة ،ويلع ـ ـ فيهـ ــا األطفـ ــال أدوار األباـ ــال ،لتوضـ ــيح
موقف معني ،أو استكشاف موقف غامض ،أو التوصل إر
حل مشكلة من خالله .
وعرف ـه (حســن وعبــال ) 43 :4212 ،بأنــه نشــاع موجــه
أو غ ـري موجــه ميــارل فرديــا أو مجاعيــا لتشــغيل طاقــة اجلســم
احلركية والذهنية بالسرعة واخلفـة الرتباطـه بالـدوافع الداخليـة،
ويهدف إر االستمتاع واكتساب اخلِّبات .
يف ح ــني تعرف ــه (العن ــا  )4 :3114،بأن ــه :عب ــارة ع ــن
طريقـ ــة تعليميـ ــة يقـ ــوم الالب ـ ــة مـ ــن خالهلـ ــا بتمثيـ ــل املواق ـ ــف
واألنشاة ،عن طريق الـنما احلـواري امللتـزم ،والـنما اللغـوي
االر ــايل ،ويــِّبز دور املعلــم يف هــذه الاريــق بتهي ــة اجملموعــة،
واختيار املشاركني ،وإعداد مذكرات التحضري للدور.
ويقوم لع الدور على افرتاض أساسي وهـو :أنـه نشـاع أو
أداء إرادي يـ ــؤدى يف زمـ ــان ومكـ ــان حمـ ــددين  ،ولـ ــه قواعـ ــد
وأصـ ــول معروفـ ــة يقـ ــوم عليهـ ــا  ،والفـ ــرد لـ ــه احلـ ــق يف اختيـ ــار
النش ــاع وال ــدور ال ــذي يؤدي ــه جري ــة مالق ــة ،دون أن يف ــرض
عليه هـذا الـدور ،كمـا إن لعـ الـدور يتضـمن مواقـف تتسـم
ب ـ ــالغموض جي ـ ــث يس ـ ــعى الف ـ ــرد إر إزال ـ ــة هـ ـ ـذا الغم ـ ــوض،
واستبصار املوقف (قاامي وقاامي. )4221 ،
ويع ــد لعـ ـ ال ــدور أح ــد التابيق ــات الرتبوي ــة املهم ــة لنظري ــة
(برونر)  Brunerيف النمو املعريف والتعلم باالكتشـاف  ،فهـو
يـرى أنــه ميكــن تعلــيم أي موضــوع ألي طفــل  ،وهــذا يتوقــف
على طريقة عـرض املوضـوع ،ومـدى مالءمـة أسـلوب العـرض
خلصائص املتعلم ،ويشـري إر أن بثيـل األطفـال وحركـاهتم يف
سيد املوقف الدرامي يتيح هلم بعـد انتهـاء املشـهد التمثيلـي
املناقش ـ ــة  ،واكتش ـ ــاف املع ـ ــا الـ ـ ـ مت ترس ـ ــيخها لفظي ـ ــا أو
صوريا يف بنائهم املعريف (أبو مغلي وهيالت .)3111 ،

وتتب ــع اسـ ـرتاتيجية لعـ ـ ال ــدور يف أساس ــها النظ ــري للنظري ــة
االجتماعيــة  ،والـ اهتمــت بتاــوير نظريــة الــدور والـ تقــدم
طريقـ ـ ـة لتقي ـ ــيم س ـ ــلو األفـ ـ ـراد واجلماع ـ ــات ،ويع ـ ــد بان ـ ــدورا
 Banduraمن أبرز رواد نظرية التعلم االجتماعي وال بينـت
أن فهــم الســلو اإلنســا يــتم بتحليــل التفاعــل املســتمر بــني
الســلو مــن جهــة وحمــددات هــذا الســلو مــن جهــة ثانيــة،
ويعرف هذا املبدأ باسـم احلتميـة املتبادلـة كمـا يؤكـد قـدرة
التقليــد املعــزز علــى التــأثري يف ســلو األطفــال وأمهيــة ا اكــاة
يف التعلم (العنا .)3141 ،
وهنــا جمموعــة مــن االفرتاضــات الرئيســة ال ـ تســتند عليهــا
اس ـ ـ ـرتاتيجية لع ـ ـ ـ ال ـ ــدور أمهه ـ ــا :االعتم ـ ــاد عل ـ ــى املواق ـ ــف
التعليمي ــة املختلف ــة والـ ـ تب ــا أساس ــا عل ــى اخل ــِّبة ،ويعا ــى
األطفـ ـال فيهـ ـا فرص ــة للتعب ــري ع ــن مش ــاعرهم ،ويعم ــل عل ــى
إعــادة بنــاء وإظهــار املشــاعر بصــورة جديــدة ،ويعاــى الفرصــة
ملواجهة املواقف املختلفة  ،ويعمل على إبداع أفكـار جديـدة
تعم ــل عل ــى النم ــو والتا ــور ،ويس ــهم يف مس ــاعدة األطف ــال
علـ ـى فه ــم املش ــاكل احلياتي ــة املختلف ــة ،ويش ــجع املش ــاهدين
على االستماع وإعااء األمهية للرأي ااخر ،كمـا يايـل مـدة
االنتبــاه لــدى األطفــال ،وينمــي لــديهم مهــارة االنتبــاه  ،كمــا
ينم ـ ـ ــي امله ـ ـ ــارات اللغوي ـ ـ ــة ومه ـ ـ ــارات التح ـ ـ ــدث والتس ـ ـ ــاؤل
واالستكشاف لدى األطفال (.) Joyce &Weil,2003
وم ـ ــن خ ـ ــالل لعـ ـ ـ ال ـ ــدور م ـ ــاول الاف ـ ــل أن يبح ـ ــث ع ـ ــن
املعلومات واحلقائق ال تتصل بالشخصيات يف الدور  ،كما
أنـه مــاول أن يتعـرف علــى عالقـات جديــدة ومعـان وأفكــار،
ومــاول أن يبتكــر أ اطــا جديــدة مــن التعب ـريات والكلمــات،
كما تسـاعد يف تاـوير مهـارات اإلصـغاء واالسـتماع لـديهم،
وزيــادة املفــردات وفهــم املعــا وتوظيفهــا  ،وتاــوير القــدرات
النا ة من فهم واستنتا وحتليـل وتركيـ  ،كمـا إن التخاـيا
ألنشاة لع الدور قد تولد لدى األطفـال دافعـا للماالعـة،
فاختيار مواقـف وقصـص للتمثيـل تـدفع الافـل إر االسـتماع

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)14ص ص  54 – 41الرياض؛ (صفر 4145هـ/كانون األول 3144م)

حممد فرحان قضاة :فعالية برنام تدرييب قائم على اسرتاتيجية لع الدور يف تنمية ح االستاالع املعريف لدى عينة ....

إر القصـة اجلديـدة  ،والبحــث عنهـا  ،وحماولـة قراءهتـا ،ويثــري
أس لة حوهلا ،مما يساهم يف تنمية ح االستاالع لديهم
( .) Leu & Kinzer,1995
وعند استخدام األنشاة القائمة على اسرتاتيجية لع الدور
فإ" ـ ــا تس ـ ــري وف ـ ــق خا ـ ـوات :اخلا ـ ــوة األور تك ـ ـريس املن ـ ــا
الصــفي للع ـ الــدور ،والثانيــة تتعلــق باختيــار موقــف الــدور،
وم ـ ــن مث إع ـ ــداد املش ـ ــاركني واختي ـ ــارهم ،وأداء لع ـ ـ ال ـ ــدور،
وأخ ـريا اســتخالص املعلومــات وطــرح املناقشــات حــول الــدور
(.) Kucker,2004
ويتض ــح م ــن خ ــالل العـ ــرض النظ ــري العالق ــة املناقي ــة بـ ــني
اسرتاتيجية لع الدور وح االستاالع املعريف ،إذ إن قيام
األطفـ ــال بلع ـ ـ أدوار متعـ ــددة متخيل ـ ــة موجـ ــودة يف احلي ـ ــاة
االجتماعية بكل حرية وبدون قيود يتيح للافل التعرف على
أشـ ـ ــياء جديـ ـ ــدة يف البي ـ ـ ــة املاديـ ـ ــة واالجتماعيـ ـ ــة  ،فيح ـ ـ ــاور
ويناقش ،ويستمع ويرى ويقوم بالعمل من خالل تأدية الدور
ممــا يــنعكس علــى شخصــية الافــل وقدراتــه اللغويــة وفضــوله
املعريف وينمي لديه ح االستاالع املعريف.
كــذلك يظهــر مــن خــال العــرض النظــري ارتكــاز اس ـرتاتيجية
لع ـ الــدور علــى نشــاع األطفــال ،إذ ب ـنح األطفــال القــدرة
على التعبري عن املشاعر اخلفية ،والتعاطف مع ااخر ،األمـر
الــذي مفــز دافعيــتهم لإل ــاز واالســتاالع ،كمــا إن إتاحــة
الفرص ــة للت ــدري حت ــت ض ــبا املش ــاعر واالنفع ــاالت والـ ـ
توفرهــا اسـرتاتيجية لع ـ الــدور تتــيح ممارســة األنـواع املختلفــة
مــن الســلو يف بي ــة همنــة  ،وإضــفاء احليويــة علــى األنشــاة
املقدمــة  ،ممــا كعــل الافــل أكثــر اســتعدادا ومحاســا للمشــاركة
يف املوق ـ ــف التعليم ـ ــي  ،وم ـ ــن مث محاس ـ ــه يزي ـ ــد م ـ ــن فض ـ ــوله
واستاالعه وابتكاره
( القضاة والرتتوري .)3111 ،
الدراسات السابقة:
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هنا ندرة يف الدراسات ال تناولت فعالية برنام تدرييب
مستند إر اسرتاتيجية لع الدور يف تنمية ح االستاالع
املعريف لدى أطفال الروضة على حد علم الباحث على
املستوى ا لي واإلقليمي ،وقد مت االستعانة ببعض
الدراسات ذات العالقة مبوضوع الدراسة بصورة غري مباشرة،
إذ استخدم بعضها برام تدريبية حمتواها أنشاة خمتلفة من
اللع لتنمية االستاالع املعريف أو متغريات معرفية أخرى،
وبعضها تناول طريقة لع الدور كاسرتاتيجية فرعية مع
اسرتاتيجيات أخرى يف تنمية ح االستاالع املعريف ،ور
يعثر الباحث على دراسات استخدمت اسرتاتيجية لع
الدور كاسرتاتيجية مستقلة بذاهتا ،وب الِّبنام على
أساسها لتنمية االستاالع املعريف ،وقد قام الباحث بعرض
الدراسات السابقة وفق السياق الزم من األقدم إر
األحدث  .فقد أجرى عبد احلميد ( )4224دراسة هدفت
إر الكشف عن عالقة ح االستاالع باالبتكار لدى
األطفال من اجلنسني ،وتكونت العينة من ( )411طالبا
وطالبة من الصفني الثالث والسادل االبتدائي ،وأشارت
النتائ إر وجود فروق دالة إحصائيا بني اجلنسني يف ح
االستاالع الشكلي لصاب اإلناث يف حني ر تظهر فروق
دالة بينهما يف ح االستاالع اللفظي والدرجة الكلية،
كما ر تظهر فروق دالة إحصائيا بني اجلنسني يف ح
االستاالع الكلي لدى عينة الصف السادل.
وأجرت الصقري (4141هـ) دراسة بعنوان إعداد برنام
لتنمية دافع االستاالع لدى أطفال الروضة ومت تابيقها
على عينة من األطفال يف الف ة العمرية من  5إر  1سنوات
من الذكور واإلناث وكانت النتائ موجبة ودالة إحصائيا
فقد كان متوسا درجات األطفال قبل تابيق الِّبنام
41،15وأصبح  41،44بعد تابيق الِّبنام وكانت قيمة
ت دالة عند مستوى ( )1915وهذا يدل على أن

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)14ص ص  54 – 41الرياض؛ (صفر 4145هـ/كانون األول 3144م)

38

حممد فرحان قضاة :فعالية برنام تدرييب قائم على اسرتاتيجية لع الدور يف تنمية ح االستاالع املعريف لدى عينة ....

الِّبنام أثبت فعاليته يف تنمية دافع االستاالع لدى أطفال
الروضة.
كم ــا أج ــرت احلم ــوي ( )4221دراس ــة ه ــدفت إر تقص ــي
أثــر برنــام تعليمــي مســتند إر أنشــاة يليــة ودراميــة وفنيــة
يف تنمي ــة التفك ــري اإلب ــداعي ل ــدى أطف ــال الس ــنة الثاني ــة يف
الروضــة ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )31طفــال ،وزعـوا يف
جممـ ـ ــوعتني :جمموعـ ـ ــة ريبيـ ـ ــة تكونـ ـ ــت مـ ـ ــن ( )43طفـ ـ ــال،
وجمموعة ضاباة تكونت من ( )41طفال  ،وأظهرت النتائ
فاعلي ــة األنش ــاة القائم ــة عل ــى التمثي ــل وال ــدراما والفن ــون يف
تنمية التفكري اإلبداعي.
وأجـ ــرى سـ ــتيفن ومسيـ ــث (  ) Steven&Smith,1997دراسـ ــة
هدفت إر الكشف عن دور التخيل يف إنتا مجل وعبارات
قصصية مبتكرة وأصيلة ،وذلك لدى عينة مـن طلبـة املـدارل
املتوسـاة والثانويــة األمريكيـة ،ومت إخضــاع اجملموعـة التجريبيــة
إر برنام تدرييب مستند إر التمثيل ،إذ أشارت النتـائ إر
أن هن ــا أثـ ـرا ذا دالل ــة إحص ــائية للت ــدرب عل ــى التمثي ــل يف
تنمية القدرة على إنتا مجل وعبارات قصصية.
وقامــت الصــايف ( )3115بدراســة هــدفت إر التعــرف علــى
أثــر برنــام تــدرييب قــائم علــى يــل مواقــف حياتيــة يف تنميــة
التفكري اإلبداعي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )414طالبـا
وطالب ـ ــة م ـ ــن الص ـ ــف الراب ـ ــع األساس ـ ــي ،ومت تقس ـ ــيمهم إر
جمم ــوعتني ريبيـ ــة وض ــاباة ،ومت تابيـ ــق الِّبن ــام التـ ــدرييب،
ومقيال تورانس للتفكري اإلبداعي  ،وبينت النتائ وجود أثر
للِّبنام التدرييب ولصاب اجملموعة التجريبية.
وأج ــرت ثاب ــت ( )3111دراس ــة ه ــدفت إر الكش ــف ع ــن
فاعلي ــة برن ــام ت ــدرييب مس ــتند إر ع ــادات العق ــل يف تنمي ــة
االستاالع املعريف  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )41طفال
وطفل ـ ــة م ـ ــن أطف ـ ــال الروض ـ ــة  ،م ـ ــنهم ( )31طف ـ ــال وطفل ـ ــة
جمموعــة ضــاباة ،و( )41طفــال وطفلــة جمموعــة ريبيــة ،ومت
تابيق الِّبنام التدرييب  ،ومقيال ح االسـتاالع املعـريف،

وأظهــرت النتــائ فروقــا دالــة إحصــائيا يف ح ـ االســتاالع
املعـريف ولصــاب اجملموعــة التجريبيــة ،يف حــني ر تظهــر النتــائ
فروقا دالة بني اجلنسني يف ح االستاالع املعريف.
وه ــدفت دراس ــة أيب زي ــد ( )3114إر التع ــرف عل ــى م ــدى
فاعلي ــة برن ـام لتنمي ــة داف ــع ح ـ االس ــتاالع املع ــريف ل ــدى
عينة مـن أطفـال مـا قبـل املدرسـة يف إحـدى ريـاض األطفـال
يف مدينــة الزقــازيق ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )51طفــال
وطفل ــة مت ت ــوزيعهم عشـ ـوائيا إر جمم ــوعتني ريبي ــة وض ــاباة
بش ــكل متك ــاف  ،ومت إع ــداد برن ــام ت ــدرييب يف تنمي ــة داف ــع
ح ـ ـ االسـ ــتاالع ،وتضـ ــمن الِّبنـ ــام أنشـ ــاة خمتلفـ ــة مـ ــن
اللع ـ ـ  ،كم ـ ــا مت تابي ـ ــق مقي ـ ــال ح ـ ـ االس ـ ــتاالع ال ـ ــذي
تضمن أربعة أبعاد هي ( اجلدة ،التعقيد ،التناقض ،الدهشة)
كقيـال قبلـي وبعـدي ،وأســفرت النتـائ عـن فاعليـة الِّبنــام
التــدرييب يف تنميــة ح ـ االســتاالع املعــريف الكلــي وأبعــاده
الفرعية ولصاب اجملموعة التجريبية.
كمــا أجــرت العــامري ( )3114دراســة هــدفت إر التعــرف
علــى فعاليــة اســتخدام برنــام يف اللعـ علــى تنميــة التفكــري
االبتكــاري لــدى أطفــال مــا قبــل املدرســة مبدينــة تعــز بــاليمن،
والتعـ ــرف عل ـ ــى الف ـ ــروق يف التفكـ ــري االبتك ـ ــاري تبع ـ ــا ملتغ ـ ــري
اجلــنس ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )11طفــال مــن عمــر
مخس سنوات ،ومت تقسـيمهم إر جممـوعتني ريبيـة وجمموعـة
ضــاباة ،ومت تصــميم برنــام تــدرييب تضــمن أنشــاة وألعــاب
حركيــة موجهــة ،وبينــت النتــائ فعاليــة الِّبنــام القــائم علــى
اللعـ ـ ـ يف تنمي ـ ــة التفك ـ ــري اإلب ـ ــداعي ،ور تظه ـ ــر ف ـ ــروق يف
االبتكار لدى األطفال تعزى ملتغري اجلنس.
كما أجرى القضـاة ( )3111دراسـة هـدفت إر تقصـي أثـر
برنام تدرييب قائم على اسـرتاتيجي لعـ الـدور والقصـة يف
تنمي ــة االس ــتعداد القرائ ــي ل ــدى أطف ــال الروض ــة عل ــى عين ــة
مكونـ ــة مـ ــن ( )11طفـ ــال وطفلـ ــة ،مت تـ ــوزيعهم عش ـ ـوائيا إر
جمموعتني ريبيتني وجمموعة ضاباة ،ومت بناء برنـام تـدرييب
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يف لع ـ الــدور ،وبرنــام هخــر يف القصــة ،وتصــميم اختبــار
لالستعداد القرائي  ،وكشفت النتائ وجود فروق ذات داللة
إحصــائية بــني أطفــال اجملموعــة التجريبي ـة والضــاباة ولصــاب
اجملمــوعتني التجـريبيتني ،ور تظهــر النتــائ وجــود فــروق تعــزى
للجنس أو التفاعل يف القيال البعدي لالستعداد القرائي.
وأج ــرت ــش ( )3111دراس ــة ه ــدفت إر التع ــرف عل ــى
فعالية برنام قائم على الوسائا املتعددة يف العلوم يف تنميـة
ح ـ ـ االس ـ ــتاالع واالبتك ـ ــار ل ـ ــدى تالمي ـ ــذ الص ـ ــف األول
املتوسا يف السعودية على عينـة مكونـة مـن ( )51طالبـا ،مت
تقســيمهم إر جممــوعتني إحــدامها ريبيــة واألخــرى ضــاباة،
وأس ــفرت النت ــائ عل ــى فعالي ــة برن ــام ق ــائم عل ــى الوس ــائا
املتعددة يف العلوم يف تنمية ح االستاالع واالبتكار لدى
تالميذ الصف األول املتوسا ولصاب اجملموعة التجريبية.
وأخ ـريا أج ــرى بش ــارة وزم ــالؤه ( )3141دراس ــة ه ــدفت إر
جث فاعلية برنام تدرييب مستند إر التخيل يف تنمية ح
االستاالع املعريف لدى عينة مـن أطفـال الروضـة يف األردن،
وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )11طفــال وطفلــة مت تــوزيعهم
بشــكل عشـوائي إر جممــوعتني :جمموعــة ريبيــة تكونــت مــن
( )41طف ــال وطفل ــة  ،وض ــاباة تكون ــت م ــن ( )41طف ــال
وطفلة ،ومت تصميم برنام تدرييب احتوى على اسرتاتيجيات
متنوعــة لتنميــة اخليــال مثــل :القصــة ،لعـ الــدور ،النمذجــة،
ال ــتعلم التع ــاو  ،واملناقش ــة واحل ـوار ،كم ــا مت تابي ــق مقي ــال
االســتاالع املعــريف املصــور كقيــال قبلــي وبعــدي ،وأظهــرت
النتــائ فروقــا ذات داللــة إحصــائية يف األداء البعــدي علــى
مقيـ ــال ح ـ ـ االسـ ــتاالع املعـ ــريف وأبعـ ــاده الفرعيـ ــة لصـ ــاب
اجملموعـة التجريبيـة الـ تعرضـت للِّبنـام التـدرييب  ،يف حــني
ر تظه ــر ف ــروق دال ــة يف األداء البع ــدي عل ــى مقي ــال حـ ـ
االسـ ــتاالع املعـ ــريف وأبعـ ــاده الفرعيـ ــة تعـ ــزى إر اجلـ ــنس ،أو
التفاعل ما بني اجملموعة واجلنس.
التعقيب على الدراسات السابقة:
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يتضح من العرض السابق للدراسات الـ تاـرق هلـا الباحـث
تنوعها من حيث البي ات ال أجريت فيها ،فهنا دراسـات
أجريـت علــى املسـتوى ا لــي والعـريب ،ويالحــق أيضـا قلــة يف
الدراســات األجنبيــة يف هــذا املوضــوع حتديــدا ،ويتضــح مــن
خالل عرض تلك الدراسات نـدرة يف الدراسـات الـ عنيـت
بدراس ــة فاعلي ــة برن ــام ت ــدرييب ق ــائم عل ــى اس ـرتاتيجية لع ـ
الــدور يف تنميــة ح ـ االســتاالع املعــريف حتديــدا ،ويالحــق
علــى الدراســات الســابقة إمجــاال والـ تناولــت بـرام تدريبيــة
يف تنمية ح االستاالع املعـريف  ،أو اإلبـداع ،أو متغـريات
أخــرى إمجاعهــا علــى دور اللعـ بشــكل عــام يف تنميــة هــذه
املهــارات ،واســتفاد الباحــث مــن هــذه الدراســات يف توضــيح
العالقة املناقية بني متغريي لع الدور واالستاالع املعريف،
ويف تاوير أداة الدراسة ،ويف تفسري النتائ  ،كما يالحق أن
معظم الدراسات ال تناولـت متغـري اجلـنس يف مرحلـة ريـاض
األطفـال ر تظهــر فروقــا دالــة إحصـائيا وفقــا هلــذا املتغــري علــى
متغريات االستاالع املعريف أو اإلبداع ،والدراسة احلالية وإن
كان ــت تش ــار الدراس ــات الس ــابقة يف تركيزه ــا عل ــى تنمي ــة
اجلانـ املعــريف لــدى أطفــال الروضــة ،إال أ"ــا تتميــز عنهــا يف
بناء برنام تدرييب موجه مستند إر اسرتاتيجية لع الـدور،
والتــدري عليهــا مــن خــالل مواقــف دراميــة متنوعــة ــدف
معرفة أثرها يف تنمية ح االستاالع املعريف ،ومن هنا تأيت
أمهية الدراسة احلالية يف كو"ا تستكمل البحث يف جان ر
يــتم جث ــه مــن الب ــاحثني ااخ ـرين ،واس ــتكماال جله ــودهم يف
هذا اجملال املهم يف جمال علم النفس املعريف والنمو.
إجراءات الدراسة :

عينة الدراسة :

لقد مت يف هذه الدراسة اختيار عينة متيسرة من أطفال روضة
طيـور اجلنــة يف مدينـة عجلــون يف األردن يف الفصـل الدراســي
األول م ـ ــن الع ـ ــام الدراس ـ ــي  ،3143-3144تتك ـ ــون م ـ ــن
( )51طفـال وطفلــة يدرســون يف الصـف التمهيــدي الثــا يف
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الروض ـ ــة  ،وت ـ ـ ـرتاوح أعم ـ ــارهم ب ـ ــني ( )1-5س ـ ــنوات ،إذ مت
اختيــار شــعبتني مــن ثــالث شــع تنابــق علــيهم الدراســة يف
ه ــذه الروض ــة بش ــكل عش ـوائي ،ومت اختي ــار إح ــداها بش ــكل
عشوائي كعينة ريبية تكونت من ( )35طفال ( 41ذكـور،
44إنــاث) ،والشــعبة الثانيــة كمجموعــة ضــاباة تكونــت مــن
( )35طفال ( 44ذكور  43 ،إناث ).
أدوات الدراسة:

مت االسـتعانة مبقيــال حـ االســتاالع املعــريف للبي ـة األردنيــة
من إعداد ثابت ( ،)3111واملكـون مـن ( )44فقـرة  ،وهـو
مصـ ـ ــمم ألطفـ ـ ــال الروضـ ـ ــة للمرحلـ ـ ــة العمريـ ـ ــة مـ ـ ــن ()1-1
سنوات ،ويتضمن ثالثة أبعاد رئيسة ،هي:
 .4تســاؤالت أطفــال الروضــة  :ويق ـيس هــذا البعــد الفق ـرات
من ( ،) 43-4أما الدرجة الكلية هلذا البعد فهي (.)43
 . 3استكشــاف البي ــة املاديــة (الابيعيــة) :ويقــيس هــذا البعــد
الفق ـ ـرات م ـ ــن ( ،)35-44إذ مت ـ ــوي عل ـ ــى ( )44بااق ـ ــة،
والدرجة الكلية على هذا البعد (.)44
 .4استكشاف البي ة االجتماعية :وبثله الفقرات من (-31
 ،)44ومتــوي علــى ( )43بااقــة خمصصــة لــذلك ،والدرجــة
الكلية على هذا البعد هي (.)43
ويضاف إر االختبار ورقة إجابة ومفتاح تصـحيح ،ويسـجل
الفـ ــاحص اسـ ــتجابات الافـ ــل علـ ــى ورقـ ــة اإلجابـ ــة اخلاصـ ــة
باملقي ـ ــال يف املك ـ ــان املناس ـ ـ ـ إذا كان ـ ــت ص ـ ــحيحة حتـ ـ ــت
(صــحيح ) أو خاــأ حتــت (خاــأ) ،وميكــن للفــاحص إعــادة
السؤال إذا ر يستج الافل يف املـرة األور  ،علمـا أن كـل
فقرة من فقرات املقيال حتتوي على بااقة خاصة فيها.
صدأ األداة وثباتها:

قام ـ ـ ــت ثاب ـ ـ ــت ( )3111ب ـ ـ ــالتحقق م ـ ـ ــن ص ـ ـ ــدق املقي ـ ـ ــال
با ـ ـريقتني ،األور :ص ــدق ا كم ــني ،والثاني ــة ص ــدق البن ــاء
وذل ــك جس ــاب معام ــل االرتب ــاع ب ــني ك ــل بع ــد م ــن أبع ــاده
والدرجة الكلية على املقيـال ،وأشـارت كـال الاـريقتني بتمتـع

املقيــال بــدالالت صــدق كافيــة  ،كمــا حتقــق بشــارة وزمــالؤه
( )3141من صدق املقيال من خالل صـدق البنـاء أيضـا،
إذ احنص ــرت ق ــيم مع ــامالت االرتب ــاع ب ــني درج ــة الفق ــرة م ــع
الدرجــة الكليــة علــى البعــد بــني ( ،)1911 -1935ومجيعهــا
دالـ ــة إحص ـ ـائيا ،ومت حسـ ــاب معامـ ــل االرتبـ ــاع أيضـ ــا بـ ــني
الدرجــة الكليــة لكــل بعــد مــن األبعــاد الثالثــة والدرجــة الكليــة
للمقيـ ـ ــال ،وتراوحـ ـ ــت معـ ـ ــامالت االرتبـ ـ ــاع بـ ـ ــني (-1914
 )1944ومت اعتماد مجيع فقرات املقيال.
وألغـ ـراض الدراس ــة احلالي ــة ،مت التحق ــق م ــن ص ــدق املقي ــال
باس ــتخدام ص ــدق البن ــاء عل ــى عين ــة اس ــتاالعية مؤلف ــة م ــن
( )34طفــال وطفلــة مــن أطفــال روضــة حاــني اإلســالمية يف
مدين ـ ــة عجل ـ ــون خ ـ ــار عين ـ ــة الدراس ـ ــة م ـ ــن عم ـ ــر ()1-5
سنوات ،وذلك جسـاب معامـل ارتبـاع الفقـرة بالبعـد والفقـرة
مع الدرجة الكلية ،إذ بلغت معامالت االرتباع بني (1931
 ، )1911ومعامــل االرتب ــاع مــابني البع ــد والدرجــة الكلي ــةعلــى املقيــال ،فرتاوحــت معــامالت االرتبــاع بــني (-1934
 ،)1944وهـ ــذه مؤش ـ ـرات علـ ــى أن املقيـ ــال يتمتـ ــع بدرجـ ــة
معقولة من صدق البناء ،وتتفق هذه القـيم إر حـد كبـري مـع
دراسة ثابت ( ،)3111ودراسة بشارة وزمالؤه(.)3141
ثبات األداة :

قامت ثابت ( )3111بالتأكد من ثبات املقيال باستخدام
طريقـ ـ ــة التجزئـ ـ ــة النص ـ ـ ــفية وبلـ ـ ــه معام ـ ـ ــل الثبـ ـ ــات النص ـ ـ ــفي
( ،)1941كما قام بشارة وزمالؤه من حساب ثبات املقيال
باستخدام معادلة كرونبـا ألفـا للمقيـال الكلـي ،ولكـل بعـد
مــن األبعــاد الثالثــة  ،وبلغــت قــيم االتســاق الــداخلي ل بعــاد
بني ( ،)1941 -1911وللمقيال الكلي ( ،)1914كما مت
اســتخدام طريقــة التجزئــة النصــفية  ،وبلغــت للمقيــال الكلــي
( ،)1914ول بعاد ما بني ( .)1944 -1911
وألغـراض هـذه الدراسـة مت حسـاب ثبـات املقيـال باســتخدام
معادل ــة ك ــودر – ريتش ــارد س ــون ( )K20لالتس ــاق ال ــداخلي
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لـ ــنفس عينـ ــة الصـ ــدق ،وطريقـ ــة التجزئـ ــة النصـ ــفية  ،وكانـ ــت
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النتائ كما هو مبني يف اجلدول رقم ()4

جدول رقم ( )1

معامالت االتساأ الداخلي باستخدام طريقتي ( , )K20والتجزئة النصفية ألبعاد المقياس
والمقياس ككل
اسم البعد الفرعي

معامل االتساأ الداخلي بطريقة
)K20

معامل االتساأ الداخلي (لتجزئة النصفية)

تساؤالت أطفال الروضة

1911

1911

استكشاف البي ة املادية

1943

1912

استكشاف البي ة االجتماعية

1945

1941

املقيال الكلي

1،13

1911

يالحــق مــن اجلــدول رقــم ( )4أن مؤش ـرات الثبــات يف كلتــا
الا ـ ـ ـريقتني مقبول ـ ـ ــة ألغ ـ ـ ـراض ه ـ ـ ــذه الدراس ـ ـ ــة ،إذ تراوح ـ ـ ــت
معــامالت االرتبــاع باريقــة ( )K20ل بعــاد والدرجــة الكليــة
م ـ ــا ب ـ ــني ( ،)1913 -1911ويف طريق ـ ــة التجزئ ـ ــة النص ـ ــفية
تراوحت معامالت االتساق الداخلي ل بعاد واملقيال الكلي
ما بني (.)1911 -1911
تصحيح األداة:

يق ـ ــوم الف ـ ــاحص بتعب ـ ــة ورق ـ ــة اإلجاب ـ ــة حس ـ ـ اس ـ ــتجابات
الافل ،وتصحح ورقـة اإلجابـة باسـتخدام مفتـاح التصـحيح،
إذ تعاـ ــى درجـ ــة لكـ ــل درجـ ــة ماابقـ ــة للمقيـ ــال ،والدرج ـ ـة
(صـ ـ ــفر) يف حالـ ـ ــة اإلجابـ ـ ــة اخلاط ـ ـ ــة ،مث م ـ ـ ـع اإلجابـ ـ ــات
الصــحيحة للافــل ،وتســجل لــه العالمــات الكليــة للمقيــال،
باإلض ـ ــافة إر درج ـ ــة ك ـ ــل بع ـ ــد عل ـ ــى ح ـ ــدة ،وعلي ـ ــه ت ـ ـرتاوح
درجات املقيال من ( ، )44 -1وتعِّب الـدرجات مـن (-4
 )43ع ــن مس ــتوى م ــنخفض يف حـ ـ االس ــتاالع املع ــريف،
والـ ـدرجات م ــن ( )31-44ع ــن مس ــتوى متوس ــا ،وأخـ ـريا
ال ــدرجات م ــن ( )44 -35ع ــن مس ــتوى مرتف ــع م ــن حـ ـ
االستاالع املعريف.

ثاني ـاً  :البرنــامج التــدريبي القــائم علــى اســتراتيجية لعــب
الدور:

تم إعداد البرنامج التدريبي وفق الخطوات اآلتية:

 )4حتديــد اهلــدف العــام للِّبنــام  :يهــدف الِّبنــام التــدرييب
إر تنميـة حـ االســتاالع املعــريف لـدى أطفــال الروضــة مــن
خ ــالل اسـ ـرتاتيجية لعـ ـ ال ــدور ،وينبث ــق ع ــن اهل ــدف الع ــام
جمموعة من األهـداف الفرعيـة والـ تصـ يف حتقيـق اهلـدف
العام ،ومن األمثلة على األهداف الفرعية:
 اكتس ـ ــاب الاف ـ ــل الق ـ ــدرة عل ـ ــى اإلجاب ـ ــة عل ـ ــى األسـ ـ ـ لةواالستفسارات ال تبدأ بأين ،م  ،كيف ،ماذا ،هل ،من.
 تنمية املفاهيم املكانية والزمانية لدى الافل. تنمية مهارات االنتباه والرتكيز واالستماع. تنمية القدرة على التحدث والتعبري عن الذات والتخيل. القدرة على تفسري الصور وبعض األدوات. تنمية احلوال املختلفة. تنمية القدرة على إبداء ااراء والقبول. استكشاف البي ة املادية. -تنمية املهارات االجتماعية.
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وقد مت وضع أهـداف فرعيـة لكـل نشـاع (جلسـة لعـ دور)
يركز على تنمية أبعاد ح االستاالع املعريف.
 )3قام الباحث باالطالع على األدب الرتبوي املتوافر حـول
اسرتاتيجية لع الدور  ،واخلصائص النمائية املعرفية ألطفال
مــا قبــل املدرســة ،واإلطــالع علــى ال ـِّبام املشــا ة ال ـ قلمــا
ترددت يف األدب النظري والدراسـات السـابقة ،والرجـوع إر
املراجــع املختصــة ذات العالقــة ،ومنهــا ريــاض األطفــال يف
األردن،كما مت االستفادة من خِّبات الباحـث يف هـذا اجملـال
يف بنــاء ب ـرام تدريبيـة مشــا ة علــى مرحلــة ريــاض األطفــال،
وال هدفت لتنمية مهارات لغوية ومعرفية خمتلفـة مـن خـالل
اسرتاتيجية لع الـدور ،كمـا مت االسـتفادة مـن نظريـة بانـدورا
يف التعلم االجتماعي ،ومراعاة خصـائص النمـو واللغـة واملـدة
الزمنية املسموح ا لتقدة كل نشاع.
 )4مت االس ــتناد فق ــا إر اسـ ـرتاتيجية لعـ ـ ال ــدور يف تنمي ــة
ح ـ ـ االسـ ــتاالع املعـ ــريف ،إذ يقـ ــوم األطفـ ــال بلع ـ ـ أدوار
خمتلفــة مــن واقــع احليــاة ،يتقمصــون شخصــيات خمتلفــة حمبوبــة
لــديهم ،وكانــت تــزود أحيانــا بالصــور واألدوات اخلاصــة بكــل
دور.
 )1مت تقـدة الــدور علـى شــكل خاــة حتتـوي علــى األهــداف
لكل نشاع ،الوسائل واألدوات ،خاوات التنفيذ ،التقوة.
 )5حتكــيم الِّبنــام  :مت عــرض الِّبنــام التــدرييب علــى ســبعة
م ــن األس ــاتذة املتخصص ــني يف جم ــال عل ــم ال ــنفس الرتب ــوي،
والنمو ،وريـاض األطفـال ،واملنـاه وطـرق التـدريس ،ومسـرح
الاف ـ ـ ــل ،باإلض ـ ـ ــافة إر معلمت ـ ـ ــني م ـ ـ ــن معلم ـ ـ ــات ري ـ ـ ــاض
األطفال ،وطل إليهم إبداء هرائهم حول األنشاة التدريبيـة
يف الِّبن ــام  ،وم ــدى مالءمته ــا ألن تك ــون موض ــوعا عل ــى
تنميــة ح ـ االســتاالع املعــريف ،وللف ــة العمريــة املســتهدفة،
واملـ ـ ــدة الزمنيـ ـ ــة الالزمـ ـ ــة لكـ ـ ــل جلسـ ـ ــة ،وعـ ـ ــدد اجللسـ ـ ــات،
والص ـ ــياغة اللغوي ـ ــة ،وأخ ـ ــذ الباح ـ ــث بتواف ـ ــق ( )%41م ـ ــن
ا كمـ ـ ــني فـ ـ ــأكثر ل خـ ـ ــذ مبالحظـ ـ ــات ا كمـ ـ ــني ،وإج ـ ـ ـراء

التع ـ ــديالت املقرتح ـ ــة ،وامللح ـ ــق ( )4يب ـ ــني توزي ـ ــع موض ـ ــوع
الِّبنام على اجللسات يف صورته النهائية بعد التحكيم.
 )1تنفيــذ الِّبنــام التــدرييب :مت تنفيــذ الِّبنــام الت ـدرييب مــن
قبل إحدى معلمات الروضة ،إذ مت تدريبها قبل البدء بتنفيذ
أنشاة الِّبنام من قبل الباحث ،مـن خـالل تزويـدها بنسـخ
مـن املوضـوعات الـ سـتدرل للمجموعــة التجريبيـة ،وحتديــد
األهــداف منهــا ،واألســس الـ يقــوم عليهــا التــدري  ،وكيفيــة
التعامل مع األطفال وتوزيـع األدوار ،وبعـض املشـكالت الـ
متمل أن تواجهها أثناء التدري  ،وأيضا قام الباحث بعرض
نشـ ــاطني تـ ــدريبيني جضـ ــور املعلمـ ــة ،كمـ ــا مت وضـ ــع وإعـ ــداد
ج ــدول ت ــدرييب للمجموع ــة التجريبي ــة باالتف ــاق م ــع املعلم ــة
متـوي عــل تصـور مقــرتح لكيفيــة السـري يف كــل نشــاع ،وأداء
العــرض التمثيلــي ،واإل"ــاء بتوجيــه األس ـ لة التقومييــة ،كمــا مت
تزوي ــد املعلم ــة بنم ــاذ وجمس ــمات وص ــور ،ووس ــائل ل ــبعض
األدوار ال حتتا إر ذلك ،ومت التواصل مع املعلمة لإلجابة
على كثري من االستفسارات يف تنفيذ بعض األنشاة.
إجراءات الدراسة:

مت إجراء الدراسة وفق اخلاوات ااتية:
 بناء برنام تدرييب لتنمية ح االستاالع املعريف استناداإر اسرتاتيجية لع الدور.
 احلصــول علــى موافقــة إدارة الروضــة إلج ـراء الدراســة علــىالروضة املختارة.
 توزيع أفراد الدراسة عشوائيا إر جمموعتني :جمموعة ريبيةوجمموعة ضاباة.
 تابيــق االختبــار القبلــي ملقيــال ح ـ االســتاالع املعــريفاملصور على اجملموعتني التجريبية والضاباة.
 تابي ــق الِّبن ــام الت ــدرييب القـ ــائم عل ــى اس ـ ـرتاتيجية لع ـ ـالدور يف تنمية ح االستاالع املعريف لدى أطفال الروضـة
عل ــى اجملموع ــة التجريبي ــة ،إذ تض ــمن ( )41نش ــاطا  ،وبل ــه
ع ــدد جلس ــات الِّبن ــام ( )31جلس ــة تدريبي ــة ،بواق ــع أرب ــع
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جلســات أســبوعيا لكــل جمموعــة  ،واســتغرق تابيــق أنشــاة
الِّبنـ ــام سـ ــتة أسـ ــابيع؛ ( )11دقيقـ ــة لكـ ــل جلسـ ــة شـ ــاملة
التجهي ـ ــز لل ـ ــدور ،وخا ـ ـوات التنفي ـ ــذ ،والتق ـ ــوة ،م ـ ــع وج ـ ــود
جلستني :األور بهيدية للتعريف بالِّبنام وأهدافه وطبيعته،
وجلســة ختاميــة لتقــوة الِّبنــام  ،ومت تنفيــذ أنشــاة الِّبنــام
بواساة معلمة الروضة كما مت بيانه سابقا.
 تقـوة الِّبنــام  :مت تابيــق االختبـار البعــدي ملقيــال حـاالس ــتاالع املع ــريف عل ــى مجي ــع أفـ ـراد الدراس ــة مب ــا يف ذل ــك
اجملموعة الضاباة.
 حتليل البيانـات باسـتخدام األسـالي اإلحصـائية املناسـبة،وعرضـ ـ ـ ــها ومناقشـ ـ ـ ــة نتائجهـ ـ ـ ــا يف ضـ ـ ـ ــوء اإلطـ ـ ـ ــار النظـ ـ ـ ــري
والدراسات السابقة.
تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية:

اتبع الباحث املنه شبه التجرييب اخلـاص باسـتخدام تصـميم
اجملموعتني التجريبية والضاباة وفق التصميم اايت:
المجموعة

القياس القبلي

القيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس

التجربة

البعدي

لع الدور
اجملموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مقي ـ ـ ــال ح ـ ـ ـ
االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاالع
الضاباة
املعريف

 .4املتغري املستقل :اسرتاتيجية التدريس ،وتقسم إر قسمني
(برن ـ ــام ت ـ ــدرييب يف لع ـ ـ ال ـ ــدور موج ـ ــه ألطف ـ ــال اجملموع ـ ــة
التجريبيـ ـ ــة ،والاريقـ ـ ــة املعتـ ـ ــادة وال ـ ـ ـ يـ ـ ــدرل فيهـ ـ ــا أطفـ ـ ــال
اجملموع ـ ــة الض ـ ــاباة ) -3 .اجل ـ ــنس :يقس ـ ــم قس ـ ــمني ذك ـ ــور
وإناث.
 -4املتغـ ــري التـ ــابع :درجـ ــات األطفـ ــال علـ ــى مقيـ ــال ح ـ ـ
االستاالع املعريف وأبعاده الفرعية.

المعالجة اإلحصائية:

لإلجاب ـ ــة ع ـ ــن الس ـ ـؤال األول والث ـ ــا للدراس ـ ــة ،مت حس ـ ــاب
املتوسـ ــاات احلسـ ــابية واالحنرافـ ــات املعياريـ ــة ،واختبـ ــار (ت)
للعينات املستقلة للمقيال الكلـي وأبعـاده الفرعيـة .ولإلجابـة
عن السؤال الثالث ،فقـد مت اسـتخدام اختبـار ( مـان -وتـ )
لإلحصـ ــاء غـ ــري املعلمـ ــي للقيـ ــال البعـ ــدي الكلـ ــي وأبع ـ ــاده
الفرعية باعتبار أن حجم العينة صغري.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

النتــائج المتعلقــة باإلجابــة عــن الســؤال األول والــذي نصــه( :هــل

هناك فروأ ذات داللة إحصائية بـين متوسـطي درجـات المجموعـة

التعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض مقي ـ ـ ــال ح ـ ـ ـ
اجملموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مقي ـ ـ ــال ح ـ ـ ـ
االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاالع للِّبن ـ ـ ــام م ـ ـ ــن االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاالع
التجريبية
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل املعريف
املعريف
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية
بدون برنام
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مقي ـ ـ ــال ح ـ ـ ـ
االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاالع
املعريف

التجريبي ــة والمجموع ــة الض ــابطة ف ــي ح ــب االس ــتطالع المعرف ــي

وأبعاده الفرعية قبل تطبيق البرنامج التدريبي )؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت اســتخرا املتوســاات احلســابية
واالحنرافـ ــات املعياريـ ــة ،ونتـ ــائ اختبـ ــار(ت) ،ل ـ ـ داء الكلـ ــي
واألبع ــاد الفرعي ــة ملقي ــال حـ ـ االس ــتاالع املع ــريف حسـ ـ
متغري اجملموعة كما هو موضح يف اجلدول (.)3

متغيرات الدراسة :
الجدول ()2

نتائج اختبار (ت) لمعرفة داللة الفروأ بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس حب االستطالع المعرفي
القبلي وأبعاده الفرعية الثالث

البعد

المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة
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يتض ـ ــح م ـ ــن اجل ـ ــدول ( )3ع ـ ــدم وج ـ ــود ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة
إحصائية بني متوساي درجات اجملموعـة التجريبيـة واجملموعـة
الض ــاباة قب ــل تابي ــق الِّبن ــام يف ح ـ االس ــتاالع املع ــريف
الكل ــي وأبع ــاده الفرعي ــة ال ــثالث (تس ــاؤالت طف ــل الروض ــة،
استكشــاف البي ــة املاديــة ،واستكشــاف البي ــة االجتماعيــة)،
إذ بينــت نتــائ اختبــار (ت) للعينــات املســتقلة عــدم وجــود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )1915 = αبني
أداء اجملم ــوعتني عل ــى املقي ــال الكل ــي وعل ــى أبع ــاده الفرعي ــة
ال ــثالث وه ــذا ي ــدل أن هن ــا تك ــافؤا قبلي ــا ب ــني اجملم ــوعتني
التجريبيــة والض ــاباة عل ــى مقيــال ح ـ االس ــتاالع املع ــريف
وأبعــاده الفرعيــة ،ممــا كعــل قيــال الفــروق البعديــة بعــد ذلــك
أكثـ ــر دقـ ــة ووضـ ــوحا وإزالـ ــة ألثـ ــر االختبـ ــار القبلـ ــي كمتغـ ــري
دخيل ،وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة ثابـت ( )3111الـ
بين ــت تك ــافؤ اجملم ــوعتني التجريبي ــة والض ــاباة قب ــل التابي ــق
للِّبنام على مقيال ح االستاالع املعريف الكلي وأبعاده

1911

19214

الفرعيــة ،ومــع دراســة بشــارة وزمالئــه ( )3141ال ـ أظهــرت
النتيجــة نفســها علــى املقيــال الكلــي وأبعــاده باســتثناء وجــود
فروق دالة علـى بعـد استكشـاف البي ـة االجتماعيـة ،وهلـذا مت
اللجـوء إر اســتخدام حتليــل التغـاير لضــبا الفــروق القبليــة يف
هذه الدراسة املذكورة.
النتــائج المتعلقــة باإلجابــة عــن الســؤال الثــاني والــذي نصــه( :هــل
هناك فروأ ذات داللة إحصائية بـين متوسـطي درجـات المجموعـة

التجريبي ــة والمجموع ــة الض ــابطة ف ــي ح ــب االس ــتطالع المعرف ــي

وأبعاده الفرعية بعد تطبيق البرنامج التدريبي)؟

لإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال مت اســتخرا املتوســاات احلســابية
واالحنرافـات املعياريــة ،ونتــائ اختبــار(ت) للعينــات املســتقلة،
ل ـ ـ داء الكل ــي واألبعـ ــاد الفرعي ــة ملقيـ ــال ح ـ ـ االسـ ــتاالع
املعـ ـ ـ ــريف حس ـ ـ ـ ـ متغـ ـ ـ ــري اجملموعـ ـ ـ ــة كمـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــو موضـ ـ ـ ــح يف
اجلدول(.)4

الجدول ()1

نتائج اختبار (ت) لمعرفة داللة الفروأ بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس حب االستطالع المعرفي
البعدي وأبعاده الفرعية الثالث
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الضاباة
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التجريبية
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3945

الضاباة

35
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يتضــح مــن اجلــدول ( )4وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني متوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي درج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اجملموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التجريبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واجملموعــة الضــاباة بعــد تابيــق الِّبنــام يف التابيــق البعــدي
ملقيـ ــال ح ـ ـ االسـ ــتاالع املعـ ــريف الكلـ ــي وأبعـ ــاده الفرعيـ ــة
الثالثــة (تســاؤالت طفــل الروضــة ،استكشــاف البي ــة املاديــة،
واستكش ــاف البي ــة االجتماعي ــة ) ،إذ بين ــت نت ــائ اختب ــار
(ت) للعينات املستقلة
وج ـ ــود ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى (= α
 )1915بـ ــني أداء اجملم ـ ــوعتني عل ـ ــى املقي ـ ــال الكل ـ ــي وعل ـ ــى
أبعــاده الفرعي ــة الثالث ــة ،وج ــاءت مجيــع ه ــذه الف ــروق لص ــاب
اجملموعــة التجريبيــة الـ كانــت قــيم متوســاات درجاهتــا علــى
مقي ـ ــال ح ـ ـ االس ـ ــتاالع املع ـ ــريف الكل ـ ــي ( )34وأبع ـ ــاده
الفرعي ــة (تس ــاؤالت طف ــل الروض ــة ( ، )1911استكش ــاف
البي ـ ـ ــة املادي ـ ـ ــة ( ،)2941واستكش ـ ـ ــاف البي ـ ـ ــة االجتماعي ـ ـ ــة
( ،)2931ومجيعهــا أكــِّب مــن متوســاات درجــات اجملموع ــة
الضـ ـ ــاباة ال ـ ـ ـ بلغـ ـ ــت علـ ـ ــى املقيـ ـ ــال الكلـ ـ ــي (،)42943
ول بعاد الثالثة على التوايل (. ) 1943 ، 1951 ، 1911
وتدل هذه النتيجة على أن للِّبنام التدرييب القائم على
اسرتاتيجية لع الدور أثرا فعاال يف تنمية ح االستاالع
املعريف ومجيع أبعاده الفرعية ،وقد يعود هذا الفرق إر أن
الِّبنام تضمن األهداف واألدوار املتنوعة وال صممت
بشكل جيد ،وال أدت إر تنمية تساؤالت الافل ،وزادت
من مهاراته يف استكشاف البي ة املادية واالجتماعية؛
فاألدوار واألنشاة واملواقف والنماذ املتنوعة ال قام الافل
بتمثيلها واملزودة بالصور واألدوات اخلاصة بكل دور أبرزت

19314
49511
19225
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عنده ح املبادرة ،وطرح التساؤالت ،وإكاد إجابات لكثري
من األس لة الغامضة ،وزادت مهاراته يف مواجهة ااخرين،
وتوليد البدائل ،والتخايا ،وحتمل املسؤويل ،ومجع
املعلومات ،والتوفيق بني وجهات النظر املختلفة ،وا اذ
القرار ،وهذا يتفق مع ما أشار إليه باندورا ()Bandura
وبياجيه إر أن الافل فرد نشا معرفيا ،فهو يستدل على
القواعد ويلتقا املفاهيم ،كما يؤكد باندورا على تأثري البي ة
اخلارجية خاصة النماذ فيما يتعلمه األطفال من مفاهيم،
وعلى أمهية إثارة دافعية الافل للتعلم عن طريق توفري
النماذ الصحيحة ،وبناء على ذلك يصبح الافل مدفوعا
ذاتيا وذلك لتحقيق املستوى الداخلي لإل از والذي يعد
نتا التعلم االجتماعي ولع األدوار يف الِّبنام .
كما سامهت اسرتاتيجية لع الدور من خالل قيام الافل
بتمثيل الشخصيات املختلفة ،وتقمصها والتعبري عنها جرية،
فتارة يلع دور املمثل ،وتارة أخرى دور املتفر  ،وهذا كله
كان يتم ضمن جمموعات ،كل ذلك ساهم بتنمية ح
االستاالع املعريف .
كما قد يعود تأثري الِّبنام إر كونه قد ساهم يف رفع
مستوى الثقة بالذات ،واستاالع البي ة املادية واالجتماعية،
وذلك من خالل تعريض األطفال ملهمات وخِّبات تدريبية
يستايعون النجاح فيها ،كما ركز الباحث واملدرب يف هذا
الِّبنام على احرتام هراء األطفال وار اهلم أحيانا بغض
النظر عن خمرجاهتم يف املواقف التدريبية املختلفة ،مما عزز
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مفهوما إكابيا عن ذواهتم ،األمر الذي ساهم يف إكسا م
مهارات حل املشكالت.
وإمجاال ميكن رد تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة
الضاباة إر فاعلية الِّبنام الذي استهدف تنمية ح
االستاالع املعريف ،إذ احتوى الِّبنام على أنشاة متنوعة
وجذابة ،مزودة بالصور واألدوات ،ومالئمة للخصائص
النمائية لعينة الدراسة ،ومت الرتكيز على أدوات حسية
تنسجم مع مستوى النمو اللغوي واملعريف ل طفال مثل
الصور ،والقصص املصورة ،وبعض أدوات لع األدوار
احلقيقية وال يف بعضها صفات اجلدة ،باإلضافة إر وجود
جمسمات جاذبة لبعض األدوار يف الِّبنام  ،كما إن اخلِّبات
املتعلمة من خالل الِّبنام مبا يشتمله من أهداف وحمتوى
ووسائل وأدوات تقوة كانت أكثر فعالية وإثارة للدافعية
مقارنة بالاريقة ال تقدم ا املوضوعات يف الروضة عادة،
إذ تقدم املفاهيم باريقة يغل عليها السرد والتلقني ،هذا
باإلضافة إر قلة توافر األدوات والوسائل الالزمة املشوقة
ال عل األطفال ينجذبون إر النشاع ،ويستثري فضوهلم
العلمي ،وكعلهم ميارسونه مبتعة.
كما تضمنت بعض األدوار يف الِّبنام أصواتا لبعض
احليوانات والايور ،وبعض الظواهر الابيعية مثل صوت
اهلواء ،املاء ،والرياح والنار ،وتضمنت أيضا مهنا حياتية
خمتلفة مثل الابي  ،والنجار ،واملزارع  ،والقائم على النقل؛
فاألنشاة واألدوات املستخدمة يف الِّبنام كانت بثل
خِّبات جديدة بالنسبة ل طفال لفتت انتباههم  ،ودفعتهم
ملزيد من التعلم واالستمتاع ،كما تضمنت بعض أنشاة
لع الدور خِّبة ملس األشياء واملعاجلة اليدوية ،وتفحص
األدوات واستخدامها ،وطرح األس لة حوهلا ،واستخدم يف
بداية كل نشاع يف الِّبنام لعبة اهلمس ،ال ساعدت على
تركيز االنتباه ،وتنمية مهارة االستماع من خالل هذه
األصوات ال كانت تتميز بالفجائية ،وهذا ساهم كله يف

تنمية استاالع الافل وفضوله ،واكتسابه خلِّبات مادية
واجتماعية متنوعة ،ولعل هذا يتفق مع ما ذكره جويس
وزميلته ( )Joyce &Weil,2003أن لع الدور يايل مدة
االنتباه لدى األطفال  ،وينمي مهارة االنتباه لديهم ،كما إن
األطفال من خالل لع الدور يقومون بإجراء مناقشة
مجاعية يشرت فيها الالعبون واملشاهدون ،ويتم التوصل إر
استنتاجات وتعميمات يف ضوء اخلِّبة ال اكتسبها الافل،
وأيضا تتفق مع ما ذكره أجلستو ( )Aglesto,1991بأن
لع الدور يدرب األطفال على طرح األس لة ،ويدفعهم إر
الفضول واالستكشاف ،واستخدام تعبريات الوجه والصوت
واجلسد ،كما يتم اكتساب خِّبات جديدة ،وهذا كله
ينعكس إكابا على تنمية ح االستاالع املعريف لدى
األطفال.
كما قد تعزى هذه النتيجة إر ما تضمنه الِّبنام أيضا من
أس لة كانت توجه ل طفال كانت تبدأ مبن ،ماذا ،أين،
ملاذا ،كيف  ،أيضا ما تضمنه من أنشاة وخِّبات خمتلفة
سامهت يف تنمية حوال الافل املختلفة ،وإثارة مهارة
االنتباه لديه ،ولعل هذا يتفق مع ما بينه عار الرتبية
األمريكي املعروف برونر (املشار إليه يف  )Lester,200يف
دراسته عن التفكري من خالل االستكشاف واإلبداع  ،بأن
النال يتذكرون ( )%41فقا مما يسمعونه ،و() %41
فقا مما يقرؤونه ،يف حني يصل ما يتذكرونه من بني ما يرونه
أو يقومون به إر ( ،)%11كما نبني أن ( )%21من
مدخالتنا بصرية ،وطبعا كل هذا يتوافر يف اسرتاتيجية لع
الدور .
وينبغي اإلشارة هنا إر أنه من مالحظات املعلمة املدربة
أثناء اجللسات ،أن بعض أهايل األطفال أشاروا إر أن
أطفاهلم قد قاموا بتابيق الكثري من املهارات ال تعلموها
يف مواقف حياتية خار نااق اجللسات التدريبية يف
الروضة ،ومع األقران ،فقد كان كل طفل يعيد تلك املواقف
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أمام األطفال ااخرين ،ويظهر كيف استخدم األدوار
واملهارات ،إذ كان مصل على التغذية الراجعة من املعلمة
واألطفال ،وهذا يدل على انتقال أثر التعلم ملواقف أخرى
مشا ة ،وهذا قد يكون عزز بدوره فعالية الِّبنام التدرييب
املستخدم يف الدراسة احلالية،
كما إن الِّبنام قد ساهم بتوفري منا همن يتسم باحرتام
هراء األطفال ومشاعرهم ،مما ساعد يف حتفيزهم وتنمية
الفضول ،وح االستاالع ،ورفع مستوى دافعتهم للتعلم،
وكان معظم األطفال مدفوعني ملعرفة املزيد أثناء اجللسات
لكون األدوار واملواقف التمثيلية بس واقعهم ،باإلضافة إر
التفاعل اإلكايب القوي بني املعلمة املدربة واألطفال الذي
ساهم بدوره يف توفري جو نفسي همن يضاف إر مكونات
الِّبنام األخرى يف إحداث تأثري يف تنمية مستوى ح
االستاالع املعريف وأبعاده املختلفة.
وأخريا ميكن تفسري تفوق أطفال اجملموعة التجريبية على
اجملموعة الضاباة يف تنمية ح االستاالع املعريف البعدي
وأبعاده الفرعية بعامل اجلدة ،إذ كانت تعد طريقة لع
األدوار غري شائعة ومألوفة كثريا يف رياض األطفال ،وممكن
أ"ا تابق ألول مرة عليهم ،وهذا يؤدي إر ا ذا م إليها،
وزيادة تفاعلهم مع األنشاة املختلفة ،وكما هو معروف أن
عنصر اجلدة يف النشاع من أهم العوامل ال تسهم يف
ح االستاالع املعريف ،وهنا يتضح اتفاق اسرتاتيجية لع
الدور اواهتا وأهدافها وحمتواها مع شروع املثريات ال تثري
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ح االستاالع من حيث اجلدة ،والتناقض والفجائية ال
تدعو إر التفحص واحلرية ،وتؤدي إر اإلثارة والتعقيد
وتتفق هذه النتيجة مع كافة الدراسات ال تناولت برام
تدريبية خمتلفة يف تنمية ح االستاالع املعريف أو اإلبداع
لدى أطفال الروضة وأهم هذه الدراسات ( بشارة وزمالؤه،
3141؛ ثابث3111 ،؛ العامري3114 ،؛ أبو زيد،
3111؛ أبو زيد 3114،؛ الصقري4141،؛ احلموي
؛ ،) 4221كما تتفق جزئيا مع دراسة القضاة ()3111
من ناحية فعالية برنام تدرييب قائم على اسرتاتيجية لع
الدور يف تنمية االستعداد القرائي لدى طفل الروضة.
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث والذي نصه( :هل

هناك فروأ ذات داللة إحصائية في األداء البعدي على مقياس

حب االستطالع المعرفي وأبعاده الفرعية تعزى إلى الجنس)؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخرا متوساات درجات
الرت للفروق بني ذكور وإناث اجملموعة التجريبية على
مقيال ح االستاالع املعريف البعدي وأبعاده الفرعية،
ونتائ اختبار مان -وت ) (Mann-Whitneyلإلحصاء غري
املعلمي باعتبار أن العينة صغرية  ،للفروق يف رت
درجات األطفال على مقيال ح االستاالع املعريف
الكلي وأبعاده الفرعية حس متغري اجلنس (ذكور وإناث )،
()1
اجلدول
يف
موضح
هو
كما

الجدول ()1

نتائج اختبار مان-وتني ) (Mann-Whitneyلمعرفة الفروأ في رتب درجات األطفال على مقياس حب االستطالع المعرفي البعدي وأبعاده
الفرعية الثالثة حسب متغير الجنس (ذكور وإناث )

البعد
تساؤالت طفل الروضة

الجنس
ذكور
إناث

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

41

44911

414

44

41944

413

قيمة مان-وتني
المحسوبة
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مستوى الداللة

19321
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استكشاف البيئة المادية

استكشاف البيئة
االجتماعية

الدرجة الكلية

ذكور

41

43

411

إناث

44

41934

454

ذكور

41

44921

414951

إناث

44

41943

454951

ذكور

41

44943

451951

إناث

44

45941

411951

يتضح من اجلدول( )1عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية يف متوساات درجات الرت للفروق بني ذكور
وإناث اجملموعة التجريبية على مقيال ح االستاالع
املعريف البعدي وأبعاده الفرعية ،إذ بينت نتائ اختبار
مان -وت لإلحصاء غري املعلمي عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 0.05تعزى للجنس
على املقيال الكلي وعلى أبعاده الفرعية الثالثة.
وميكن أن ترد هذه النتيجة إر فعالية الِّبنام التدرييب
املستخدم يف هذه الدراسة مبا تضمنه من أنشاة وطرق
هادفة لكال اجلنسني من الذكور واإلناث ،خاصة أن
الباحث حاول إعداد الِّبنام وتصميمه لتناس ف ة
اجلنسني من الذكور واإلناث ،كذلك القى الِّبنام املستند
إر اسرتاتيجية لع الدور محاسا واهتماما وترحيبا من كال
اجلنسني ،ومعظم األدوار ال تضمنها الِّبنام التدرييب
كانت مشرتكة وموجهة لكال اجلنسني مثل دور الابي ،
اجلدة ،املعلم ،الشرطي اخل ،وبعض األدوار كانت مثال
موجهة إر الذكور يشرت فيها اإلناث أحيانا مثل لع دور
السفرجي ،املزارع ،النجار ،رجل اإلسعاف رجل اإلطفاء،
الراعي والغنم  ،باإلضافة إر وجود أدوار مشرتكة موجودة
يف البي ة املادية مثل :دور الايور ،النباتات ،اهلواء،
األصوات ،املاء يستايع أن يؤديها كال اجلنسني.
كما ميكن رد هذه النتيجة إر أن األطفال ذكورا وإناثا
يتواجدون يف الصف نفسه ،وأعمارهم متقاربة ،والظروف

14
139511
549511

19141
19141
19425

ال أحاطت م متشا ة ،كما تدل هذه النتيجة على أن
ح االستاالع املعريف عملية يقوم ا كل من الذكور
واإلناث ،وكلهم نتا اجملتمع نفسه  ،وإر الفرص املتشا ة
ال تعاى للذكور واإلناث على حد سواء يف التعليم،
وتتفق هذه النتيجة مع معظم الدراسات السابقة ال
استخدمت ح االستاالع املعريف على مرحلة الروضة
وال بينت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
يف ح االستاالع املعريف وأبعاده تعزى ملتغري اجلنس مثل
دراسات (بشارة3141،؛ ثابت .) 3111،

التوصيات:

يف ضوء النتائ ال كشفت عنها الدراسة ومناقشتها
يوصي الباحث مبا يأيت:
 توجيه القائمني على العملية التعليمية يف رياض األطفالبضرورة توفري منا تعليمي همن ،وإتاحة الفرصة للافل
بالتعبري عن ذاته ،والعمل يف بي ة صفية غنية بعناصر اإلثارة
والتشويق واجلدة ،وتشجيعه على التساؤل ،وال تساعد
على تنمية ح االستاالع املعريف.
 تضمني مناه رياض األطفال باألنشاة الدرامية املناسبةللافل ،وال تركز على تنمية مهارات ح االستاالع
واإلبداع وحل املشكالت؛ وتوجيه معلمات رياض األطفال
باستخدام اسرتاتيجية لع الدور يف تدريس األطفال لتنمية
هذه املهارات وال أثبتت نتائ الدراسة احلالية جدواها يف
تنمية ح االستاالع املعريف.
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 تاوير كفايات معلمات رياض األطفال من خالل إقامةالدورات التدريبية والِّبام املتخصصة وال تشتمل تدريبهم
على استخدام اسرتاتيجية لع الدور.
 إجراء مزيد من الدراسات على الِّبنام التدرييباملستخدم يف الدراسة احلالية ،واختبار فاعليته على عينات
أخرى مماثلة من أطفال عمر ( )1-5سنوات يف دور
رياض أطفال أخرى.
 إجراء دراسة تتبعيه للِّبنام التدرييب ملعرفة فاعليته بعدمدة من الزمن.
 إجراء املزيد من الدراسات ال تتبا اسرتاتيجية لعالدور وأثرها على التحصيل األكادميي ،والدوافع،
واال اهات ،ومفهوم الذات ،واملهارات اللغوية
واالجتماعية ،وتنمية الكفاءة الذاتية ،وحل املشكالت،
والتفكري الناقد ،وإجراء دراسة تستند إر اسرتاتيجية القصة
يف تنمية ح االستاالع املعريف ومقارنتها مع الدراسة
احلالية.
 دراسة مقارنة للدراسة احلالية مع عينة من طالب الصفاألول.
 إجراء مقارنة يف فاعلية الِّبام التدريبية املستندة إراسرتاتيجية لع الدور بني األطفال العاديني ،وأطفال
صعوبات التعلم.
المراجع:

 إبراهيم ،أمحد عبد الغ  .)4224 ( .أثر برنام قائم على اللع علىبعض جوان النمو املعريف لدى عينة من أطفال يف عمر ست سنوات ،
رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية -جامعة الزقازيق  ،مصر .
 أبو زيد ،حسن حممد  1)3114 (.مدى فعالية برنام لتنمية دافعح االستاالع املعريف لدى عينة من األطفال ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الرتبية – جامعة الزقازيق  ،مصر .
 أبو مغلي ،لينا وهيالت ،مصافى  . )3111(.الدراما واملسرح يفالتعليم :النظرية والتابيق ،عمان :دار الراية للنشر والتوزيع.
 بشارة ،موفق والشريدة ،حممد واجلراح ،عبد الناصر والرواد،ذي  .)3141(.فاعلية برنام تدرييب مستند إر التخيل يف تنمية ح
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االستاالع املعريف لدى عينة من أطفال الروضة ،جملة جامعة الشارقة للعلوم
اإلنسانية واالجتماعية.411 -442 ،)3(1 ،
 ش ،هالة  .)3111(.أثر برنام قائم على الوسائا املتعددة يف العلومعلى تنمية ح االستاالع واالبتكارية لدى تالميذ الصف األول املتوسا
 ،اجمللة الرتبوية جبامعة الكويت.414 -415 ،)11(33 ،
 ادر ،سعدية حممد ( .)3115املرجع يف برام تربية طفل ما قبلاملدرسة ،القاهرة :الصدر خلدمات النشر.
 ثابت ،فدوى  .)3111(.فاعلية برنام تدرييب مستند إر عادات العقليف تنمية ح االستاالع املعريف والذكاء االجتماعي لدى عينة من أطفال
الروضة ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا،
عمان .
 حسني ،ثائر وعبد الناصر ،فخرو  .)3113 (.دليل مهارات التفكري،عمان :دار الدرر للنشر والتوزيع.
 حسن ،أمحد وعبال ،حممد .)4212 (.ألعاب طفل ما قبل املدرسة،الكويت :مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.
 احلموي" ،ى .)4221 (.أثر برنام تعليمي مستند إر أنشاة يليةوفنية يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى أطفال السنة الثانية يف الروضة ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،اجلامعة األردنية ،عمان -األردن .
 السرور ،ناديا  .)4222 (.تقييم تعليم ما قبل املدرسة يف اململكةاألردنية اهلامشية (دراسة ميدانية) ،دراسات العلوم الرتبوية ،اجلامعة األردنية،
.324-314 ،)3(31
 الصايف ،عبد احلكيم .)3115 (.أثر برنام تدرييب مب على يلمواقف حياتية يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى طلبة املرحلة األساسية الدنيا،
رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا  ،عمان.
 الصقري ،هناء 4141(.هـ) .إعداد برنام لتنمية دافع االستاالع لدىأطفال الروضة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك
سعود  ،الرياض.
 عبادة ،أمحد عبد اللايف .)4221(.قدرات التفكري االبتكاري لدىتالميذ مرحلة التعليم االبتدائي بدولة البحرين ،جملة البحث يف الرتبية وعلم
النفس ،كلية الرتبية جبامعة املنيا.442-442 ،)4(1 ،
 عبد الغفار ،عبد السالم .)4224 (.التفوق العقلي واالبتكار ،القاهرة:دار النهضة العربية للنشر والتوزيع.
 عبد املنعم ،زين حممد .)3115 (.مسرح ودراما الافل ،القاهرة :عارالكت للنشر والتوزيع.
 عبد احلميد ،شاكر( . )4224اخليال وح االستاالع واإلبداع يفاملرحلة االبتدائية ،ورقة عمل قدمت ضمن فعاليات املؤبر العلمي الثا
بكلية الرتبية النوعية ببور سعيد من ( -31ديسمِّب.)4224 ،
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 فعالية استخدام برنام يف اللع على.)3114 (.  فؤاد عبده، العامري رسالة ماجستري غري،تنمية التفكري االبتكاري لدى أطفال الروضة مبدينة تعز
 حنان عبد احلميد،  العنا-. اليمن، جامعة صنعاء، كلية الرتبية،منشورة
. دار الفكر: عمان، الدراما واملسرح يف تربية الافل.)3114(.
 األسس: اللع عند األطفال.)3141 (.  حنان عبد احلميد،  العنا. دار الفكر: عمان،النظرية والتابيقية
: منها رياض األطفال.)3112 (. املعتصم باهلل، حممد واجلوارنه، القضاة السنة، جملة إلكرتونية تصدر يف هولندا، جملة علوم إنسانية،رؤية مستقبلية
.34-4 ،)14( ع،السابعة
 أثر برنام تدرييب قائم على اسرتاتيجي.)3111(. حممد فرحان، القضاة، لع الدور والقصة يف تنمية االستعداد للقراءة لدى أطفال ما قبل املدرسة
.421-455 ،)11(33 ،اجمللة الرتبوية جبامعة الكويت
 تنمية مهارات اللغة.)3111 (.  حممد، حممد والرتتوري، القضاة. دار احلامد للنشر والتوزيع: عمان،واالستعداد القرائي عند طفل الروضة
:عمان.  تاوره وطرق تعليمه: تفكري األطفال.)3111(. يوسف، قاامي.األهلية للنشر والتوزيع
، اذ التدريس الصفي.)4221 (.  نايفة، يوسف وقاامي، قاامي. دار الشروق:عمان
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ABSTRACT: This study aims at examining the efficacy of a training program on role-playing in
Developing cognitive curiosity among a sample of kindergarten children.
The sample consisted of (50) kindergarten children (5-6) years old from Ajluon city, which was
divided randomly into two groups: An experimental group of (25) children, and a control group of
(25) children. The results reveal statistical significant differences ( α = 0.05) on cognitive curiosity
and its subtests based on the training program. Also there were no statistical significant differences (
α = 0.05) on the post-test for cognitive curiosity and its subtests based on gender.
Keywords: training program, Role-Playing, cognitive curiosity, Kindergarten Children.
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د .امتثال أمحد السقا :درجة امتال مديرات املدارل الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي من ....

درجة امتالك مديرات المدارس الثانوية الحكومية في مدينة الرياض لمهارات التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر
مشرفات اإلدارة المدرسية
د .امتثال أمحد السقا
قسم اإلدارة الرتبوية -كلية الرتبية
جامعة امللك سعود
قدم 1111/7/2هـ – وقبل 1111/1/22هـ
المســتلخص :هــدفت الدراســة إر تعــرف درجــة امــتال مــديرات املــدارل الثانويــة احلكوميــة يف مدينــة الريــاض ملهــارات التخاــيا االسـرتاتيجي املعرفيــة
واألدائيــة مــن وجهــة نظــر مشـرفات اإلدارة املدرســية وتعــرف الفــروق ذات الداللــة اإلحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )1915= αيف إجابــات أفـراد الدراســة
بـاختالف متغـريات الدراسـة (املؤهــل – اخلـِّبة اإلداريــة–الــدورات التدريبيـة ) ولتحقيــق أهـدافها اعتمــدت الدراســة املـنه الوصــفي التحليلـي كمــا اعتمــدت
االستبانة أداة للدراسة ،ومت تابيقها على مجيع مشرفات اإلدارة املدرسية يف مدينة الرياض والباله عددهن (  )14مشرفة ،ومت التوصل من خالل التحليـل
اإلحصائي للبيانات إر النتائ ااتية :
 أن درجة امتال مديرات الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي املعرفية من وجهة نظر مشرفات اإلدارة املدرسـية كانـتمتوساة يف مجيع مراحل التخايا االسرتاتيجي ال اعتمدهتا الدراسة.
 أن درجة امتال مديرات الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي األدائية من وجهة نظر مشرفات اإلدارة املدرسية كانتمتوساة يف مجيع مراحل التخايا االسرتاتيجي ال اعتمدهتا الدراسة.
 عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى(  1915= αفأقــل) يف متوســاات ا اهــات مفــردات الدراســة حــول (درجــة امــتال مــديراتاملــدارل الثانويــة احلكوميــة مبدينــة الريــاض ملهــارات التخاــيا االسـرتاتيجي) بــاختالف متغـريات الدراســة اخلــِّبة اإلداريــة ،والــدورات التدريبيــة يف جمــال
التخايا.
الكلمات المفتاحية :التخايا االسرتاتيجي ،مهارات التخايا االسرتاتيجي
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المقدمة:
يتسم القرن احلادي والعشرون بسرعة التغري،
واالنفجار املعريف ،والتاور التكنولوجي ،وثورة املعلومات ،مما
أدى إر ظهور العديد من التحديات ا لية والعاملية.
وملواكبة هذه املتغريات ،ال بد من األخذ بعني االعتبار أن
التخايا هو السبيل األمثل ملواجهة تلك التحديات ،فهو
ضرورة إنسانية ،وحتمية تارخيية.
ور تكتس فكرة التخايا قيمتها الكِّبى ،إال بعد
احلرب العاملية الثانية  ،خاصة بعد اح وذ التخايا
الذي تبناه االحتاد السوفي السابق ،وأثبت فعاليته يف تاوره
اقتصاديا ،واجتماعيا ،وباسكه يف هذا اجملال ،وبنجاح
التخايا كأسلوب للعمل ،انتقلت الفكرة ،إر مجيع دول
العار النامي واملتقدم ،ح صار هنا اعرتاف عاملي بفكرة
التخايا ،باعتباره عملية أساسية ال غا عنها لتحقيق
أهداف التنمية ( فهمي .)4211 ،وتشهد الرتبية كغريها
من جوان النشاع البشري مرحلة غري مسبوقة من التغري،
إذ أصبح من الصعوبة مبكان التنبؤ باملستقبل ،بسب كثرة
العوامل البي ية يف حميا نظام التعليم ،وتباينها ،واعتماد كل
منها على ااخر ،ومع و واتساع حركة التعليم ،ر تستاع
مراكز التخايا املركزي ،والتخايا طويل املدى ،مواجهة
التعقيدات الكثرية ،ال صاحبت التغريات ال حتدث يف
البي ة ،مما عزز احلاجة إر ا من التخايا يستجي
حلساسية التعليم الكبرية ،للمتغريات ال حتدث يف
البي ة(.الشربي  .)4224 ،وقد أدت تلك احلاجة إر
ظهور التخايا االسرتاتيجي ،والذي يتميز كمستوى يف
التفكري والتخايا بالقدرة على مساعدة الفرد يف الوصول
إر ما ينبغي أن يكون ،ويضعه أمام املمكن من األهداف،
وأمام طرق العمل ،ومساراته لتغيري الواقع ،ويساعد على
طرح االحتماالت املمكنة ،وإبداع الوسائل واألدوات الالزمة
لكل منهما ،ويوجهها إر الواقع ،وإر مواجهة التغيري فيه

(زاهر .)4224،والتخايا االسرتاتيجي أكِّب من جمرد
توقع املستقبل بل يتعدى ذلك إر االقتناع بأن صورة
املستقبل ميكن التأثري عليها من خالل وضع أهداف
وغايات واضحة قابلة للتحقيق .كما أن التخايا
االسرتاتيجي يتميز بالديناميكية والتفاعل مع البي ة اخلارجية
(الكريدا .)4135،وملا كان التاور السريع يف القرن احلادي
والعشرين يف مجيع اجملاالت ،يفرض على املؤسسات الرتبوية
أن حتقق تغيريات جذرية استجابة ملتالبات هذا التاور،
ويضعها يف الوقت نفسه أمام صعوبات عل مهماهتا
عسرية ،فإن األمر يتال من املسؤولني عن هذه
املؤسسات ،استخدام التخايا االسرتاتيجي ،ملا يتميز به
من نظرة للواقع ،تؤدي إر الوصول إر مستقبل أفضل
(مدبويل.)3114 ،
وبالنظر إر حقيقة العملية التخايايـة يف اجملـال التعليمـي يف
اململكة العربية السعودية ،فإنه يالحق أنه ينقصها الكثري من
املقومات وال حتتا إر إعادة النظر يف كيفيـة تابيقهـا ،بـل
إن هن ــا ع ــدة ص ــعوبات ومش ــكالت تلع ـ ـ دورا كب ــريا يف
إعاقــة األخــذ بعمليــة التخاــيا يف اجملــال التعليمــي بالشــكل
األفضل ،ومن أمهها :ارتباع امليدان الرتبوي باألجهزة املركزيـة
ماليــا وإداريــا ،وعــدم وضــوح الرؤيــة لــدى املســؤولني واملنفــذين
للخاا الرتبوية وقلة املتخصصني يف جمال التخايا الرتبـوي
( العجمـي )3111 ،ممـا يـدل علـى وجـود حاجـة إر اخلـِّباء
واألفراد املدربني على التخايا الرتبوي .ويتال التخاـيا
االس ـرتاتيجي بع ــض اإلج ـراءات والعملي ــات الض ــرورية لبل ــو
اهلدف املرسوم له وال حتتا ملهـارات البـد مـن توفرهـا لـدى
مديري ومـديرات املـدارل باعتبـار أن مهمـة التخاـيا موكلـة
إليهم.
وإذا كانت املدرسة بشكل عام قد نالت اهتماما كبريا،
فـإن املرحلـة الثانويـة قـد نالـت اهتمامـا خاصـا ،فهـي املرحلـة
الـ تسـبق املرحلـة اجلامعيـة ،وتسـتمد هـذه املرحلـة فلسـفتها
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وأهدافها من أ"ا مرحلة تعليم (املراهق) ،وهي لذلك مرحلة
هلا أمهيتها ،ملا ملرحلة املراهقة من أمهية كو"ا مرحلـة أساسـية
يف و الفرد ،الذي مير خالهلـا بسلسـلة مـن التغـريات .وإذا
كانت فرتة املراهقة فرتة و جسمي سريع ،فإ"ا كذلك فرتة
ـو عقلــي وانفعــايل ،وللنمــو العقلــي يف فــرتة املراهقــة
خصائصــه ،ولــذلك هتــتم الرتبيــة بتنميــة القــدرات
واالسـتعدادات يف هـذه املرحلـة ،ومـن هنـا يـِّبز دور املدرسـة
الثانوية يف هتي ة فرص النمـو السـليم للفـرد عـن طريـق العنايـة
بصـحته ،وإتاحـة فـرص النشـاع البـد املـرن واملتنــوع،
ومسـاعدة املـتعلم علـى اكتسـاب املفـاهيم االجتماعيـة
واالقتصـادية والسياسـية والعلميـة الالزمـة لتحقيـق توافقـه مـع
اجملتمـع .فاملدرسـة الثانويـة ماالبـة بتـوفري املنـا املالئـم لنمـو
الاالب وا سليما باعتبارها الوسيلة ال اصانعها اجملتمع،
دف إعداد أجياله الصاعدة ،للمشاركة بالاريقة ال تعود
على هذا اجملتمـع بـالنفع ،وهلـذا فمهمـة املدرسـة الثانويـة هـي
التـأثري املـنظم علـى سـلو الاـالب وإعـدادهم اجتماعيـا
ونفسيا للمشاركة اإلكابية والفعالة يف تقدم هذا اجملتمع (أبو
عيشة.)3114،
إن اح أو فشل أية مؤسسة تربوية يتوقف إر حد كبري
على نوعية املديرين الذين يتولون مهمة قيادهتا وإدارهتا،
ويكمن سر اح مدير املدرسة يف نوعية املهارات
التخاياية ال ميتلكها ويابقها يف مدرسته ،ويف مدى
كفايته يف ابتكار األفكار ويف اإلحسال باملشكالت
والتفنن يف احللول والتوصل إر ااراء واملقرتحات.
(النجدي .)3111،ومن هنا تظهر أمهية الوقوف على
مهارات التخايا ال ك أن تتوافر لدى إدارة املدرسة
الثانوية وال تؤدي إر ايا سليم وفعال ،ومن مث حتقيق
األهداف ال تسعى إليها .وبالرغم من وجود دراسات
عديدة تناولت موضوع التخايا االسرتاتيجي مثل دراسة
كل من نور الدين ( ،)3111وأيب هاشم ( ،)3114

ودراسة الكريدا ( ،)4135إال أن الدراسات ال تناولت
مهارات التخايا االسرتاتيجي لدى مديري املدارل الثانوية
تعد نادرة.
مشكلة الدراسة:

ر يعد التخايا االسرتاتيجي ترفا ،بل أصبح حاجة
ملحة للمؤسسات التعليمية ،واملدرسة مؤسسة تعليمية
تتال التخايا االسرتاتيجي كخيار أمثل للتاوير
والتحسني .والتخايا االسرتاتيجي املدرسي عملية يقوم
فيها مدير املدرسة واملشاركون له يف عملية التخايا بوضع
تصور ملستقبل املدرسة ،وتاوير اإلجراءات والعمليات
والوسائل الضرورية لتحقيق ذلك التصور املستقبلي يف
الواقع ،وما يرتبا به من االستجابة لتلك التغريات احلاصلة
يف البي ة الداخلية واخلارجية املؤثرة يف العمل املدرسي ،من
خالل استخدام املوارد واملصادر بصورة أكثر فاعلية
(احلريري ،جالل ،إبراهيم .)3114 ،ويرى غنيمة ()3115
عددا من املميزات ال بيز التخايا االسرتاتيجي و عله
يابق يف املؤسسات على اختالف أحجامها و صصاهتا
وخصوصا الرتبوية وهذه املميزات هي:
 -4أنه ضروري الضاالع اإلدارة العليا مبسؤولياهتا:
بالنسبة للمديرين الذين ال يشعرون أ"م ميارسون احلدل يف
ا اذ القرارات يعد تب منه للتخايا االسرتاتيجي جزءا
مهما من أنشاتهم.
 -3فهم املدير للبي ة املعقدة:
إن منه التخايا االسرتاتيجي يارح أس لة مهمة على
املديرين وفقا لنظام أولويات معني ،وبثل اإلجابة عنها أمهية
خاصة بالنسبة للمؤسسة الرتبوية.
 -4تقدة جمموعة جديدة من أدوات ا اذ القرارات:
 -1يارح منه التخايا االسرتاتيجي على املؤسسة
الرتبوية جمموعة من أدوات ا اذ القرارات مثل حماكاة
املستقبل ،تابيق منه أسلوب النظم ،املشاركة يف
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حتديد األهداف  ،اكتشاف وتوضيح كل من الفرص
والتهديدات املستقبلية ،إطار ال اذ القرارات يف
املؤسسة ،توفري األسس الالزمة للوظائف اإلدارية
األخرى ،قيال األداء ،توضيح األمور االسرتاتيجية.
ويذكر اجلندي ( )3114أن هنا عدة مميزات حتتم ضرورة
األخذ بأسلوب التخايا االسرتاتيجي يف التعليم ،وهي:
 -4يزود التخايا االسرتاتيجي املنظمات التعليمية بالفكر
الرئيس الذي تكون وتقيم األهداف واخلاا
والسياسات على أساسه.
 -3يساعد إدارة املنظمة التعليمية على حتديد القضايا ال
تواجهها ومن مث إرشادها إر صنع قرارات مناقية.
 -4يساعد التخايا االسرتاتيجي على توجيه وتكامل
األنشاة اإلدارية والفنية .
 -1يولد لدى القيادات باملنظمة التعليمية الشعور بالقدرة
على الرقابة وتقييم األداء والسيارة على املستقبل.
 -5يساعد قيادة املنظمة التعليمية على روح املسؤولية اه
املنظمة وأهدافها ورسالتها.
 -1يساعد قيادة املنظمة التعليمية على صنع قرارات
اسرتاتيجية مناقية رشيدة.
 -4يفيد التخايا االسرتاتيجي يف إعداد كوادر مدربة
لإلدارة العليا.
 -1يزيد التخايا االسرتاتيجي من قدرة املنظمة على
االتصال باجملموعات املختلفة داخل البي ة وخارجها.
يالحق مما سبق أن التخايا االسرتاتيجي عامل رئيس
يف تاوير املدرسة وحتسني أدائها ،وح يتمكن مدير
املدرسة من االضاالع مبهامه يف التخايا
االسرتاتيجي ،فإنه البد أن يتمتع مبجموعة من
الكفايات واملهارات على النحو اايت:
 .4بثيل واستلهام القيم واملعتقدات الرتبوية واملهنية ال
تستند إليها املدرسة.

 .3حتديد األهداف العامة واألهداف املرحلية للمدرسة.
 .4رصد وتقييم األحداث والدالالت واملؤشرات ال ميكن
االسرتشاد ا يف رسم معار التغري الذي تنشده املدرسة.
 .1وضع اجملتمع ا لي أمام مسؤولياته اه الشراكة مع املدرسة يف
التخايا والتنفيذ واملتابعة.
إن واقع التخايا التقليدي املتبع حاليا يف بعض املدارل ،ينت
عنه مشكالت عديدة يتمثل بعضها يف غياب املؤشرات ،لتقييم
أداء هذه املدارل ،باإلضافة إر وجود قصور واضح يف مهارات
التخايا ذاته لدى مديري هذه املدارل  .فقد كشفت دراسات
عن واقع التخايا والتفكري االسرتاتيجي لدى مديري املدارل
ومهارات وكفايات التخايا االسرتاتيجي ال ميتلكو"ا مثل
دراسة موكسلي ( )Moxley ,2003يف جنوب شرق الواليات
املتحدة ،أن ( )%1195من مدارل املناطق املدروسة لديها
خاا اسرتاتيجية .وكشفت دراسة أيب هاشم ( )3114أن نسبة
منخفضة من مديري املدارل لديهم فهم واضح للمفاهيم املتعلقة
بالتخايا االسرتاتيجي ،وأن هنا صعوبات يواجهها التخايا
االسرتاتيجي يف املدارل منها كثرة األعباء امللقاة على عاتق مدير
املدرسة ،وعدم توفري احلوافز املادية واملعنوية للقائمني على إعداد
اخلاا وتنفيذها .وبينت دراسة الكريدا ( )4135الكفايات
التخاياية الالزمة ملديري الرتبية والتعليم يف اململكة العربية
السعودية ،وأظهرت احلاجة لِّبنام تدرييب يف جمال كفايات
التخايا االسرتاتيجي .وأشارت دراسة الشهري ( )3141إر أن
درجة امتال مديري املدارل الثانوية لنما التفكري التجريدي
و ا التفكري التشخيصي ،و ا التفكري التخاياي كان بدرجة
قليلة ،وأن تقييم األوضاع احلالية من ممارسات التفكري
االسرتاتيجي لدى مديري املدارل الثانوية كانت بدرجة متوساة،
أما صياغة االسرتاتيجية وتابيق االسرتاتيجية ومراجعة وتقوة
االسرتاتيجية من ممارسات التفكري االسرتاتيجي كانت بدرجة
قليلة .وأن معوقات البي ة اخلارجية واملعوقات التنظيمية واملعوقات
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الشخصية من معوقات التفكري االسرتاتيجي لدى مديري املدارل التخايا االسرتاتيجي من وجهة نظر مشرفات اإلدارة
املدرسية ،ويتفرع من هذا اهلدف الرئيس أهداف فرعية
الثانوية احلكومية واألهلية كانت بدرجة كبرية.
تتحقق من خالل اإلجابة عن األس لة ااتية:
ونظرا ملا كشفته الدراسات السابقة عن وجود
السؤال األول :ما درجة امتال مديرات الثانوية احلكومية
مشكلة يف درجة الكفايات واملهارات ال ميتلكها مديرو
يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي املعرفية من
املدارل يف جمال التخايا االسرتاتيجي ،جاءت هذه
وجهة نظر مشرفات اإلدارة املدرسية
الدراسة للوقوف على املوضوع من خالل مشكلة الدراسة
السؤال الثا  :ما درجة امتال مديرات املدارل الثانوية
املتمثلة يف السؤال :ما درجة امتال مديرات املدارل
احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي
الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا
األدائية من وجهة نظر مشرفات اإلدارة املدرسية
االسرتاتيجي من وجهة نظر مشرفات اإلدارات املدرسية
السؤال الثالث :ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى
أهمية الدراسة:
داللة ( )1915= αيف إجابات أفراد الدراسة (مشرفات اإلدارة
تنبع أمهية الدراسة من أمهية التخايا االسرتاتيجي ذاته،
املدرسية) باختالف متغريات الدراسة (املؤهل – اخلِّبة –
وال تفرض االهتمام به كسلو إداري أساسي يتوج
الدورات التدريبية)
على املديرين يف اإلدارة املدرسية ممارسته؛ بوصفه بعدا مهما
حدود الدراسة:
من األبعاد واملهارات الشخصية ال ينبغي قياسها لديهم
ميكن تعميم نتائ الدراسة يف ضوء احلدود ااتية:
عند تقييمهم وعند تقييم اح أو فشل املدارل ال
الحدود الموضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على معرفة
يديرو"ا؛ ذلك ألن هذا البعد يعكس مدى بتعهم اصية
درجة امتال مديرات مدارل الثانوية ملهارات التخايا
التفكري االسرتاتيجي ،السيما أن هنا من يعتقد بأن
االسرتاتيجي يف مدينة الرياض من وجهة نظر مشرفات
التخايا االسرتاتيجي هو نتا التفكري االسرتاتيجي.
اإلدارة املدرسية.
ويؤمل أن تفيد من هذه الدراسة بإذن اهلل إدارات الرتبية
والتعليم ،وإدرات اإلشراف ،وإدارات التدري بوزارة الرتبية
الحدود المكانية :املدارل الثانوية احلكومية مبدينة الرياض.
والتعليم يف مراعاة توفر هذه املهارات ضمن معايري اختيار
احلدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على مجيع مشرفات
مديرات املدارل ،واجلهات التدريبية يف إعداد براجمها
اإلدارة املدرسية مبدينة الرياض والاليت يبله عددهن 14
التدريبية يف ضوء احتياجاهتن التدريبية يف جمال التخايا
مشرفة إدارة مدرسية.
االسرتاتيجي ،وصانعو القرار يف الوقوف على واقع التخايا
الحدود الزمانية:طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي
االسرتاتيجي يف املدارل ،وتاويره يف ضوء نتائ الدراسة.
األول من العام الدراسي (.)4144-4143
كما يؤمل أن تساهم هذه الدراسة يف توجيه الدراسات
مصطلحات الدراسة:
املستقبلية يف جمال مهارات التخايا االسرتاتيجي.
مدير المدرسة :هو املسؤول األول يف مدرسته وهو املشرف
هدف الدراسة وأسئلتها:
على مجيع شؤو"ا الرتبوية والتعليمية واإلدارية واالجتماعية
هتدف هذه الدراسة إر تعرف درجة امتال مديرات
املدارل الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات
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وهو القدرة احلسنة لزمالئه أداء وسلوكا (وزارة
املعارف4131،هـ/أ).
المدارس الثانوية":املرحلة ال تغاي ثالث سنوات وتتسع
للف ة العمرية من ( 41-45عاما) وتقبل الالبة احلاصلني
على شهادة الكفاءة املتوساة (احلامد وهخرون4135،هـ).

مهارات :المهارة لغة :احلذق يف الشيء ويقال :مهرت
ذا األمر أمهر به مهارة أي صرت به حاذقا (ابن منظور

 .)4221،ويعرف محدان ( )3111املهارة بأ"ا :قدرة
عالية يف أداء فعل معتمد يف جمال معني بكل سهولة ودقة
وبأقل زمن
التخطيط :عملية منتظمة تتضمن ا اذ جمموعة من

اإلجراءات والقرارات ،للوصول إر أهداف حمددة على
مراحل معينة خالل فرتة أو فرتات زمنية مقدرة ،مستخدمة
املوارد املادية والبشرية واملعنوية املتاحة حاليا ومستقبال
أحسن استخدام (عبد احلي.)3111 ،
التخطيط االستراتيجي :تفكري اسرتاتيجي منظم ،له

مقوماته ومفاهيمه وتقنياته الفعالة ويستخدم املنه العلمي
الستشراف متغريات املستقبل ،وحتليل بي ة املؤسسة داخليا
وخارجيا لإلفادة من الفرص املتاحة ،ومواجهة التحديات
القائمة واملتوقعة بصورة بكن من بناء اسرتاتيجيات قابلة
للتنفيذ ومستمدة من البدائل واخليارات املاروحة ،بغية
الوصول ل هداف االسرتاتيجية للمؤسسات (حسني
)3113،
مشرفات اإلدارة المدرسية" :املوظفة ال

تتور مهمة

اإلشراف واالرتقاء مبستوى أداء مديرات املدارل وتقدة كل
ما من شأنه تذليل العقبات ال تعرتض طريقهن أثناء
أدائهن ألعماهلن الرتبوية والقيادية (حجر.)4131،
اإلطار النظري للدراسة:

يتضمن اإلطار النظري للدراسة احلالية الوقوف على
وظائف ومهام مدير املدرسة ،وعلى مفهوم التخايا
االسرتاتيجي واحلاجة إليه يف الرتبية مث مهارات التخايا
االسرتاتيجي مع الرتكيز على مهارات مدير املدرسة.

مدير المدرسة:
إن مدير املدرسة هو املخاا ،والعقل املدبر ،والقائد
امليدا املسؤول األول عن تسيري العملية التعليمية إر بر
األمان ،ويصفه الاويل ( )3114بأنه إنسان يعيش منظومة
قيمية تنادي باإلميان باهلل وبكرامة الفرد وقيمته ،ملتزم بقيم
اجملتمع احلر مؤمن إميانا راسخا بأمهية الرتبية والتعليم كأسال
مهم تستند إليه مكانة اجملتمع و احه .وهو املسؤول األول
عن قيادة املدرسة ،ورسم خااها ،وتنفيذ سياستها ،وحسن
إدارهتا ،وعامال أساسيا يف إ احها ،فهو املشرف املقيم،
الداعم للتاوير ،املبادر للتخايا ،الرأل املدبر للتنفيذ.
ويشري زهران ( )4224إر أن مدير املدرسة قائد تربوي
مهمته تنسيق كافة اجلهود وتوفري التسهيالت واإلمكانات
املنبثقة من أهداف جمتمعه .ويرجع محدان ( )3114أمهية
مدير املدرسة إر كونه وسياا بني املدرسة والبي ة ا ياة
ممثلة بأولياء األمور .وبني املدرسة وإدارة التعليم واملراكز
الثقافية والرتبوية واالجتماعية واملدارل النموذجية .ويرى
عبود وهخرون ( )3111أنه ميكن تصور أمهية مدير املدرسة
بالنظر إر هيكل اإلدارة املدرسية على أنه هرم مدر يرتبع
مدير املدرسة على قمته ،وبالنظر إر إدارة املدرسة على أ"ا
دائرة فإن مدير املدرسة يعد مركزها ،إذ يقع يف مكان
متوسا يتيح له الرؤية والتوجيه لكل أجزاء هذه الدائرة من
حمورها إر حمياها .وهو من هذا املوقع يقوم بوظائف عدة
صنفها بامشمول (4143هـ) إر :إدارية تشتمل توفري
القوى العاملة الالزمة للمدرسة ،وتابيق الوظائف اإلدارية
كالتخايا ،والتنظيم ،والتوجيه ،واملتابعة ،والرقابة ،وحل
املشكالت اإلدارية ،وا اذ القرارات املناسبة ،وتوفري كل ما
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خيدم العملية التعليمية ،واالستخدام األمثل للموارد البشرية
واملادية .وفنية تتضمن احلرص على النمو امله للمعلمني،
ورفع مستوى األداء ،وممارسة اإلشراف والتوجيه والتقوة هلذا
األداء ،واالهتمام باألنشاة الصفية والالصفية ،واإلسهام يف
تاوير املناه وطرائق التدريس ،واالستفادة من اخلِّبات
الرتبوية يف جمال التعليم .واالجتماعية واإلنسانية تشمل
توفري اجلو العائلي ،واالستقرار النفسي لكل أفراد املدرسة،
واحرتام ااراء ،وامليول ،والرغبات جلميع أفراد املدرسة،
وتوثيق الصلة والعالقة باجملتمع اخلارجي ،وتعريفه بأهداف
وبرام املدرسة ،واالستعانة بأفراد اجملتمع يف دراسة
املشكالت ال تواجه املدرسة واملسامهة الفاعلة يف إكاد
احللول املناسبة .وهنا من مدد مخس وظائف ملدير
املدرسة هي ا اذ القرار ،والتخايا ،والتنظيم ،والقيادة،
والرقابة (احلارثي .)3112،وقد ذكرت الليحا (4144هـ)
أن من مهام مدير املدرسة اإلحاطة الكاملة بأهداف املرحلة
وتفهمها والتعرف على خصائص طالبه ،وهتي ة البي ة الرتبوية
الصاحلة لبناء شخصية الاال و وه من مجيع اجلوان ،
ومتابعة اإلشراف على مرافق املدرسة و هيزاهتا ،وا اذ
الرتتيبات الالزمة لبدء الدراسة يف املوعد ا دد وإعداد
خاا العمل يف املدرسة وتنظيم اجلداول ،وتوزيع األعمال
وبرام النشاع على منسويب املدرسة ،وتشكيل اجملالس
واللجان يف املدرسة ومتابعة قيامها مبهامها ،واإلشراف على
املعلمني وزيارهتم يف الفصول ،وتقوة األداء الوظيفي
للعاملني يف املدرسة ،واإلسهام يف النمو امله للمعلم،
وتعزيز دور املدرسة االجتماعي وفتح هفاق التعاون والتكامل
بني املدرسة وأولياء األمور والعناصر الفاعلة يف اجملتمع
ا لي ،والتعاون مع املشرفني الرتبويني وغريهم ممن تقتضي
طبيعة عملهم زيارة املدرسة وتسهيل مهماهتم ومتابعة تنفيذ
توصياهتم ،وتوثيق العالقة بأولياء األمور ودعوهتم لالطالع
على أحوال أبنائهم ،واملشاركة يف االجتماعات واللقاءات

وبرام التدري  ،وإطالع هي ة املدرسة على التعاميم
والتوجيهات واللوائح واألنظمة الصادرة من جهات
االختصاص ومناقشتها معهم لتفهم مضامينها والعمل
مبوجبها ،واإلشراف على برام التوجيه واإلرشاد يف املدرسة،
وهتي ة وكيل املدرسة للقيام بعمل مدير املدرسة ،وتقدة تقرير
"اية كل عام دراسي إر إدارة التعليم يتضمن ما مت إ ازه
خالل العام وما تراه إدارة املدرسة من مبادرات لتاوير
العمل يف املدرسة بصفة خاصة ويف املدارل األخرى ويف
التعليم بوجه عام ،وأية أعمال أخرى تسندها إليه إدارة
التعليم مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي.
التخطيط االستراتيجي:

يأيت التخايا االسرتاتيجي من االسرتاتيجية ويذكر املغريب

( )4222أن مفهوم االسرتاتيجية انبثق من اللفق اليونا

اسرتاتيجيو ( (Strategioويع فنون احلرب وإدارة املعار ،
وذكر القاامني ( )4221أن االستخدامات ا ددة ملفهوم
االسرتاتيجية تفيد أن كلمة جنرال أو  Strategioباللغة
اإلغريقية القدمية تصف شخصية تنكشف من ثالثة أبعاد:
البعد األول  :اجلنرال أو القائد العسكري هو
ذلك الشخص الذي يتحدد سلوكه ضمن إمكانات
اهلدف الذي يسعى إل ازه ،إذ إن الوصف الوظيفي
لدوره هو اختيار الاريق األنس الواعد بتحقيق ميزة
تنافسية من نوع ما.
 البعد الثا  :اجلنرال هو ذلك الشخص الذي يتصرفوهو يعلم أنه ليس يف فرا  ،وأن قوى أخرى يف املسرح
األوسع حوله ،تؤثر وتتأثر باريقته يف التصرف وا اذ
القرارات ،وبذلك بارل ضغوطا على النتائ ال
يسعى إر حتقيقها.
 البعد الثالث  :اجلنرال هو ذلك الشخص الذي ميتلكحسا عميقا بالزمن ،وم ك أن يتصرف ،فهو
يدرل خااه وحتركاته االسرتاتيجية بعمق ،وينفذها يف
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أوقاهتا املناسبة ،ال حتدث تأثريا عميقا يف جمريات
األحداث ،ال يساهم يف صناعتها.
ويعررف كرا وجرانت ( )3114االسرتاتيجية بأ"ا
حتديد األهداف والغايات طويلة األجل ألي مشروع اري،
إر جان حتديد ا اهات العمل و صيص املوارد الالزمة
لتنفيذ هذه األهداف.
كما يرى تشاندلر أن االسرتاتيجية تع "حتديد األهداف
الرئيسة طويلة األجل للمنظمة ووضع طرق العمل ،وتوزيع
املوارد الالزمة لتنفيذ هذه األهداف (عبال.)3111 ،
ويعرفها حيدر ( )4222بأ"ا "حتديد أهداف املنظمة بعيدة
املدى ،وتب وسائل وطرق عمل معينة مالزمة ،و صيص
املوارد الضرورية الالزمة لتحقيق هذه األهداف  .كما يعرف
أبو قحف ( )4224االسرتاتيجية بأ"ا الوسائل املستخدمة
يف حتقيق األهداف ،وتربا مجيع أجزاء املنظمة ،وتغاي كل
جماالهتا ،وحتقق التكامل بني مجيع األجزاء فيها  .ويضيف
عوض ( )3114بأ"ا "قرارات هامة ومؤثرة ،تتخذها
املنظمة لتعظيم قدرهتا على االستفادة مما تتيحه البي ة من
الفرص ،لوضع أفضل الوسائل حلمايتها مما تفرضه البي ة
عليها من هتديدات .
ويعد التخايا االسرتاتيجي الركيزة األساسية لصياغة
وتشكيل االسرتاتيجية ،فيعرفه كل من Davis & Elison
بأنه اجلان النوعي اإلجرائي من عمليات تعيني وتاوير
االسرتاتيجية ،ال تتبناها املنظمة ،أل"ا من خالل هذا
التخايا ،تعمد إر ترمجة ما اختارته من مسارات ،أو
توجيهات ،إر أفعال وأحداث ،من خالل إقرارها جملموعة
األهداف الرئيسة ،واألولويات ال ينبغي العمل على
حتقيقها ،ح حتقق رؤية املنظمة ورسالتها ،وترتسخ القيم
األساسية واملعتقدات ال تؤمن ا (مدبويل،)3114 ،
كما يعررفه توفيق ( )3114بأنه"األسلوب الذي يتمكن عن
طريقه املسؤولون من توجيه املنشأة ،بدءا من االنتقال من

جمرد العمليات اإلدارية اليومية ،ومواجهة األزمات وصوال إر
رؤية خمتلفة ،للعوامل الديناميكية الداخلية واخلارجية ،القادرة
على حتقيق التغري يف البي ة ا ياة م مبا مقق يف النهاية
توجيها فعاال بصورة أفضل ملنش هتم ،وجيث يكون املنظور
اجلديد ،متوجها أساسا إر املستقبل مع عدم إمهال
املاضي  ،ويرى السويدان والعدلو ( )3113أ"ا قرارات
ذات أثر مستقبلي ،وعملية مستمرة ومتغرية ،ذات فلسفة
إدارية ،ونظام متكامل يشمل هياكل ،وموازنات ،ونظم،
وبرام تنفيذية ،وإجراءات .وقد استخدم التخايا
االسرتاتيجي يف الرتبية والتعليم حيث عرف ليندبلوم
التخايا املدرسي االسرتاتيجي بأنه ايا مستقبلي يراعي
ما ميا باملدرسة من قوى وعوامل خارجية ،باعتبار أ"ا قد
تكون أكثر تأثريا يف قوهتا من املستوى والعوامل املؤسسية،
مبا يسهم يف إمكان اكتشاف واستاالع الفرص
واإلمكانات اجلديدة املختلفة ،واملتاحة ملستقبل املدرسة
(حسني .)3113،ويعرف الشاعر ( )3114التخايا
املدرسي االسرتاتيجي بأنه تصور مستقبلي يقوم به مدير
املدرسة ،واملعلمون ،من خالل دراسة البي ة الداخلية
واخلارجية وحتليلها ،والتعرف على نقاع القوة املتوفرة لدى
املدرسة ،ونقاع الضعف فيها ،بوضع احللول املناسبة هلا
لتحقيق أهداف املدرسة ،واالنتقال من الوضع احلايل إر
وضع أفضل يف املستقبل.
ويتمتع التخايا االسرتاتيجي بأمهية جعلت منه
أداة املؤسسات لتاوير ذاهتا واالنتقال إر الصورة املأمولة إذ
يذكر القاامني ( )4221ما يركز عليه مينتزبر من أمور
عل املنظمة تفكر يف تب التخايا االسرتاتيجي مثل
اكتشاف أخااء يف عمل املؤسسة ،وتبلور فجوة ملفتة
للنظر يف أداء املؤسسة ،وتويل مدير جديد ملهامه .ويذكر
أبو دولة وصاحلية ( )3111أن من فوائد التخايا
االسرتاتيجي االقتصاد يف املوارد ،والقدرة على التجاوب مع
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الظروف البي ية املختلفة ،والقدرة على حتقيق األهداف
طويلة األمد ،وزيادة القدرة التنافسية للمنظمة ،والقدرة على
توفري االحتياجات املادية ،والبشرية ،واملعلوماتية يف الوقت
املناس  ،ومساعدة املديرين على وضع األولويات للتعامل
مع القضايا الرئيسة ال تواجه املنظمة.
إن التخايا االسرتاتيجي منهجية علمية تسري وفق
خاوات حمددة تتضمن وضع اإلطار العام لالسرتاتيجية  ،مث
دراسة وحتليل العوامل اخلارجية ا ياة باملنظمة ،مث دراسة
وحتليل العوامل الداخلية للمنظمة ،مث حتديد األهداف
ووضع االسرتاتيجيات البديلة ،واملقارنة بينها ،واختيار البديل
االسرتاتيجي ،مث وضع السياسات والِّبام واملوازنات ،إذ
تتم ترمجة األهداف طويلة األجل إر أهداف متوساة
وقصرية األجل ،ووضعها على شكل برام زمنية ،مث تقييم
األداء احلايل يف ضوء األهداف ،واالسرتاتيجيات املوضوعة،
ومراجعتها يف ضوء الظروف البي ية ا ياة ،مث إعداد
الرتتيبات التنظيمية واإلدارية الالزمة ،وحتقيق تكيف التنظيم
للتغريات املصاحبة للقرارات االسرتاتيجية( .أبو دولة
وصاحلية .)3115 ،ويرى بدر ( )4221أن مراحل
التخايا االسرتاتيجي تتمثل يف حتديد رسالة املنظمة ،مث
حتديد معلومات عن ظروف املنظمة اخلارجية والداخلية،
وإعداد حتليل الفرص والتهديدات ،ونقاع القوة ونقاع
الضعف ،مث وضع األهداف االسرتاتيجية ،مث وضع
السياسات االسرتاتيجية ،مث وضع أو اكتشاف اسرتاتيجيات
بديلة ،مث تقييم واختيار االسرتاتيجية املناسبة ،مث ا اذ
القرارات االسرتاتيجية ،مث تنفيذ االسرتاتيجية الرئيسة ،مث
تقييم ومراقبة االسرتاتيجية.
وبالنظر إر امليدان الرتبوي فإن تابيق التخايا
االسرتاتيجي ضرورة ملحة يف ضوء ما مييزه من حيث قدرته
على الربا بني البي ة الرتبوية أو املنظمة الرتبوية ،والبي ة
ا ياة ا بشكل يضمن النجاح يف أداء املهمة املنوطة ذا

النظام ومقق أهدافه .كما يعد التخايا االسرتاتيجي
وسيلة مهمة يف حتديد وصياغة التوجهات والقضايا
االسرتاتيجية األساسية للنظام الرتبوي .إذ بثل هذه اخلاوة
األسال للعمل اإلداري.
ويساعد التخايا االسرتاتيجي يف زيادة مستوى الوعي
يف تغري األحوال البي ية وتأسيس طريقة فريدة يف التفكري،
هخذا بعني االعتبار مهمة النظام الرتبوي ،وقدراته ،والفرص
املتاحة يف البي ة ا ياة .وهو عملية شاملة تركز على توفري
الوقت وإحداث التكامل يف خمتلف املستويات التنظيمية بني
خمتلف املهام ،وله أعظم األثر يف حل كثري من املشكالت
الداخلية اليومية ،ال قد حتدث خالل العمل بشكل سريع
وبرتتي  ،فهو يركز بشكل كبري على املشكالت املستقبلية
احلرجة ويعاي البدائل االسرتاتيجية خالل تنفيذ اخلاا مما
كعل من السهل إكاد احللول .كما يتمتع مبيزة أخرى وهي
التقييم املستمر للخاة خالل التنفيذ .وتؤكد اخلثيلة
( )4131أن الدول ال تعتمد التخايا االسرتاتيجي يف
نظمها التعليمية يف ضوء فلسفتها ،وقيمها ،واحتياجاهتا،
أقل تضررا من حيث الصراعات ومشكالت اهلدر يف
مواردها ،ويف املقابل إن الدول ال ر تأخذ مببادي وأسس
التخايا االسرتاتيجي ال تزال تعا من تلك املضار.
ويذكر الكريدا ( )4135أن التخايا االسرتاتيجي ينشر
روح فريق العمل مما يلع دورا يف تبادل اخلِّبات واألفكار،
كما يؤصل مبدأ االلتزام بسب مشاركة اجلميع يف وضع
اخلاة مما يولرد لديهم القبول والقناعة ذا العمل الذي
ميثلهم مجيعا كما ينت عن هذه املشاركة االتصال املستمر
بني املشاركني مما يؤثر بشكل كبري على متابعة اح اخلاة
وتنفيذها .ويذكر اللوزي ( )3111أن من شروع اح
التخايا االسرتاتيجي املشاركة الواسعة ،وتوفر املعلومات،
واإلرادة السياسية .ويرى أبو دولة وصاحلية ( )3115أن من
أبرز معوقات التخايا االسرتاتيجي صعوبة احلصول على
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معلومات دقيقة ،ومقاومة التغيري ،وعدم توفر البي ة الثقافية
الداعمة وامللزمة ،باإلضافة إر أن القيام بعملية التخايا
االسرتاتيجي مكلف نسبيا ،ويتال وقتا ،وجهدا مميزا.
ويضيف هايرت(  )3114هلذه املعوقات قلة وعي اإلدارة
العليا ،وعدم وجود القيادة املشرتكة ،وعدم وجود سياسة
للمنظمة تؤمن بالتخايا ،وعدم االلتزام بالوقت ،أو
املصادر للقيام بعملية التخايا ،أو التوقعات غري الواقعية،
أو التسرع يف القيام بعملية التخايا ،وزيادة معدل الضغا
والنمو يوميا .وعدم الرغبة يف تصور املستقبل أو االستعداد
املسبق أو القيام بعمل إبداعي ،وصعوبة إدرا عوامل قيال
مستوى النجاح ،وعدم املثابرة يف إكمال عملية التخايا
نفسها ،والتغيري املستمر ل ولويات ،وعدم إدارة مرحلة
التنفيذ وصعوبة االستمرارية فيها والتعهد الضعيف بتحقيق
املنتجات النهائية خلاة اسرتاتيجية العمل ،والفشل يف تقوة
املصادر الالزمة ،واملعلومات غري الدقيقة ،والصراعات
واختالف السياسة املتبعة ،ونقص املهارة يف التعامل مع
األفراد يف اإلدارة العليا ،عند العمل معا.

مهارات مدير المدرسة كمخطط استراتيجي:
هنا عدة مهارات البد أن ميتلكها مديرو املدارل الثانوية من
أجل االرتقاء مبدارسهم والوصول إر أفضل ما تكون عليه يف
املستقبل .وهذه املهارات تتمثل يف ثالثة جماالت رئيسة:
المجال األول :القدرة على دراسة الواقع وتحليل

األوضاع التعليمية والبيئية

ويع دراسة اخلاا السابقة وحتليل واقع املدرسة وتقوميها ودراسة
بي تها من حيث صالحية املبا املدرسي ،ووجود حدائق وأشجار
وألعاب ،وخمتِّب ومكتبة ،مع حتديد اإلمكانات املادية و البشرية يف
املدرسة واجملتمع وال ميكن أن يستفيد منها املدير لتنفيذ خاته.
ويذكر عقيالن ( )4221أنه ك على مدير املدرسة دراسة واقع
البي ة املدرسية واجملتمع ا لي ا يا ،والتعرف على مواطن القوة لدى
املعلمني وأفراد اجملتمع ا لي ال ميكن أن يستفاد منها يف تنفيذ
خاة العمل املدرسية .لذا من األمهية ملدير املدرسة معرفة البي ة
التخاياية ال يعمل فيها ،مما يتال من مدير املدرسة استخدام
املهارتني املوضحتني يف الشكل اايت:

 - 1مهارة تحليل العوامل الداخلية والخارجية ( )STEEP
العوامل اخلارجية املؤثرة على املدرسة

العوامل الداخلية املؤثرة على املدرسة

االجتماعية

االجتماعية

الفنية

الفنية

االقتصادية

االقتصادية )E(Economic

الرتبوية

الرتبوية )E(Educational

السياسية

السياسية

)S(Social
)T(Technical

)P(Political

 – 2مهارة تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات
W
نقاط الضعف في المدرسة Weaknesses

S
نقاط القوة في المدرسة strengths

مثل عدم توفر مكتبة أو مختبر

مثل توفر كفاءات بشرية مميزة

T
التهديدات التي تتعرض لها المدرسة Threats

O
الفرص المتاحة أمام المدرسة Opportunities

مثل عدم تعاون أولياء األمور مع المدرسة

مثل وجود دعم خارجي

شكل رقم ( )1مهارات القدرة على دراسة الواقع وتحليل األوضاع التعليمية والبيئية
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المجال الثاني :وضع وإعداد الخطط
ويتضمن هذا اجملال املهارات ااتية:
 -4مهارة صياغة رسالة املدرسة وما ينبثق عنها من
مهارات فرعية تتمثل يف:
• اإلجابة على األس لة :من حنن وملاذا وجدنا وما القيم ال
تلكها وما الذي
نسعى لتحقيقه وكيف حنقق ذلك
• القدرة على بثيل القيم وتقدير عملية التعلم بغض النظر
عن املذهبية أو العرقية وإقامة العدل واملساواة.
• القدرة على السعي إر التميز واإلبداع (السويدان
والعدلو 3111،م).
 -3مهارة صياغة رؤية املدرسة:
وال تشمل مهارة وضع تصور ملا يصبو مدير املدرسة
الثانوية أن تكون عليه مدرسته يف
املستقبل وقدرة املدرسة على التاوير واالنتقال للوضع
األفضل جيث حتقق جوان اح
وبيز مرغوبة مستقبال ( خااب ،د.ت).
 -4مهارة حتديد وصياغة األهداف التعليمية يف ضوء مهام
اإلدارة املدرسية:
إن حتديد األهداف هو من أهم األسس إل اح التخايا
الدقيق لعمل مدير املدرسة باإلضافة إر املتابعة املستمرة
لتنفيذ هذه األهداف ،مما يتال توفر مهارات وضع حتديد
األهداف بوضوح وواقعية ،وتشتق هذه األهداف من
األهداف العامة للمجتمع ،وعلى مدير املدرسة كمخاا
تربوي ترمجة هذه األهداف إر أهداف حمددة وواضحة
ليتمكن إ ازها يف مدة زمنية معينة.
ويذكر دياب ( )3114شروطا أساسية لنجاح حتديد
األهداف أمهها أن تتميز أهداف اخلاة املدرسية بالواقعية،
وتقسيم كل هدف إر أهداف فرعية ،ووضوح األهداف
الرئيسة والفرعية للخاة املدرسية ،وصياغتها صياغة دقيقة

ومعِّبا عنها يف صورة كمية ح يسهل قيال مدى حتققه،
وباسك األهداف وعدم تعارضها مع اخلاة املدرسية،
وتوافق األهداف الفرعية وتكاملها .ويذكر عابدين
( )3114أن من أهم مهارات وضع األهداف الواج
توافرها لدى مديري املدارل احلرص على فهم ووضوح
أهداف املدرسة ،واحلرص على شرح وتوضيح أهداف
املدرسة للمعلمني واجملتمع ا لي ،وأخذ أهداف املدرسة
بعني االعتبار عند ا اذ قرارات معينة ،وتوضيح معايري قيال
األداء جلميع العاملني باملدرسة ،والتمييز بني القرارات
األساسية والقرارات الروتينية ،وقدرة املدير على حتديد
أهداف دقيقة لنفسه.
 -1مهارات التخايا الواج توافرها لدى مدير املدرسة
يف جمال العالقات اإلنسانية وال تساعد على إقامة
العالقات اإلنسانية بني املدير والعاملني معه وذوي العالقة
باملدرسة .إذ يذكر مصافى ( )3113ضرورة أن يكون
أسلوب املدير يف التعامل مع مجيع العاملني معه معِّبا عن
روح املودة والصداقة ال تتجلى يف اهتمامه احلقيقي باألفراد
فيستمع هلم معربا بإخالص عن رغبته يف حل مشكالهتم،
وال يرت فرصة دون أن يظهر احرتامه وتقديره لكل من
ترباه عالقات عمل ويرح ب رائهم مهما كانت قيمتها
وواج املدير أن يقبل كل من له عالقة عمل به صائصه
طبقا ملبدأ الفروق الفردية وأن يتيح الفرصة لكل منهم
للشعور بأنه عضو نافع للمدرسة ومافق على كرامتهم
باعتبار هذا حقا من حقوقهم اإلنسانية ،كما ينبغي عليه
مراعاة رغبات ااخرين وماالبهم والعدالة فيما بينهم
وإنصاف ااخرين وإظهار روح الود واالحرتام ،وأخريا عدم
التحيز أو التعص  ،وكل ذلك يسهم بشكل كبري يف رفع
الروح املعنوية للجماعة ،وخلق منا جيد للعالقات
اإلنسانية يسهم األفراد من خالله جبهد كبري يساعد على
حتقيق أهداف املؤسسة الرتبوية.
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 -5املهارات ال ينبغي أن ميارسها مديرو املدارل ال اذ
القرارات:
يذكر أمحد ( )3114مهارات أساسية ينبغي أن ميارسها
مديرو املدارل ال اذ القرارات تتمثل يف التعرف على
املشكلة والعوامل املسؤولة عنها ،و حتديد األولويات ملواجهة
املشكلة ،ومن سيتخذ القرار ،و تشخيص طرق تأثري القرار
بالعالقات بني األفراد ،ومدى تأثر القرار باريقة ا اذه،
واختيار الاريقة املناسبة ال اذ القرار ،وحسن التعامل مع
معارضي القرار ،وإشرا الالبة واملعلمني واإلداريني يف ا اذ
القرار ،والتعرف على املدى الزم املالوب وحتديد الوقت
املناس ال اذ القرار ،وحتديد من سيتحمل النتائ املرتتبة
على القرار ،ومتابعة تنفيذ وحتديد مدى فاعلية القرار
املتخذ.
المجال الثالث :المتابعة والتقويم

التخايا عملية مستمرة ال تنتهي بانتهاء اخلاة ،مما
يتال من مدير املدرسة متابعة كل مرحلة من مراحل
التخايا إذ تعد عملية املتابعة من أهم األسالي ال
تساعد مدير املدرسة على استمرارية اخلاا واستخدام
البدائل املتاحة إذ إ"ا تكشف عن أوجه القصور يف التنفيذ
أوال بأول ،كما بثل املتابعة وتقوة األداء احللقة األخرية من
سلسلة األعمال ال ك أن يقوم ا املدير ،يف الوقت
نفسه تعد بداية لعملية ايا جيدة بناء على نتائ اخلاة
السابقة لتصبح العملية مستمرة ال تتوقف .وترى اجلِّب
( )3113أن املتابعة املستمرة هي صمام األمان لضمان
اح اخلاة إذ تتيح الفرص للتعرف على سلبيات التنفيذ
أوال بأول كما حتدد االحنرافات ال قد تنساق إليها اخلاة،
ليصار إر تدعيم الِّبنام أو املشروع باإلجراءات والبدائل
املمكنة .وتعا عملية املتابعة والتقوة بالسؤال هل مت
التنفيذ طبقا للخاة املوضوعة ووفقا ل هداف واألسس ال
وضعت عند إعداد اخلاة مما يتال معرفة مدى ماابقتها

ماليا وزمنيا للخاة املوضوعة ،والتعرف على مدى
االحنرافات عن األهداف وحتديد أسبا ا دف تصحيحها.
وتعدد اجلِّب ( )3113أهم مهارات املتابعة لدى مدير
املدرسة مبتابعة الدعم لإلكابيات واحلد من السلبيات،
ومتابعة كل اجلوان املالية واإلدارية للمدرسة ،وتسجيل كل
خاوة من خاوات التنفيذ ،ومتابعة تنفيذ املبا  ،التجهيزات
املدرسية ،املناه  ،الكت  ،ومتابعة و التالميذ وحتصيلهم
الدراسي ،ومتابعة املناه الدراسية ،ومتابعة خاا املعلمني
الدراسية ،ومتابعة جوان اخلاة املدرسية ،ومتابعة
التوصيات لتأخذ طريقها للتنفيذ ،وتوفري كل متالبات تنفيذ
العمل املادية والبشرية .ويعد تقوة اخلاة املدرسية عنصرا
أساسيا يف عمل مدير املدرسة الناجح حيث يتابع اخلاة
املدرسية أوال بأول مع االستفادة من التغذية الراجعة،
والعال املتواصل لالحنرافات .وتقسم اجلِّب ( )3113تقوة
اخلاة املدرسية إر مرحلتني مها:
تقوة زم  :من خالل املتابعة املستمرة للخاة املدرسيةعلى
مراحل العام الدراسي.
تقوة "ائي :يهدف إر التعرف على مدى حتقيق األهداف
املوضوعة بصورة شاملة ومعرفة السلبيات ال برزت يف أثناء
التنفيذ للحد منها ،واإلكابيات ال برزت لتعزيزها والعمل
على استمراريتها.
وتشكل عملية تقوة اخلاة املدرسية املرحلة الثالثة يف بناء
اخلاة املدرسية ،وهي عملية مستمرة ال تتوقف بل هي
مصاحبة جنبا إر جن مع كل مرحلة من مراحل اخلاة مما
ينعكس إكابيا على اإلدارة املدرسية وينمي أداء مدير املدرسة.
ويشري وائل ( )3111إر أن التقوة ينمي مهارات التخايا
لدى مديري املدارل ،و يساعدهم على التشخيص املستمر
جلوان اخلاة ،والتعرف على السلبيات ومعاجلتها واإلكابيات
ودعمها ،والتعرف على مستوى أداء العاملني يف املدرسة،
وكذلك احلصول على التغذية الراجعة لكل مرحلة من مراحل
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اخلاة املدرسية .ويرى مناصرة وهخرون ( )3115أن أدوات
التقوة ال ميكن أن يستخدمها مدير املدرسة تتمثل يف
الزيارات امليدانية للمعلمني أثناء تنفيذ مراحل اخلاة املدرسية،
وعقد اجتماعات للعاملني ملناقشة املشكالت والعقبات
ووضع احللول هلا ،وقراءة التقارير وامللخصات املكتوبة عن سري
العمل بعناية واهتمام.
الدراسات السابقة:

بعد مراجعة األدب الرتبوي السابق وجد العديد من
الدراسات ال تناولت التخايا االسرتاتيجي حيث أجرى
دراجو وكليمنتس ()4222( )Drago & Clements
دراسة بعنوان اخلصائص القيادية والتخايا االسرتاتيجي،
هدفت إر توضيح العالقة بني التخايا االسرتاتيجي
وخصائص القيادة ،حيث استخدمت خصائص القيادة
كمتغري تابع ،واستخدم الباحثان املنه الوصفي وركزا على
ثالث خصائص حمددة هي القوة والتحكم ،واإلبداع وتابعية
األشخاص ،واالعتماد التباديل مع األشخاص ،مع حماوالت
لبيان أثر هذه اخلصائص على قوة اخلاة (الدرجة ال
يسرتشد ا أعضاء املنظمة اة موجهة) ،واستخدام الرسالة
والرؤية ،واألهداف طويلة املدى ،واألهداف قصرية املدى،
والتخايا اإلجرائي مع القيام مبراجعة األدب الرتبوي يف
اجملاالت املنفصلة للتخايا االسرتاتيجي والقيادة .وخلصت
الدراسة إر أن خصائص القيادة هي تنبؤات مهمة وقوية
لرتكيز التخايا داخل املنظمات وأدوات للتوجيه ضمن
عملية التخايا املنظمي .وقام بيل ( ( Bell , 2002بدراسة
بعنوان التخايا االسرتاتيجي واإلدارة املدرسية دراسة هدفت
إر توضيح أثر التخايا االسرتاتيجي يف جمال التخايا
للتاوير املدرسي كمنحى مهيمن على اإلدارة املدرسية يف
املدارل اإل ليزية ،واستخدم الباحث املنه الوصفي،
وأشارت نتائ الدراسة إر أن النموذ اجلديد للتخايا
االسرتاتيجي قد استنبا من النماذ األور للتخايا ال

كان هلا نقاع ضعف مالزمة ،إر احلد الذي ر يستاع فيه
التخايا للتاوير املدرسي اإلسهام يف فعالية إدارة املدرسة.
كما مت اختبار تاور التخايا لتحسني املدارل وحتليل نقاع
القوة والضعف ،وحتليل بعض النماذ التابيقية لإلدارة
املدرسية والقيادة ،مع األخذ بعني االعتبار شرعية فعالية
املدارل وتبني أن منحى التخايا االسرتاتيجي هو منحى
بديل للتخايا يف املدارل ،ومنحى أكثر مرونة للمدرسة،
مؤسسا على ايا زم أقصر ،مع تاور القواعد ال
تسهل اإلحاطة بظرف املدرسة وبي تها اخلارجية .وقام
موكسلي ( )Moxley ,2003بدراسة بعنوان عملية التخايا
االسرتاتيجي املستخدمة يف املناطق التعليمية هدفت إر
توضيح كيفية عمل خاوات التخايا االسرتاتيجي يف
مدارل املناطق التعليمية يف جنوب شرق الواليات املتحدة،
وإر أي مدى يرى املراقبون أن هذه العملية فعالة .واستخدم
املنه الوصفي التحليلي ،مشلت عينة الدراسة ) (180من
مراقيب املدارل يف ست واليات هي فلوريدا وجورجيا وتنيسي
وكينتاكي واملسيسيب وجنوب كارولينا ،وأشارت نتائ
الدراسة إر أن ( )%1195من مدارل املناطق املذكورة
لديها خاا اسرتاتيجية ،وأن ( )%1294من مراقيب التعليم
يوافقون أو يوافقون بشدة على أنه وكنتيجة للتخايا
االسرتاتيجي فإن مصادر املناطق تستخدم بكفاءة أكِّب ،وأن
( )%2191منهم مراقيب التعليم يوافقون أو يوافقون بشدة
على أن عملية التخايا االسرتاتيجي هي عملية قيمة ،وأن
القادة الرتبويني يف املناطق التعليمية يقدرون التخايا
االسرتاتيجي كعملية مفيدة ومرمة ،وأن ( )%1194من
مراقيب وخِّباء التعليم أشاروا إر أن الفعالية الكلية للتخايا
االسرتاتيجي هي عالية أو عالية جدا .وأجرى الكريدا
( )4135دراسة بعنوان الكفايات التخاياية الالزمة ملديري
الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية ،هدفت إر حتديد
الكفايات التخاياية الالزمة لدى مديري الرتبية والتعليم يف
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اململكة العربية السعودية ،وتعرف مدى أمهيتها يف ضوء
مهامهم وأعماهلم ،وتعرف الفروق يف إجابات أفراد الدراسة
باختالف العمل ،املؤهل ،اخلِّبة ،العمل احلايل ،التدري ،
ومن مث تقدة تصور مقرتح لِّبنام تدرييب يهدف إر تاوير
مديري الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية يف جمال
الكفايات التخاياية ،وقد استخدم الباحث املنه الوصفي
التحليلي ،واالستبانة كأداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة إر
حتديد الكفايات التخاياية الالزمة ملديري الرتبية والتعليم يف
اململكة العربية السعودية مصنفة إر ثالثة حماور أساسية وفقا
ملراحل التخايا جيث تضمنت كل مرحلة كفايات معرفية
وكفايات أدائية ،وتوصلت الدراسة إر عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية يف عبارات االستبانة باختالف متغريات
الدراسة (العمل ،املؤهل ،اخلِّبة ،العمل احلايل ،التدري ).
وخلصت الدراسة إر تاوير برنام تدرييب لتاوير مديري
الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية يف جمال الكفايات
التخاياية .وقام شبالق ( )3111بدراسة بعنوان دور
برنام التاوير املدرسي يف تنمية مهارات التخايا لدى
مديري املدارل الثانوية يف حمافظة غزة ،هدفت إر الكشف
عن دور برنام التاوير املدرسي يف تنمية مهارات التخايا
لدى مديري املدارل الثانوية مبحافظات غزة ،واستخدم
الباحث املنه الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة إر أن
الِّبنام ح بدرجة جيدة يف تنمية مهارات التخايا لدى
مديري املدارل مبحافظات غزة ،وكان له الدور البارز يف
امتال مديري املدارل ومديراهتا ملهارات التخايا ال
انعكست على ممارساهتم يف جماالت اإلدارة املدرسية وبنسبة
م وية بلغت ( ،)%41,41وأن الِّبنام حقق أعلى درجات
التنمية ملهارات التخايا املدرسي يف جمال صياغة الرؤية
والرسالة وحتديد األهداف بوزن نسيب ( ،)%11,42يف
حني حقق جمال التنظيم والتنسيق وتنمية العالقات اإلنسانية
أدىن الدرجات ،وجاء باملرتبة األخرية بوزن نسيب (،)45,24

كما أسفرت نتائ الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية لدرجة تنمية مهارات التخايا لدى مديري
املدارل الثانوية مبحافظات غزة تعزى إر كل من اجلنس،
املؤهل األكادميي ،املؤهل الرتبوي ،سنوات اخلدمة .وقام
ديفيز ( ( Davies, 2007بدراسة بعنوان :من خاا املدرسة
التاويرية إر إطار التخايا االسرتاتيجي  ,هدفت إر

التأكيد على أن طرق التخايا التقليدية ر تعد دم
احتياجات املدارل ،كما أكدت على أمهية وجود طريقة
جديدة أمام قيادات وإدارات املدارل ملواجهة التحدي يف
األلفية اجلديدة ،وتتمثل هذه الاريقة يف مفهوم التوجه
االسرتاتيجي الذي يتمحور يف وذ جديد للتخايا مل
حمل اإلطار ا دود للتخايا التاويري للمدرسة موضحا أن
التوجهات االسرتاتيجية للمدرسة تتمثل يف إكاد توقعات
عاملية  ،ومستقبل ناجح ،وربا املدرسة بالبيت من خالل
تاوير اجملتمع ا لي ،وتوفري التعليم املب على استخدام
التكنولوجيا لكل طال  ،وبناء قيادة جديدة من خالل اهلي ة
التدريسية ،وتصميم وتابيق مؤشرات ودالئل أداء دقيقة من
خالل استخدام نظام الرقابة وا اسبة ،وقد استخدم الباحث
املنه الوصفي التحليلي ،إذ وضح الفرق بني التخايا
التقليدي والتخايا االسرتاتيجي الذي كمل األنشاة
الكثرية يف عدد حمدد من اجملاالت االسرتاتيجية تتمحور حول
الغرض األساسي للمدرسة ،وهو خمرجات التعليم وعمليات
التعليم ،والتعلم مث الرتتيبات اإلدارية ،وكل ذلك يقع ضمن
إطار زم حمدد ،وفيما يتعلق بالقيادة يف املدارل ،فإن
التخايا االسرتاتيجي يعد أداة لقيال مدى تاور األداء
الفردي مع إعادة الرتكيز على األهداف السنوية ،واحلكم
عليها إما بالنجاح أو الفشل  ،وقد استخدم الباحث وذ
ديفيز وأليسون الذي يوضح اذ اخلاا اإلجرائية .وقام
أبو هاشم ( )3114بدراسة بعنوان واقع التخايا
االسرتاتيجي يف مدارل وكالة الغوث بقااع غزة وسبل
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تاويره ،هدفت إر تعرف واقع التخايا االسرتاتيجي يف
مدارل وكالة الغوث بغزة ،والتعرف على سبل تاويره،
واستخدم الباحث املنه الوصفي التحليلي ،وأظهرت نتائ
الدراسة أن نسبة منخفضة من املستجيبني لديهم فهم واضح
للمفاهيم املتعلقة بالتخايا االسرتاتيجي ،وأن نسبة مرتفعة
من املستجيبني لديهم ا اهات إكابية وجيدة اه التخايا
االسرتاتيجي ملدارسهم ،وأن نسبة مرتفعة من املستجيبني
بارل هذه العملية بصورة صحيحة وجيدة ،وأن نسبة
متوساة من املستجيبني أكدت على وجود صعوبات جاء
على رأسها كثرة األعباء امللقاة على عاتق مدير املدرسة،
وعدم توفري احلوافز املادية واملعنوية للقائمني على إعداد
اخلاا وتنفيذها .وقام نور الدين ( )3111بدراسة بعنوان
دور التخايا االسرتاتيجي يف زيادة فاعلية اإلدارة املدرسية
مبحافظات غزة ،هدفت إر تعرف دور التخايا
االسرتاتيجي يف زيادة فاعلية اإلدارة املدرسية مبحافظات غزة،
واستخدم الباحث املنه الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة
للبحث ،وأشارت نتائ الدراسة أن الوزن النسيب ملتوسا
درجة تأييد عينة الدراسة لدور التخايا االسرتاتيجي يف
زيادة فاعلية اإلدارة املدرسية مبحافظات غزة (،)% 11914
وهذا يدل على أن درجة التأييد عالية جدا .وقامت سكيك
( )3111بدراسة بعنوان تنمية مهارات مديري املدارل
الثانوية يف جمال التخايا االسرتاتيجي يف حمافظات غزة،
هدفت إر تنمية مهارات مديري املدارل الثانوية يف جمال
التخايا االسرتاتيجي يف حمافظات غزة .وقد استخدمت
الباحثة املنه الوصفي التحليلي  ،وتكون جمتمع الدراسة من
( )444مديرا ومديرة .وخلصت الدراسة إر أن الوزن
النسيب لدرجة ممارسة مديري املدارل الثانوية ملهارة صياغة
رسالة املدرسة من وجهة نظر املستجيبني بله (،)%11912
وأن الوزن النسيب لدرجة ممارسة مديري املدارل الثانوية ملهارة
صياغة رؤية املدرسة من وجهة نظر املستجيبني بله

( ،)%15913وأن الوزن النسيب لدرجة ممارسة مديري
املدارل الثانوية ملهارة حتليل البي ة الداخلية من وجهة نظر
املستجيبني بله ( ،)%14931وأن الوزن النسيب لدرجة
ممارسة مديري املدارل الثانوية ملهارة حتليل البي ة اخلارجية من
وجهة نظر املستجيبني بله ( ،)%42915كما أشارت نتائ
الدراسة إر وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوساات
املستجيبني املتعلقة باجملال األول والثالث لالستبانة من وجهة
نظرهم تعزى ملتغري اجلنس ،وذلك لصاب اإلناث ،وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوساات املستجيبني
املتعلقة باجملال الثا والرابع لالستبانة من وجهة نظرهم تعزى
ملتغري اجلنس ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
متوساات املستجيبني املتعلقة جبميع جماالت االستبانة من
وجهة نظرهم تعزى ملتغريات املؤهل العلمي ،وسنوات اخلدمة،
واملناقة التعليمية .وقام بلوبرنت بدراسة ( Blueprint,
 )2008بعنوان :إطار ا اسبية والتحسينات ملدارل فيكتوريا
احلكومية  ،هدفت إر مساعدة مديري املدارل على إدارة
مدارسهم بكفاءة ،والرتكيز على ما هو مهم للتاوير،
وإدخال التحسينات عليها ،وتشجيع التفكري اإلبداعي
واالبتكاري ،وتوحيد نظام ا اسبة املدرسية ،وقد مشل إطار
الدراسة الذي يهدف جلعل عملية التخايا االسرتاتيجي
وإعااء التقارير أكثر فاعلية من أجل حتسني أوضاع املدرسة
من خالل اخلاة االسرتاتيجية املدرسية ال حتتوي على
الرسالة واألهداف وحتليل البي تني الداخلية واخلارجية،
واالسرتاتيجيات الالزمة واخلاا اإلجرائية السنوية ،مع
اعتماد التقييم واملراجعة الذاتية وتوثيق ذلك من خالل
التقارير ،وقد توصلت الدراسة إر أن إطار ا اسبية
والتحسينات يعمل يف كل مستوى من مدارل فيكتوريا
احلكومية ،ومن فوائده أنه يزيد من باسك اجلهود املبذولة
للتحسني ،ويوضح عمليات ا اسبية وكعلها أكثر فعالية،
ويقدم الدعم واإلرشاد ملديري املدارل واهلي ة التدريسية،
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ويقوي ويدعم الِّبام واملشاريع ال هلا أهداف مشرتكة.
وقام الشهري ( )3141بدراسة بعنوان واقع التفكري
االسرتاتيجي لدى مديري املدارل الثانوية مبدارل التعليم
العام احلكومية واألهلية مبدينة الاائف ،هدفت إر تعرف
أ اع التفكري االسرتاتيجي ،ودرجة ممارسة التفكري
االسرتاتيجي ،ومعوقات التفكري االسرتاتيجي لدى مديري
املدارل الثانوية احلكومية واألهلية مبدينة الاائف ،واستخدم
الباحث املنه الوصفي ،واالستبانة كأداة للدراسة ،وأظهرت
نتائ الدراسة أن درجة امتال مديري املدارل لنما التفكري
الشمويل لدى مديري املدارل الثانوية مبدينة الاائف كان
بدرجة كبرية ،أما ا التفكري التجريدي و ا التفكري
التشخيصي ،و ا التفكري التخاياي كان بدرجة قليلة ،وأن
تقييم األوضاع احلالية من ممارسات التفكري االسرتاتيجي
لدى مديري املدارل الثانوية مبدينة الاائف كانت بدرجة
متوساة ،أما صياغة االسرتاتيجية وتابيق االسرتاتيجية
ومراجعة وتقوة االسرتاتيجية من ممارسات التفكري
االسرتاتيجي كانت بدرجة قليلة .وأن معوقات البي ة اخلارجية
واملعوقات التنظيمية واملعوقات الشخصية من معوقات
التفكري االسرتاتيجي لدى مديري املدارل الثانوية احلكومية
واألهلية مبدينة الاائف كانت بدرجة كبرية.
يتضح مما سبق اهتمام بعض الدراسات السابقة

بتوضيح واقع التفكري االسرتاتيجي لدى مديري املدارل
كما يف دراسة ( الشهري ،) 3141،ودراسة (أيب هاشم،
 )3114و دراسة ) .)Moxley,2003واهتمام بعض
الدراسات السابقة بتوضيح دور التخايا االسرتاتيجي وأثره
يف التحسني والتاوير مثل دراسة كل من ( نور الدين،
 ،)3111و( ،)Bell , 2002و ( )Davies , 2007و
( .)Blueprint , 2008وتركيز بعض الدراسات السابقة على
مهارات وكفايات التخايا وما يرتبا ا مثل دراسة
(شبالق ،) 3111 ،و (سكيك ،) 3111 ،و(الكريدا،

 ،)4135و(  )Drago & Clements ,1999وتركز الدراسة
تعرف درجة امتال مديرات املدارل الثانوية
احلالية على هب
احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي
متميزة بدراسة درجة االمتال من وجهة نظر اإلشراف
وحماولة الوقوف على الفروق ال تعود ملتغريات اختلفت
الدراسات السابقة على تأثريها.
منهج الدراسة وإجراءاتها:

يف ضوء طبيعة الدراسة واألهداف ال تسعى إر
حتقيقها ،مت استخدام املنه الوصفي التحليلي والذي يهتم
بدراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويصفها وصفا دقيقا

ويعِّب عنها تعبريا كيفيا؛ يصف الظاهرة ويوضح خصائصها،

أو تعبريا كميا؛ يصف الظاهرة رقميا ويوضح مقدارها أو
حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى
(عبيدات وهخرون3144 ،م).
مجتمع الدراسة:

تألف جمتمع الدراسة من مجيع مشرفات اإلدارة املدرسية يف
مدينة الرياض والباله عددهن ( )14مشرفة للعام الدراسي
4144 /4143هـ  ،واجلدول اايت يوضح ذلك.
جدول رقم ( )1توزيع مجتمع الدراسة في مكاتب اإلشراف
التربوي بمدينة الرياض

مكت اإلشراف

عدد مشرفات
اإلدارة املدرسية

النسبة %

مكت إشراف الشفاء

1

%43

مكت إشراف احلرل

4

% 1,5

مكت إشراف اجلنوب

4

% 41,1

مكت إشراف الغرب

4

%41,1

مكت إشراف الروايب

43

%44,2

مكت إشراف النهضة

41

%41,2

مكت إشراف البديعة

2

%44,1

مكت إشراف الوسا

1

%2

مكت إشراف الشمال

5

% 4,5
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عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من مجيع جمتمع الدراسة وهن مشرفات
اإلدارة املدرسية يف مدينة الرياض.
 توزيع مفردات مجتمع الدراسة حسب المؤهل:يوضح اجلدول رقم ( )3توزيع مفردات عينة الدراسة
حس املؤهل العلمي:

جدول رقم ( )2توزيع مفردات عينة الدراسة حسب المؤهل
العلمي

المؤهل

التكرار

النسبة %

دبلوم

-

-

بكالوريول

11

%411

ماجستري/دكتوراه

-

-

اجملموع

11

%411

 -توزيع مفردات مجتمع الدراسة حسب الخبرة

اإلدارية  :يوضح اجلدول رقم ( )4توزيع مفردات عينة
الدراسة حس اخلِّبة اإلدارية:

جدول رقم ( )1توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الخبرة
اإلدارية

الخبرة اإلدارية

التكرار

النسبة %

أقل من مخس سنوات

3

% 1,4

من  5سنوات إر  41سنوات

3

% 1,4

 41سنوات فأكثر

13

% 24,1

اجملموع

11

%411

 توزيع مفردات مجتمع الدراسة حسب التدريب:يوضح اجلدول اايت توزيع مفردات عينة الدراسة حس عدد
الدورات التدريبية يف جمال التخايا
جدول رقم ( )1توزيع مفردات الدراسة حسب عدد الدورات
التدريبية
الدورات التدريبية في مجال

التكرار

النسبة %

ر ألتحق بأي دورة

4

% 3,3

 4-4دورة

45

% 43,1

التخطيط

 1-4دورات

41

% 34,4

أكثر من  1دورات

31

% 14,5

اجملموع

11

%411

أداة الدراسة:
بناء على طبيعة الدراسة اعتِّبت االستبانة أداة مالئمة
لتحقيق أهدافها ،وصممت باالستفادة من األدب النظري
والدراسات السابقة ،جيث اشتملت على قسمني :األول
البيانات الشخصية ،والثا فقرات لقيال درجة امتال
مديرات املدارل ملهارات التخايا االسرتاتيجي موزعة على
ثالثة حماور لقيال املهارة األدائية واملهارة املعرفية وبثلت
ا اور يف :التشخيص وحتليل الوضع الراهن ،إعداد وتنفيذ
اخلاة ،و املتابعة والتقوة  ،ومت استخدام مقيال ليكرت
اخلماسي ومت احتساب الدرجات ( )4,1 -4ميثل (درجة
امتال منخفضة جدا) )3,11 -4,14( ،ميثل (درجة
امتال منخفضة)  )4911 -3914( ،ميثل (درجة امتال
متوساة)  )1931 -4914( ،ميثل (درجة امتال عالية)،
( )5911 -1934ميثل (درجة امتال عالية جدا).
صدأ أداة الدراسة:

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة مت تابيقها
ميدانيا ،وحساب معامل االرتباع بريسون
ملعرفة الصدق الداخلي لالستبانة .كما توضح ذلك
اجلداول ااتية:
جدول رقم ( )5معامالت ارتباط بيرسون للمهارات المعرفية
لتشخيص وتحليل الوضع الراهن بالدرجة الكلية للمحور
معامل
رقم المهارة

االرتباط

رقم

معامل االرتباط

المهارة

بالمحور

4

**19434

4

**19111

3

**19111

1

**19114

4

**19424

2

**19133

بالمحور
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1

**19155

41

**19115

1

**19421

44

**19444

5

**19415

44

**19151

5

**19124

43

**19112

1

**19144

-

-

1

**19134

44

**19151

4

**19141

41

**19214

يالحق ** دال عند مستوى الداللة  1914فأقل
جدول رقم ( )2معامالت ارتباط بيرسون للمهارات األدائية
لتشخيص وتحليل الوضع الراهن بالدرجة الكلية للمحور
معامل

معامل االرتباط

رقم

بالمحور

المهارة

4

**19121

1

**19111

3

**19111

4

**19111

4

**19124

1

**19112

1

**19412

2

**19143

5

**19423

41

**19213

رقم المهارة

االرتباط

بالمحور

يالحق ** دال عند مستوى الداللة  1914فأقل

جدول( )7معامالت ارتباط بيرسون للمهارات

المعرفية إلعداد وتنفيذ الخطة بالدرجة الكلية للمحور
معامل

رقم

االرتباط

المهارة

معامل االرتباط

رقم

المهارة

بالمحور

4

**19114

5

**19114

3

**19124

1

**19242

4

**19421

4

**19121

1

**19241

1

**19211

بالمحور

يالحق ** دال عند مستوى الداللة  1914فأقل
جدول( )8معامالت ارتباط بيرسون للمهارات األدائية
إلعداد وتنفيذ الخطة بالدرجة الكلية للمحور

رقم

المهارة

معامل

االرتباط

رقم المهارة

بالمحور

معامل االرتباط
بالمحور

4

**19454

1

**19114

3

**19121

2

**19114

4

**19115

41

**19142

يالحق ** دال عند مستوى الداللة  1914فأقل
جدول رقم( )9معامالت ارتباط بيرسون للمهارات
المعرفية للمتابعة والتقويم بالدرجة الكلية للمحور

رقم

المهارة

معامل

االرتباط

معامل االرتباط

رقم

المهارة

بالمحور

4

**19241

1

**19255

3

**19235

5

**19253

4

**19212

-

-

بالمحور

يالحق ** دال عند مستوى الداللة  1914فأقل
جدول رقم ( )11معامالت ارتباط بيرسون للمهارات
األدائية للمتابعة والتقويم بالدرجة الكلية للمحور
رقم

المهارة

معامل

االرتباط

بالمحور

رقم

المهارة

معامل

االرتباط

بالمحور

4

**19241

1

**19215

3

**19231

4

**19214

4

**19244

1

**19211

1

**19215

2

**19124

5

**19254

-

-

يالحق ** دال عند مستوى الداللة  1914فأقل

يتضح من اجلداول ( )41 – 5أن قيم معامل ارتباع كل
مهارة من املهارات مع حمورها موجبة ودالة إحصائيا عند
مستوى الداللة ( )1914فأقل مما يدل على صدق اتساقها
مع حماورها.
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د .امتثال أمحد السقا :درجة امتال مديرات املدارل الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي من ....

ثبات أداة الدراسة:
لقيال مدى ثبات أداة الدراسة (االستبانة) مت استخدام
(معادلة ألفا كرونبا ) ( ، )Cronbach's & Alphaواجلدول
رقم ( )44يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة.
جدول رقم ( )11معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
عدد

ثبات

العبارات

المحور

املهارات املعرفية لتشخيص وحتليل
الوضع الراهن

44

192144

املهارات األدائية لتشخيص وحتليل
الوضع الراهن

41

192544

املهارات املعرفية إلعداد وتنفيذ
اخلاة

1

192554

املهارات األدائية إلعداد وتنفيذ
اخلاة

41

192414

املهارات املعرفية للمتابعة والتقوة

5

192114

املهارات األدائية للمتابعة والتقوة

2

192131

54

192214

محاور االستبانة

الثبات العام

املدرسية باليد ،واسرتجع منها عدد ( )11أي ما نسبته
( )%12من إمجايل عدد االستبانات املوزعة.
المعالجة اإلحصائية:

لتحقيق أهداف الدراسة مت حتليل البيانات ال مجعت،
باستخدام العديد من األسالي اإلحصائية املناسبة
باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
 Statistical Package for Social Sciencesوال يرمز هلا
اختصارا بالرمز (.)SPSS

عرض النتائج ومناقشتها:

النتائ املتعلقة بالسؤال األول :ما درجة امتال مديرات
الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا
االسرتاتيجي املعرفية من وجهة نظر مشرفات اإلدارة
املدرسية

يتضح من اجلدول رقم ( )44أن معامل الثبات العام عال
حيث بله (  )1922وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع
بدرجة عالية من الثبات ميكن االعتماد عليها يف التابيق
امليدا للدراسة
إجراءات تطبيق الدراسة الميدانية:

مت تابيق أداة الدراسة بعد احلصول على خااب تسهيل
املهمة ،حيث مت توزيع ( )14استبانة على مشرفات اإلدارة

أوالً  :المهارات المعرفية لتشخيص وتحليل الوضع
الراهن:
للتعرف على درجة امتال مديرات املدارل للمهارات
املعرفية لتشخيص وحتليل الوضع الراهن مت حساب
التكرارات والنس امل وية واملتوساات احلسابية واالحنرافات
املعيارية والرت الستجابات مفردات عينة الدراسة على
املهارات املعرفية لتشخيص وحتليل الوضع الراهن وجاءت
اايت:
اجلدول
يوضحها
كما
النتائ

جدول رقم ()12
استجابات مفردات الدراسة على المهارات المعرفية لتشخيص وتحليل الوضع الراهن مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة
التكرار

المهارة

م

النسبة
%

4
3
4

%

القـ ــدرة علـ ــى وصـ ــف واقـ ــع اجملتمـ ــع
املدرسي
تفه ـ ـ ـ ـ ــم ثقاف ـ ـ ـ ـ ــة اجملتم ـ ـ ـ ـ ــع ا ل ـ ـ ـ ـ ــي

عالية

%

منخفضة

عالية

متوسطة

منخفضة

34

43

3

-

3492

1594

3194

194

-

1

35

44

3

-

4491

5194

3194

194

-

5

41

41

5

-

ج ًدا
44

اإلمل ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ـ ــالنظم واللـ ـ ـ ـ ـوائح الـ ـ ـ ـ ـ
تستند إليها املدرسة

درجة امتالك مديرات المدارس للمهارة

ج ًدا

المتوسط

االنحراف

الر

الحسابي

المعياري

تبة

4912

19134

4

4941

19441

3

4951

19144

4
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للمدرسة
1

%

الق ـ ـ ـ ـ ــدرة عل ـ ـ ـ ـ ــى حص ـ ـ ـ ـ ــر مجيـ ـ ـ ـ ـ ــع
اإلمكانات املتاحة يف املدرسة

%

اإلمل ـ ــام بأس ـ ــس حتدي ـ ــد احتياج ـ ــات
41
البي ة املدرسية

%

5

اإلملـ ـ ـ ـ ــام بنقـ ـ ـ ـ ــاع القـ ـ ـ ـ ــوة ونقـ ـ ـ ـ ــاع
الضعف داخل املدرسة

%

4294

4192

4294

-

4192

1

41

31

3

3

4491

4191

1495

194

194

5

41

31

1

4

4192

4191

1495

194

393

4

41

31

4

-

195

4191

5195

195

-

4911

19244

1

4914

19111

5

4944

19444

1

تابع جدول رقم ( )12استجابات مفردات الدراسة على المهارات المعرفية لتشخيص وتحليل الوضع الراهن مرتبة تنازليًا حسب متوسطات
الموافقة

التكرار
المهارة

م

4

اإلملـ ـ ـ ــام باـ ـ ـ ــرق تشـ ـ ـ ــخيص واقـ ـ ـ ــع
البي ة املدرسية

النسبة

عالية

%

ج ًدا

%

1

واقع املدرسة
44
1
2

%

اإلملـ ـ ـ ــام باال اهـ ـ ـ ــات احلديثـ ـ ـ ــة يف
اإلدارة املدرسية

%

اإلمل ـ ـ ــام باملف ـ ـ ــاهيم واملص ـ ـ ــالحات
اخلاصة بعملية التشخيص

%

اإلمل ـ ــام بأس ـ ــالي حتلي ـ ــل البيان ـ ــات
ومعاجلتها إحصائيا

%

منخفضة

عالية

متوسطة

منخفضة

2

34

5

4

194

4291

5194

4192

393

5

1

32

5

4

4192

4491

1491

4192

393

1

44

42

41

3

194

3492

1494

3494

194

4

1

31

4

3

195

4491

5195

4593

194

1

اإلمل ـ ـ ـ ــام با ـ ـ ـ ــرق مج ـ ـ ـ ــع البيان ـ ـ ـ ــات
واملعلومـ ـ ـ ــات الالزمـ ـ ـ ــة لتشـ ـ ـ ــخيص

درجة امتالك مديرات المدارس للمهارة

5

1

31

44

3

4192

194

5393

3492

يتضح مـن النتـائ أن متوسـا موافقـة مفـردات الدراسـة علـى
درجـة امـتال مـديرات املــدارل للمهـارات املعرفيـة لتشــخيص
وحتليــل الوضــع ال ـراهن ت ـراوح بــني ( 3921إر  )4912وهــي
متوســاات تقــع يف الف تــني الثالثــة والرابعــة مــن ف ــات املقيــال
اخلماسـ ــي واللتـ ــان تش ـ ـريان إر ( درجـ ــة امـ ــتال متوسـ ــاة /
درجة امتال عالية) على التوايل بالنسبة ألداة الدراسة ،وقـد
جـاءت املهـارة رقـم (  ) 4وهـي اإلملـام بـالنظم واللـوائح الـ
تس ــتند إليه ــا املدرس ــة باملرتب ــة األور مبتوس ــا ( 4912م ــن
 ،)5911وج ــاءت امله ــارة رق ــم (  ) 3وه ــي الق ــدرة عل ــى
وصـ ـ ــف واقـ ـ ــع اجملتمـ ـ ــع املدرسـ ـ ــي باملرتبـ ـ ــة الثانيـ ـ ــة مبتوسـ ـ ــا
( 4941مــن  ،)5911وقــد يعــزى ذلــك إر إســهام مــديرات

الحسابي

المعياري

الرتبة

ج ًدا

194

المتوسط العام

المتوسط

االنحراف

4933
4931

19114
19152

4
1

4944

19221

2

4914

19142

41

3921

19244

44

4941

19124

املــدارل يف وضــع الــنظم والل ـوائح ال ـ تســتند إليهــا املدرســة
ول ـ ــذلك يزي ـ ــد إمل ـ ــامهن ب ـ ــالنظم والل ـ ـوائح ال ـ ـ تس ـ ــتند إليه ـ ــا
املدرسة ،وكذلك إر حرص املديرات على عدم خمالفة النظم
والل ـوائح مم ــا دع ــاهن إر اإلمل ــام ــا بدرج ــة عالي ــة ،كم ــا أن
القدرة على وصف واقع اجملتمع املدرسـي تعـد مـن أساسـيات
معرفــة امل ـدير مبدرســته .ويالحــق أن املهــارة رقــم (  ) 1وهــي
اإلملــام باملفــاهيم واملصــالحات اخلاصــة بعمليــة التشــخيص
و املهــارة رقــم (  ) 2وهــي اإلملــام بأســالي حتليــل البيانــات
ومعاجلتها إحصائيا جاءتا يف املرتبتني قبل األخرية واألخرية
مبتوســا ( 4914مــن  ،)5911و( 3921مــن  )5911علــى
التـ ـوايل وبدرج ــة متوس ــاة يف احل ــالتني وق ــد يع ــزى ذل ــك إر
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حداث ـ ـ ــة بع ـ ـ ــض املف ـ ـ ــاهيم واملص ـ ـ ــالحات وحاج ـ ـ ــة التحلي ـ ـ ــل
واملعاجلـ ــة اإلحصـ ــائية إر نـ ــوع مـ ــن التخصـ ــص أو التـ ــدري
املكث ــف .وتتف ــق ه ــذه النت ــائ م ــع نت ــائ دراس ــة ك ــل م ــن
(الشهري 3141،م) و (سكيك 3111 ،م).
ثانيًا  :المهارات المعرفية إلعداد وتنفيذ الخطة:

للتعرف على درجة امتال مديرات املدارل للمهارات
املعرفية إلعداد وتنفيذ اخلاة مت حساب التكرارات والنس
امل وية واملتوساات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرت
الستجابات مفردات الدراسة على املهارات املعرفية إلعداد
وتنفيذ اخلاة وجاءت النتائ كما يوضحها اجلدول اايت:

جدول رقم ( )11استجابات مفردات الدراسة على المهارات المعرفية إلعداد وتنفيذ الخطة مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة
التكرار

م

1

المهارة
تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيف اإلمكانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية
واملادية املتاحة للمدرسة

النسبة

عالية

%

ج ًدا

%

194

4294

5

41

34

4192

4191

5191

194

1

1

31

1

-

194

4491

5195

4491

-

3

1

32

4

-

194

4491

1491

4593

-

4

2

31

44

4

195

4291

1495

3194

393

3

44

31

1

5

194

3492

1495

4491

4192

3

4

35

41

3

194

4593

5194

3494

194

4

5

34

44

3

195

4192

5191

3194

194

4

33

41

5

1

الق ـ ـ ــدرة عل ـ ـ ــى حتدي ـ ـ ــد نق ـ ـ ــاع الق ـ ـ ــوة
3

والضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف يف البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الداخليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
للمدرسة

%

القـ ـ ـ ـ ـ ــدرة علـ ـ ـ ـ ـ ــى حتديـ ـ ـ ـ ـ ــد الفـ ـ ـ ـ ـ ــرص
4
5

والتهدي ـ ـ ـ ـ ــدات يف البي ـ ـ ـ ـ ــة اخلارجي ـ ـ ـ ـ ــة
للمدرسة

%

توظيـ ـ ـ ـ ـ ــف األسـ ـ ـ ـ ـ ــالي العلميـ ـ ـ ـ ـ ــة يف
تشخيص البي ة املدرسية

اس ـ ــتخدام منهجي ـ ــة علمي ـ ــة يف ترتي ـ ـ
41
األولويات

%
%

الق ـ ـ ــدرة عل ـ ـ ــى حتدي ـ ـ ــد الفج ـ ـ ــوة ب ـ ـ ــني
4
4
2

1

الواقـ ـ ــع واملرغ ـ ـ ــوب /املؤمـ ـ ــل يف البي ـ ـ ــة
املدرسية

%

اس ـ ـ ــتخدام ـ ـ ــاذ علمي ـ ـ ــة يف حتلي ـ ـ ــل
النظام املدرسي

%

توظي ـ ــف التقني ـ ــة يف تش ـ ــخيص الواق ـ ــع
املدرسي وحتليل بياناته

%

اس ـ ـ ـ ــتخدام أدوات علمي ـ ـ ـ ــة متع ـ ـ ـ ــددة

3

جلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع البيان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات واملعلوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
كاالس ـ ـ ـ ـ ــتبانة واملالحظ ـ ـ ـ ـ ــة واملقابل ـ ـ ـ ـ ــة

%

194

والسجالت املوثقة
1

درجة امتالك مديرات المدارس للمهارة

حتدي ـ ــد ب ـ ــدائل علمي ـ ــة كاس ـ ـرتاتيجيات
لـ ــردم الفجـ ــوة بـ ــني الواقـ ــع واملؤم ـ ــل يف
البي ة املدرسية

%

منخفضة

عالية

متوسطة

منخفضة

41

42

5

-

1494

4192

-

3

3
194

4593

1491

3494

ج ًدا

4192

3

4

34

44

5

194

4593

1594

3492

4192

المتوسط العام

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4911
4،42

19111
19211

الرتبة

4
3

4944

19135

4

4944

19411

1

4911

19242

5

3924

49131

1

3924

19151

4

3914

19212

1

3911

3941
4915

19211

19214

2

41

19414
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د .امتثال أمحد السقا :درجة امتال مديرات املدارل الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي من 73 ....
بدائل علمية كاسرتاتيجيات لردم الفجوة بني الواقع واملؤمل
يف البي ة املدرسية باملرتبة األخرية مبتوسا( 3941من
 ،)5911وقد يعزى ذلك إر أن عملية حتديد اسرتاتيجيات
علمية مرتباة بردم الفجوة بني الواقع واملؤمل ليست سهلة
وحتتا إر اخلِّبة واملمارسة والقيال الدقيق لتبني الفرق بني
الواقع واملؤمل ومن مث اختيار االسرتاتيجيات الكفيلة بردم
الفجوة .وتتفق هذه النتائ مع نتائ دراسة كل من
(الكريدا )4135،و (سكيك ،)3111 ،و تلف مع نتائ
دراسة كل من (أيب هاشم ) 3114،و(الشهري3141،م).

يتضح من النتائ أن متوسا موافقة مفردات الدراسة على
درجة امتال مديرات املدارل للمهارات املعرفية إلعداد
وتنفيذ اخلاة تراوح بني ( 3941إر  )4911وهي
متوساات تقع يف الف تني الثالثة والرابعة من ف ات املقيال
اخلماسي واللتان تشريان إر ( درجة امتال متوساة /
درجة امتال عالية) على التوايل بالنسبة ألداة الدراسة،
وجاءت مهارة رقم  1تصنيف اإلمكانات البشرية واملادية
املتاحة للمدرسة يف املرتبة األور مبتوسا (  4911من
 ،)5911وأن مهارة رقم (  ) 3وهي القدرة على حتديد
نقاع القوة والضعف يف البي ة الداخلية للمدرسة باملرتبة
الثانية مبتوسا (  4942من  . )5911وميكن تفسري هذه
النتيجة بأن مديرات املدارل ميتلكن خِّبات عملية كبرية
نتيجة لعملهن
يف بي ة املدرسة ملدة من الزمن؛ ولذلك تزيد قدراهتن على
تصنيف إمكاناهتا وحتديد نقاع القوة والضعف يف البي ة
الداخلية للمدرسة .جاءت املهارة رقم (  ) 1وهي حتديد

ثالثًا  :المهارات المعرفية للمتابعة والتقويم:

للتعرف على درجة امتال مديرات املدارل للمهارات
املعرفية للمتابعة والتقوة مت حساب التكرارات والنس
امل وية واملتوساات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرت
الستجابات مفردات عينة الدراسة على املهارات املعرفية
للمتابعة والتقوة وجاءت النتائ كما يوضحها اجلدول اايت

جدول رقم ( )11استجابات مفردات الدراسة على المهارات المعرفية للمتابعة والتقويم مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة
التكرار
المهارة

م

النسبة
%

4
4

%

اإلمل ـ ــام مبض ـ ــامني اخلا ـ ــة االسـ ـ ـرتاتيجية وأبعاده ـ ــا
(الزمان واملكان واملوضوع)

%

الق ـ ــدرة عل ـ ــى التميي ـ ــز ب ـ ــني مص ـ ــالحات اخلا ـ ــة
(الرؤي ـ ـ ـ ــة ،الرس ـ ـ ـ ــالة ،األه ـ ـ ـ ــداف االسـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية،
3
األه ـ ـ ـ ـ ــداف العام ـ ـ ـ ـ ــة ،األه ـ ـ ـ ـ ــداف التفص ـ ـ ـ ـ ــيلية،
الِّبام التنفيذية)
1

%

التمييـ ـ ـ ـ ـ ــز بـ ـ ـ ـ ـ ــني أدوات التخاـ ـ ـ ـ ـ ــيا املختلفـ ـ ـ ـ ـ ــة
حس استخداماهتا

%

اإلمل ـ ــام باملس ـ ــتجدات والتا ـ ــورات الرتبوي ـ ــة حمليـ ـ ـا
5
وعامليا

عالية

%

منخفضة

عالية

متوسطة

منخفضة

34

43

3

3

4593

5191

3194

194

194

1

43

41

2

4

4491

3194

4294

4291

393

4

41

31

1

4

ج ًدا
4

اإلمل ـ ـ ــام بأه ـ ـ ــداف التعل ـ ـ ــيم للمرحل ـ ـ ــة التعليمي ـ ـ ــة
ال تديرها

درجة امتالك مديرات المدارس للمهارة
ج ًدا

195

4191

1495

194

195

4

41

34

1

3

393

4191

1594

4491

194

3

44

34

41

3

194

3492

1594

3494

194

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

4914

19211

4

4931

49111

3

4931

19254

4

4912

19115

1

4913

19211

5
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د .امتثال أمحد السقا :درجة امتال مديرات املدارل الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي من ....

اإلمل ـ ـ ــام بالعوام ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ حتق ـ ـ ــق املي ـ ـ ــزة التنافس ـ ـ ــية
4
للمدرسة

%

 1اإلملام باألسالي العلمية للتنبؤ باملستقبل

%

 1اإلملام بأسس صياغة الرؤية والرسالة

%

3

43

42

41

4

194

3194

1494

3494

195

3

44

41

43

4

194

3194

4191

3194

195

4

43

42

44

4

393

3194

1494

3492

195

المتوسط العام

4911

19211

1

3921

49111

4

3924

19232

1

4945

يتضح مـن النتـائ أن متوسـا موافقـة مفـردات الدراسـة علـى
درجــة امــتال مــديرات املــدارل للمهــارات املعرفيــة للمتابعــة
والتق ــوة تـ ـراوح ب ــني (  3924إر  )4914وه ــي متوس ــاات
تقــع يف الف تــني الثالثــة والرابعــة مــن ف ــات املقيــال اخلماســي
واللتـني تشـريان إر ( درجـة امـتال متوسـاة  /درجـة امــتال
عاليــة) علــى الت ـوايل بالنســبة ألداة الدراســة ،وجــاءت املهــارة
رقــم (  ) 4وهــي اإلملــام بأهــداف التعلــيم للمرحلــة التعليميــة
الـ ـ ت ــديرها مبتوس ــا (  4914م ــن  )5911مم ــا يش ــري إر
درجــة عاليــة ،وقــد يعــزى ذلــك إر وضــوح سياســة التعلــيم يف
اململك ــة العربي ــة الس ــعودية وحتدي ــدها ال ــدقيق أله ــداف ك ــل
مرحلـة تعليميـة ،كمــا أن معرفـة أهـداف املرحلــة التعليميـة أمــر
ضــروري حتــرص املــديرات علــى اإلملــام بــه للــتمكن مــن إعــداد
خاــة املدرســة .ويالحــق أن مهــارة رقــم ( )1وهــي اإلملــام
بأســس صــياغة الرؤيــة والرســالة وقــد يعــزى ذلــك إر تعقــد
عمليـ ــة صـ ــياغة الرؤيـ ــة والرسـ ــالة وارتباطهـ ــا جبميـ ــع الع ـ ــاملني

19131

وبـ ــاجملتمع حي ـ ــث ك ـ ـ أن تكـ ــون تش ـ ــاركية وحتق ـ ــق ش ـ ــروع
ســالمة الصــياغة ،وهــذا أمــر علمــي لــيس مــن الســهولة مبكــان
أن تتقن ــه ك ــل م ــديرات امل ــدارل ،و تل ــف ه ــذه النت ــائ م ــع
نتيجة دراسة ( الشهري 3141،م ).
الســؤال الثــاني  :مــا درج ـة امــتالك مــديرات الثانويــة الحكوميــة فــي

مدينة الرياض لمهارات التخطيط االستراتيجي األدائية من وجهة

نظر مشرفات اإلدارة المدرسية؟

أوالً  :المه ـ ــارات األدائي ـ ــة لتش ـ ــخيص وتحلي ـ ــل الوض ـ ــع
الراهن:
للتعـ ــرف علـ ــى درجـ ــة امـ ــتال مـ ــديرات املـ ــدارل للمهـ ــارات
األدائي ـ ـ ــة لتش ـ ـ ــخيص وحتلي ـ ـ ــل الوض ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـراهن مت حس ـ ـ ــاب
التكرارات والنس امل ويـة واملتوسـاات احلسـابية واالحنرافـات
املعياري ــة والرتـ ـ الس ــتجابات مف ــردات عين ــة الدراس ــة عل ــى
املهــارات األدائيــة لتشــخيص وحتليــل الوضــع الـراهن ،وجــاءت
النتائ كما يوضحها اجلدول اايت:

جدول رقم ( )15استجابات مفردات الدراسة على المهارات األدائية لتشخيص وتحليل الوضع الراهن مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة
التكرار
م

1

المهارة

توزي ـ ـ ــع امله ـ ـ ــام وتقس ـ ـ ــيم العم ـ ـ ــل مب ـ ـ ــا
43
مقق أهداف اخلاة
44

النسبة

عالية

%

ج ًدا

%

194

4294

4

41

31

195

4191

5393

194

1

44

31

3

194

3194

5195

194

393

5

41

34

1

3

3

ترتي ـ ـ أولويـ ــات اخلاـ ــة وفق ـ ـا ألمهيـ ــة
احلاجات ودرجة إحلاحها

%

تف ـ ــويض الص ـ ــالحيات تيس ـ ــريا لتنفي ـ ــذ
اخلاة

 2التوزيـ ـ ــع الس ـ ـ ــليم للميزاني ـ ـ ــة املدرس ـ ـ ــية

درجة امتالك مديرات المدارس للمهارة

%

منخفضة

عالية

متوسطة

منخفضة

41

34

3

4

5191

194

393

3

4
393
4

ج ًدا

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

4942

19415

4

4942

19441

3

4944

19422

4

4945

19211

1
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د .امتثال أمحد السقا :درجة امتال مديرات املدارل الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي من 75 ....
املتاحة
تش ـ ــكيل فري ـ ــق اخلا ـ ــة مبراع ـ ــاة تن ـ ــوع
4
الف ات والتخصصات والقدرات
 4صياغة األهداف العامة بوضوح
إدارة الوق ـ ــت بفعالي ـ ــة تض ـ ــمن حتقي ـ ــق
41
أهداف اخلاة يف الزمن ا دد

%
%
%
%

ا ـ ــاذ إج ـ ـراءات بديل ـ ــة مناس ـ ــبة عن ـ ــد
 41مواجه ـ ـ ـ ـ ـ ــة مش ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت يف تنفي ـ ـ ـ ـ ـ ــذ
اخلاة

%

حتدي ـ ـ ـ ـ ــد األه ـ ـ ـ ـ ــداف االسـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية
 5باالس ـ ـ ـ ـ ــتفادة م ـ ـ ـ ـ ــن حتلي ـ ـ ـ ـ ــل البي ـ ـ ـ ـ ــة
املدرسية
1

%

تفصـ ــيل اهلـ ــدف العـ ــام إر عـ ــدد مـ ــن
األهداف الفرعية /التفصيلية

%

استش ـ ـ ـ ـ ـراف مسـ ـ ـ ـ ــتقبل املدرسـ ـ ـ ـ ــة يف
3
ضوء التاورات املتسارعة

%

اس ـ ــتخدام وس ـ ــائل متع ـ ــددة لإلع ـ ــالن
44
عن اخلاة املدرسية

%

 1صياغة رؤية تشاركيه للمدرسة
حتديـ ــد بـ ــدائل فاعلـ ــة يف حتقيـ ــق امليـ ــزة
4
التنافسية للمدرسة

%
%

4192

4191

1594

194

194

1

44

31

1

4

194

3194

5393

194

393

1

41

33

1

3

194

4191

1491

194

194

3

45

34

1

3

194

4391

5191

194

194

1

43

34

1

4

194

3194

5191

194

195

1

41

34

1

4

194

3494

5191

4491

3،3

4

43

34

1

3

195

3194

5191

4491

194

4

44

33

2

4

195

3492

1491

4291

393

4

41

31

44

3

195

3494

1495

3492

194

4

1

31

1

4

393

4491

1192

4491

195

3

41

33

1

1

194

3494

1491

4491

194

المتوسط العام

يتضح مـن النتـائ أن متوسـا موافقـة مفـردات الدراسـة علـى
درجة امتال مديرات املـدارل للمهـارات األدائيـة لتشـخيص
وحتليــل الوضــع ال ـراهن ت ـراوح بــني ( 3921إر  )4942وهــي
متوســاات تقــع يف الف ــة الثالثــة مــن ف ــات املقيــال اخلماســي
والـ ـ ـ تش ـ ــري إر ( درج ـ ــة ام ـ ــتال متوس ـ ــاة) بالنس ـ ــبة ألداة
الدراســة ،وجــاءت املهــارة رقــم (  ) 1وهــي ترتيـ أولويــات
اخلاة وفقا ألمهية احلاجات ودرجة إحلاحها باملرتبة
األور مبتوسـا ( 4942مـن  .)5911وقـد يفسـر ذلـك بــأن
مديرات املدارل يعملن وفق خاة زمنية ملهام العمل ولـذلك
يعمل ــن عل ــى ترتي ـ أولوي ــات اخلا ــة وفق ـا ألمهي ــة احلاج ــات
ودرج ــة إحلاحهـ ــا .وج ــاءت املهـ ــارة رق ــم ( )4وهـ ــي حتديـ ــد
ب ــدائل فاعل ــة يف حتقي ــق املي ــزة التنافس ــية للمدرس ــة يف املرتب ــة

4944

19115

5

4941

19241

1

4931

19111

4

4933

19211

1

4944

19213

2

4944

19213

41

4944

19115

44

4913

19251

43

3921

19145

44

3921

19215

41

4934

19454

األخ ــرية مبتوس ــا ( ،)3921وق ــد يع ــزى ذل ــك ك ــون امل ــدارل
احلكوميــة مؤسســات غــري رجيــة وهنــا إقبــال عليهــا يف كــل
األحوال ،مما يضعف الرغبة واحلافز يف حتديـد بـدائل لتحقيـق
امليـ ـ ــزة التنافسـ ـ ــية ال سـ ـ ــيما يف ضـ ـ ــوء تقيـ ـ ــد مـ ـ ــديرة املدرسـ ـ ــة
احلكومي ــة ب ــاللوائح واألنظم ــة والتعليم ــات ال ـ ق ــد حت ــد م ــن
البــدائل املتاحــة أمامهــا لتحقيــق امليــزة التنافســية .وتتفــق هــذه
النت ــائ مـ ــع نتيجـ ــة دراسـ ــة أيب هاشـ ــم (3114م) وشـ ــبالق
(.)3114
ثانيًا  :المهارات األدائية إلعداد وتنفيذ الخطة

للتعرف على درجة امتال مديرات املدارل للمهارات
األدائية إلعداد وتنفيذ اخلاة مت حساب التكرارات والنس
امل وية واملتوساات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرت
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د .امتثال أمحد السقا :درجة امتال مديرات املدارل الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي من ....

الستجابات مفردات عينة الدراسة على املهارات األدائية
إلعداد وتنفيذ اخلاة وجاءت النتائ كما يوضحها اجلدول

اايت:

جدول رقم ()12استجابات مفردات الدراسة على المهارات األدائية إلعداد وتنفيذ الخطة مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة
التكرار
م

4

المهارة

النسبة

عالية

%

ج ًدا

%

195

3494

4

41

34

393

3494

1594

4

اإلملـ ــام بأمهيـ ــة التقـ ــوة القبلـ ــي للخاـ ــة
حس معايري علمية حمددة

اإلملـ ـ ـ ـ ــام بأمهيـ ـ ـ ـ ــة التقـ ـ ـ ـ ــوة النهـ ـ ـ ـ ــائي
 3للخا ـ ـ ـ ــة حسـ ـ ـ ـ ـ مع ـ ـ ـ ــايري علمي ـ ـ ـ ــة
حمددة
اإلمل ـ ـ ـ ـ ـ ــام با ـ ـ ـ ـ ـ ــرق وأدوات التق ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
4
املختلفة

%
%

اإلمل ـ ـ ـ ــام بأمهي ـ ـ ـ ــة التق ـ ـ ـ ــوة التك ـ ـ ـ ــوي
 1للخا ـ ـ ـ ــة حسـ ـ ـ ـ ـ مع ـ ـ ـ ــايري علمي ـ ـ ـ ــة
حمددة
5

%

اإلملـ ـ ـ ــام بأسـ ـ ـ ــالي تقـ ـ ـ ــدة التغذيـ ـ ـ ــة
الراجعة

درجة امتالك مديرات المدارس للمهارة

%

منخفضة

عالية

متوسطة

منخفضة

41

34

2

4

1594

4291

195

44

4

3492

195

ج ًدا

4

43

42

2

5

393

3194

1494

4291

4192

3

4

34

44

4

194

4593

5191

3492

195

4

1

31

1

5

393

4491

5393

4491

4192

المتوسط العام

يتضـح مــن النتـائ أن متوســا موافقـة مفــردات الدراســة
علـ ــى درجـ ــة امـ ــتال مـ ــديرات املـ ــدارل للمهـ ــارات األدائي ـ ــة
إلع ــداد وتنفي ــذ اخلا ــة إذ تـ ـراوح ب ــني (  3914إر )4913
وه ــي متوس ــاات تقـ ــع يف الف ــة الثالث ــة مـ ــن ف ــات املقيـ ــال
اخلماســي والـ تشــري إر ( درجــة امــتال متوســاة) بالنســبة
ألداة الدراسة .جاءت املهارة رقم ( )4وهي اإلملام بأمهيـة
التقــوة القبلــي للخاــة حسـ معــايري علميــة حمــددة باملرتبــة
األور مبتوس ــا ( 4913م ــن  ،)5911وميك ـ ـن تفس ــري ذل ــك
بأن مديرات املدارل مرصن على اح خااهن
يف العم ــل لتأثريه ــا الكب ــري عل ــى العملي ــة التعليمي ــة مبدارس ــهن
ولــذلك يــدركن أمهيــة التقــوة القبلــي للخاــة حس ـ معــايري
علميــة حمــددة .وقــد جــاءت املهــارة رقــم ( )5وهــي اإلملــام
بأسالي تقدة التغذية الراجعة باملرتبـة اخلامسـة مـن حيـث
موافقـ ــة مفـ ــردات الدراسـ ــة عليهـ ــا بدرجـ ــة متوسـ ــاة مبتوسـ ــا

المتوسط

الحسابي

4913
3912
3912

االنحراف
المعياري

19244
19211
19221

الرتبة

4
3
4

3914

19212

1

3914

19231

5

3921

19114

( 3914من  ،)5911وقد يعود ذلك إر ندرة الدورات الـ
تركز على موضـوع أسـالي التغذيـة الراجعـة بشـكل مسـتقل،
وإر ميــل املــديرات بشــكل عــام إر أســلوب تقليــدي يعتمــد
التقري ــر حسـ ـ النم ــاذ املع ــدة للتقي ــيم واس ــتخدامه لتق ــدة
التغذيـ ــة الراجعـ ــة .وتتفـ ــق هـ ــذه النتـ ــائ مـ ــع نتيجـ ــة دراسـ ــة
(سكيك 3111 ،م ).
ثالثًا :المهارات األدائية للمتابعة والتقويم

للتعـ ــرف علـ ــى درجـ ــة امـ ــتال مـ ــديرات املـ ــدارل للمهـ ــارات
األدائيـ ــة للمتابعـ ــة والتقـ ــوة مت حسـ ــاب التك ـ ـرارات والنس ـ ـ
امل وي ــة واملتوس ــاات احلس ــابية واالحنراف ــات املعياري ــة والرت ـ ـ
الســتجابات مفــردات عينــة الدراســة علــى املهــارات األدائيــة
للمتابع ــة والتقـ ــوة وجـ ــاءت النتـ ــائ كمـ ــا يوضـ ــحها اجلـ ــدول
اايت:
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د .امتثال أمحد السقا :درجة امتال مديرات املدارل الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي من 77 ....
جدول رقم ( )17استجابات مفردات الدراسة على المهارات األدائية للمتابعة والتقويم مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة
التكرار
المهارة

م

النسبة
%

2
4

ا ـ ـ ـ ـ ــاذ معـ ـ ـ ـ ــايري ومؤش ـ ـ ـ ـ ـرات حمـ ـ ـ ـ ــددة
3
إلجراء التقييم
4

%
%

توظي ـ ـ ــف ط ـ ـ ــرق ووس ـ ـ ــائل متع ـ ـ ــددة يف
التقوة

توظي ـ ــف نظ ـ ــام واض ـ ــح ملتابع ـ ــة تق ـ ــارير
1
سري العمل وفقا للخاة
1

%

تص ـ ــميم خا ـ ــة إجرائي ـ ــة ملتابع ـ ــة اخلا ـ ــة
املدرسية يف مجيع مراحلها

%
%

حتليـ ــل وتفسـ ــري نتـ ــائ التقـ ــوة يف ضـ ــوء
حتليل الواقع املدرسي

تزوي ـ ــد كـ ـ ـل اجله ـ ــات املنف ـ ــذة بالتغذي ـ ــة
 4الراجعة بالشكل والزمن املناس .

عالية

%
%

بنـ ـ ــاء خاـ ـ ــة تاويريـ ـ ــة للمدرسـ ـ ــة بنـ ـ ــاء
1
على نتائ التقوة

%

الق ـ ــدرة عل ـ ــى تع ـ ــديل اخلا ـ ــة يف ض ـ ــوء
5
التغذية الراجعة

%

منخفضة

عالية

متوسطة

منخفضة

41

33

41

4

195

3494

1491

3494

393

4

2

31

1

3

195

4291

5393

4491

194

ج ًدا
4

إش ـ ـ ـ ـرا املعني ـ ـ ـ ــني بش ـ ـ ـ ــكل فاع ـ ـ ـ ــل يف
عملية املتابعة والتقوة

درجة امتالك مديرات المدارس للمهارة
ج ًدا

3

44

33

2

3

194

3492

1491

4291

194

3

4

31

2

3

194

4593

5195

4291

194

4

44

31

43

3

393

3492

1495

3194

194

4

41

33

41

4

393

3494

1491

3494

195

3

1

33

44

4

194

4491

1491

3492

195

4

44

34

1

5

393

3492

1594

4491

4192

3

1

35

2

1

194

4491

5194

4291

194

المتوسط العام

يتضح مـن النتـائ أن متوسـا موافقـة مفـردات الدراسـة علـى
درجــة امــتال مــديرات املــدارل للمهــارات األدائيــة للمتابعــة
والتقوة تراوح بني ( 3915إر  )4912وهي متوساات تقع
يف الف ــة الثالثــة مــن ف ــات املقيــال اخلماســي وال ـ تشــري إر
(درج ــة ام ــتال متوس ــاة) بالنس ــبة ألداة الدراس ــة .ج ــاءت
امله ــارة رق ــم (  ) 2وه ــى إشـ ـرا املعني ــني بش ــكل فاع ــل يف
عمليــة املتابعــة والتقــوة باملرتبــة األور مبتوســا ( 4912مــن
 ،)5911وقد يفسر ذلك بأن مديرات املدارل مرصن على
االسـتفادة مــن جهــود مجيــع العــاملني يف املدرســة يف عمليــات
املتابعـ ــة والتقـ ــوة خاص ـ ــة وأن هـ ــذه العملي ـ ــة حتتـ ــا إر دق ـ ــة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

4912

19121

4

4914

19211

3

4911

19124

4

3921

19113

1

3924

19142

5

3924

19121

1

3912

19231

4

3912

19244

1

3915

19241

2

3921

19114

ومتابعــة مســتمرة ولــذلك يعملــن علــى إشـرا املعنيــني بشــكل
فاعــل يف عمليــة املتابعــة والتقــوة .وجــاءت املهــارة رقــم ()1
وهــي القــدرة علــى تعــديل اخلاــة يف ضــوء التغذيــة الراجعــة
يف املرتبة األخرية مبتوسـا ( 3915مـن  ،)5وقـد يعـزى ذلـك
لضعف إملام املديرات بأسالي التغذية الراجعة كما ظهـر يف
اجل ــدول الس ــابق مم ــا أدى قل ــة االعتم ــاد عل ــى ه ــذه التغذي ــة
الراجعـة ونتائجهـا يف تعـديل اخلاـة .وتتفـق هـذه النتـائ مــع
نتيجة دراسة أيب هاشم (3114م).
الســؤال الثالــث :مــا الفــروأ ذات الداللــة اإلحصــائية عنــد مســتوى

دالل ــة ( )1915= αف ــي إجاب ــات مف ــردات الدراس ــة ح ــول درج ــة
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د .امتثال أمحد السقا :درجة امتال مديرات املدارل الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي من ....

للتعرف على ما إذا كانت هنالـك فـروق ذات داللـة
إحصـ ـ ــائية يف إجابـ ـ ــات مفـ ـ ــردات عينـ ـ ــة الدراسـ ـ ــة طبقـ ـ ــا إر
اخ ــتالف متغ ــري اخل ــِّبة اس ــتخدمت الباحث ــة حتلي ــل التب ــاين
األحادي (  )One Way ANOVAلتوضيح داللـة الفـروق يف
إجاب ــات مف ــردات عين ــة الدراس ــة طبق ــا إر اخ ــتالف متغ ــري
اخلِّبة وجاءت النتائ كما يوضحها اجلدول اا :

امـ ــتالك مـ ــديرات المـ ــدارس الثانويـ ــة الحكوميـ ــة بمدينـ ــة الريـ ــاض

لمهارات التخطيط االسـرتاتيجي باختالف متغيري الدراسـة (الخبـرة
–الدورات التدريبية)؟

علمــا بأنــه مت إلغــاء دراســة الفــروق حس ـ املؤهــل ،حلصــول
مجيـ ــع املشـ ــرفات علـ ــى درجـ ــة البكـ ــالوريول فقـ ــا كمـ ــا هـ ــو
موضح يف جدول رقم (.)3
أوالً :الفروأ باختالف متغير الخبرة اإلدارية

الجدول رقم ( )18نتائج " تحليل التباين األحادي " (  ) One Way ANOVAللفروأ في إجابات مفردات الدراسة طب ًقا الختالف
الخبرة

املهـ ـ ــارات املعرفيـ ـ ــة لتشـ ـ ــخيص وحتليـ ـ ــل
الوضع الراهن
املهـ ـ ــارات األدائيـ ـ ــة لتشـ ـ ــخيص وحتليـ ـ ــل
الوضع الراهن
املهارات املعرفية إلعداد وتنفيذ اخلاة

املهارات األدائية إلعداد وتنفيذ اخلاة

املهارات املعرفية للمتابعة والتقوة

املهارات األدائية للمتابعة والتقوة

درجات

متوسط

الحرية

المربعات
19511
19141

مصدر التباين

مجموع مربعات

بني اجملموعات

49144

3

داخل اجملموعات

319111

14

اجملموع

349511

15

بني اجملموعات

19244

3

19111

داخل اجملموعات

359434

14

19511

اجملموع

319121

15

بني اجملموعات

19411

3

19413

داخل اجملموعات

329214

14

19124

اجملموع

419435

15

بني اجملموعات

19215

3

19154

داخل اجملموعات

319112

14

19543

اجملموع

359541

15

بني اجملموعات

19141

3

19344

داخل اجملموعات

419211

14

19141

اجملموع

459131

15

بني اجملموعات

19511

3

19311

داخل اجملموعات

449133

14

19444

اجملموع

449212

15

يتضــح مــن خــالل النتــائ املوضــحة أعــاله عــدم وجــود فــروق
ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى  1915فأقـل يف ا اهـات
مف ـ ــردات الدراس ـ ــة ح ـ ــول درج ـ ــة ام ـ ــتال م ـ ــديرات امل ـ ــدارل
الثانوي ـ ـ ـ ــة احلكومي ـ ـ ـ ــة مبدين ـ ـ ـ ــة الري ـ ـ ـ ــاض مله ـ ـ ـ ــارات التخا ـ ـ ـ ــيا
اإلسرتاتيجي) باختالف متغري اخلِّبة ،وتتفق هذه النتيجة مع

قيمة ف
49114

19144

19511

19424

19314

19412

الداللة
اإلحصائية
19454

19113

19513

19111

19414

19111

نتيجـ ـ ـ ـ ــة دراسـ ـ ـ ـ ــة الكريـ ـ ـ ـ ــدا ( )4135و شـ ـ ـ ـ ــبالن ()3111
وسكيك (.)3111

ثانيًا  :الفروأ باختالف متغير الدورات التدريبية
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية
يف إجابــات مفــردات عينــة الدراســة طبقــا إر اخــتالف متغــري
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د .امتثال أمحد السقا :درجة امتال مديرات املدارل الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي من 79 ....
ال ـ ـ ــدورات التدريبي ـ ـ ــة اس ـ ـ ــتخدمت الباحث ـ ـ ــة حتلي ـ ـ ــل التب ـ ـ ــاين
األحــادي ( )One Way ANOVAلتوضــيح داللــة الفــروق

يف إجابــات مفــردات عينــة الدراســة طبقــا إر اخــتالف متغــري
اخلِّبة وجاءت النتائ كما يوضحها اجلدول التايل:

الجدول رقم ( )19نتائج " تحليل التباين األحادي " (  ) One Way ANOVAللفروأ في
إجابات مفردات الدراسة طب ًقا إلى اختالف الدورات التدريبية في مجال التخطيط

امله ـ ـ ـ ـ ــارات املعرفي ـ ـ ـ ـ ــة لتش ـ ـ ـ ـ ــخيص
وحتليل الوضع الراهن
امله ـ ـ ـ ـ ــارات األدائي ـ ـ ـ ــة لتش ـ ـ ـ ـ ــخيص
وحتليل الوضع الراهن
امله ــارات املعرفي ــة إلع ــداد وتنفي ــذ
اخلاة
امله ــارات األدائي ــة إلع ــداد وتنفي ــذ
اخلاة
املهارات املعرفية للمتابعة والتقوة

املهارات األدائية للمتابعة والتقوة

19114
19511

مصدر التباين

مجموع مربعات

بني اجملموعات

19313

4

داخل اجملموعات

349313

13

اجملموع

349511

15

بني اجملموعات

49335

4

49145

داخل اجملموعات

339112

13

19515

اجملموع

319121

15

بني اجملموعات

49111

4

19411

داخل اجملموعات

329111

13

19414

اجملموع

419435

15

بني اجملموعات

49315

4

19145

داخل اجملموعات

319312

13

19541

اجملموع

359541

15

بني اجملموعات

49411

4

19421

داخل اجملموعات

419343

13

19145

اجملموع

459131

15

بني اجملموعات

49141

4

19131

داخل اجملموعات

419444

13

19444

اجملموع

449212

15

يتضــح مــن خــالل النتــائ املوضــحة أعــاله عــدم وجــود فــروق
ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى  1915فأقـل يف ا اهـات
مفـ ــردات الدراسـ ــة حـ ــول (درجـ ــة امـ ــتال مـ ــديرات املـ ــدارل
الثانوي ـ ـ ـ ــة احلكومي ـ ـ ـ ــة مبدين ـ ـ ـ ــة الري ـ ـ ـ ــاض مله ـ ـ ـ ــارات التخا ـ ـ ـ ــيا
االسرتاتيجي) باختالف متغري
الدورات التدريبية يف جمال التخايا ،وتتفق هذه النتيجة مع
نتيجة دراسة الكريدا (.)4135
ملخص النتائج والتوصيات:

درجات

متوسط

الحرية

المربعات

قيمة ف
19452

49241

19124

19441

19111

19144

الداللة

اإلحصائية
19234

19443

19112

19514

19121

19114

 أظه ـ ــرت نت ـ ــائ الدراس ـ ــة أن درج ـ ــة ام ـ ــتال م ـ ــديراتالثانويــة احلكوميــة يف مدينــة الريــاض ملهــارات التخاــيا
االس ـرتاتيجي املعرفي ــة م ــن وجه ــة نظ ــر مش ــرفات اإلدارة
املدرس ـ ـ ـ ـ ــية متوس ـ ـ ـ ـ ــاة يف مجي ـ ـ ـ ـ ــع مراح ـ ـ ـ ـ ــل التخا ـ ـ ـ ـ ــيا
االسرتاتيجي ال اعتمـدهتا الدراسـة حيـث بلـه املتوسـا
العــام ملرحلــة تشــخيص وحتليــل الوضــع ال ـراهن (4941
من  ،)5وملرحلة إعداد وتنفيـذ اخلاـة ( 4915مـن ،)5
وملرحلة املتابعة والتقوة ( 4945من .)5

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)14ص ص  14 – 53الرياض؛ (صفر 4145هـ/كانوان األول 3144م)

81

د .امتثال أمحد السقا :درجة امتال مديرات املدارل الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي من ....

 أظه ـ ــرت نت ـ ــائ الدراس ـ ــة أن درج ـ ــة ام ـ ــتال م ـ ــديراتالثانويــة احلكوميــة يف مدينــة الريــاض ملهــارات التخاــيا
االس ـرتاتيجي األدائيــة مــن وجهــة نظــر مشــرفات اإلدارة
املدرس ـ ـ ـ ـ ــية متوس ـ ـ ـ ـ ــاة يف مجي ـ ـ ـ ـ ــع مراح ـ ـ ـ ـ ــل التخا ـ ـ ـ ـ ــيا
االسرتاتيجي ال اعتمـدهتا الدراسـة حيـث بلـه املتوسـا
العــام ملرحلــة تشــخيص وحتليــل الوضــع ال ـراهن (4934
من  ،)5وملرحلة إعداد وتنفيـذ اخلاـة ( 3921مـن ،)5
وملرحلة املتابعة والتقوة ( 3921من .)5
 أظه ــرت نت ــائ الدراس ــة ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات دالل ــةإحص ـ ــائية عن ـ ــد مس ـ ــتوى  1915فأق ـ ــل يف متوس ـ ــاات
ا اهــات مفــردات عينــة الدراســة حــول (درجــة امــتال
م ـ ــديرات امل ـ ــدارل الثانوي ـ ــة احلكومي ـ ــة مبدين ـ ــة الري ـ ــاض
ملهـ ــارات التخا ـ ــيا االس ـ ـرتاتيجي) ب ـ ــاختالف متغ ـ ــريي
الدراس ــة :اخل ــِّبة اإلداري ــة ،وال ــدورات التدريبي ــة يف جم ــال
التخايا.

وفي ضوء النتائج السابقة توصي الباحثة بما يأتي:
 تعزي ـ ــز ام ـ ــتال م ـ ــديرات الثانوي ـ ــة احلكومي ـ ــة يف مدين ـ ــة
الري ــاض مله ــارات التخا ــيا االسـ ـرتاتيجي ،م ــن خ ــالل
احلوافز التشجيعية ملن ميتلكن هـذه املهـارات ،وبكيـنهن
م ــن تابي ــق ه ــذه امله ــارات باملمارس ــة العملي ــة وتابي ــق
التخايا االسرتاتيجي يف مدارسهن.
 توفري فرص التدري والتأهيل ملديرات الثانوية احلكوميـة
يف مدينة الرياض يف جماالت التخايا االسرتاتيجي.
 تضــمني مهــارات التخاــيا االس ـرتاتيجي ضــمن منــاه
ومقررات كليات الرتبية يف كل اجلامعات.
 إج ـ ـ ـراء تقـ ـ ــوة دوري لواقـ ـ ــع امـ ـ ــتال مـ ـ ــديرات الثانويـ ـ ــة
احلكومي ـ ـ ـ ــة يف مدين ـ ـ ـ ــة الري ـ ـ ـ ــاض مله ـ ـ ـ ــارات التخا ـ ـ ـ ــيا
االسرتاتيجي.
 إقامــة النــدوات العلميــة للبحــث يف كيفيــة تعزيــز امــتال
م ــديرات الثانوي ــة احلكومي ــة يف مدين ــة الري ــاض ،وب ــاقي

منـ ــاطق اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية ملهـ ــارات التخاـ ــيا
االسرتاتيجي.
 ت ـ ــوفري احل ـ ـ ـوافز التش ـ ــجيعية لتحس ـ ــني دافعي ـ ــة م ـ ــديرات
الثانوي ــة احلكومي ــة يف مدين ــة الري ــاض الم ــتال مه ــارات
التخايا االسرتاتيجي.
 تــوفري ســبل التواصــل فيمــا بــني مــديرات املــدارل لتبــادل
اخلِّبات ومهارات التخايا االسرتاتيجي.
المراجع:

أوال :المراجع العربية

 ابن منظور،أبو الفضل مجال الدين .)4221(.لسان العرب .بريوت :دارالفكر.
 أبو دولة  ،مجال ؛ صاحلية  ،لؤي 3115( .م)  .تقييم مستوى ممارسةالتخايا االسرتاتيجي يف إدارة املوارد البشرية  ،دراسة مقارنة بني منظمات

القااعني العام واخلاص األردنية  ،اجمللة العربية لإلدارة  ،م  ،35ع ،1
ص.444-15

 -أبو عيشة ،غيداء عبد اهلل .)3114(.مشكالت التخطيط التربوي لدى

مــديري ومــديرات المــدارس الحكوميــة الثانويــة فــي فلســطين.رســالة
ماجسـ ـ ــتري غـ ـ ــري منشورة.قسـ ـ ــم إدارة تربوية،كليـ ـ ــة الدراسـ ـ ــات العليا،جامعـ ـ ــة
النجاح:فلساني.
 أبو قحف  ،عبد السالم 4224(.م) .أساسيات اإلدارة االستراتيجية.اإلسكندرية  :مكتبة ومابعة اإلشعاع الفنية.

 أبـ ــو هاشـ ــم  ،حممـ ــد  .)3114(.واقـ ــع التخطـ ــيط االسـ ــتراتيجي فـ ــيمــدارس وكالــة الغــوث بقطــاع غــزة وســبل تطــويره" ،رســالة ماجســتري غــري

منشورة  ،كلية الرتبية  ،جامعة االسالمية  ،غزة .

 أمحد ،إبراهيم3114(.م) .اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة.اإلسكندرية :مكتبة املعارف احلديثة.

 بامش ــمول ،س ــعيد 4134( .هـ ــ)  .المقدمـ ــة فـ ــي اإلدارة المدرسـ ــية .جدة :كنوز املعرفة.

 بدر  ،حامد 4221( .م)  .اإلدارة االستراتيجية  .القاهرة  :دارالنهضة العربية .

 -توفيق  ،عبد الرمحن 3114( .م ).التخطيط االستراتيجي  ,هل يخلو

المستقبل من المخاطر .القاهرة  :مركز اخلِّبات املهنية لإلدارة.

 -اجلِّب ،زين 3113(.م) .التخطيط المدرسي :مفاهيم وأسس

وتطبيقات.الكويت :مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.

 -اجلندي ،عادل السيد حممد .)3114( .اإلدارة والتخطيط

التعليمي االستراتيجي – رؤية معاصرة .الرياض :مكتبة الرشد.
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د .امتثال أمحد السقا :درجة امتال مديرات املدارل الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي من 81 ....
 احلارثي  ،حممد 3112( .م)  .المعوقات التي تواجه اإلدارةالمدرسية في تفعيل مشروع استراتيجيات التدريس الحديثة  .رسالة

ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية  ،جامعة أم القرى  :مكة املكرمة .
 -احلامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد،معج ؛ زيادة،مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافى؛

متويل،نبيل؛العتييب،بدر4135(.ه ـ).التعلـيم فـي المملكـة العربيـة السـعودية
رؤية الحاضر واستشراف المستقبل.الرياض:مكتبة الرشد.

 حجر،ســعاد.)4131(.الكفايــات الالزمــة لمشــرفات اإلدارة المدرســيةوأساليب تنميتها في مدينة الرياض.رسالة ماجستري غـري منشورة.قسـم إدارة

تربوية،كلية الرتبية،جامعة امللك سعود:الرياض.

 -احلريـ ــري ،راف ـ ــدة وج ـ ــالل ،حمم ـ ــود ،واب ـ ـراهيم ،حمم ـ ــد .)3114( .اإلدارة

والتخطيط التربوي .عمان :دار الفكر
 -حسني،حسـ ـ ـ ــن خمتـ ـ ـ ــار .)3113( .تصـ ـ ـ ــور مقـ ـ ـ ــرتح لتابيـ ـ ـ ــق التخاـ ـ ـ ــيا

االسرتاتيجي يف التعليم املصري .جملة الرتبية .العدد .341-452، 2

 محــدان ،حممــد .)3111(.معجــم مصــطلحات التربيــة والتعلــيم .األردن:دار كنوز املعرفة.
 -محـ ـ ــدان  ،حممـ ـ ــد 3114( .م) .مشـ ـ ــاكل اإلدارة المدرسـ ـ ــية والطـ ـ ــرأ

.عمان  :دار كنوز املعرفة .
الحديثة لعالجها هب

 -حيدر  ،يونس 4222( .م)  .اإلدارة االستراتيجية للمؤسسات

والشركات .دمشق  :سلسلة الرضا للمعلومات.

 -الشاعر  ،عديل 3114 ( .م )  .معوقات تطبيق التخطيط

االستراتيجي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة ،
رسالة ماجستري غري منشورة  ،اجلامعة اإلسالمية  :غزة .

 شبالق  ،وائل  . )3111(.دور برنامج التطوير المدرسي في تنميةمهارات التخطيط لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة  ،رسالة

ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية  ،اجلامعة اإلسالمية  ،غزة

 -الشربي  ،اهلاليل .)4224(.التخطيط االستراتيجي واستخدامه في

مؤسسات التعليم العالي  ,رؤية مستقبلية  ،جث مقدم يف املؤبر األول
ا اهات الرتبية وحتديات املستقبل.جامعة السلاان قابول:عمان.
 الشــهري  ،حممــد  .)3141(.واقــع التفكيــر االســتراتيجي لــدى مــديريالم ــدارس الثانوي ــة بم ــدارس التعل ــيم الع ــام الحكومي ــة واألهلي ــة بمدين ــة

الطــائف"  ،رســالة ماجســتري غــري منشــورة  ،كليــة الرتبيــة  ،جامعــة أم القــرى ،
مكة املكرمة .

 -الاوي ــل ،ه ــا 3114 ( .م)  .اإلدارة التربوي ــة والس ــلوك المنظم ــي -

سلوك األفراد والجماعات في النظم  .عمان  :دار وائل للاباعة والنشر.
 عابدين ،حممد3114(.م) .اإلدارة المدرسية الحديثة  .عمان :دارالشرق للنشر والتوزيع.

 عبال  ،علي3111(.م) .أساسيات علم اإلدارة .عمان :دار املسريةللنشر والتوزيع والاباعة.

 -خاــاب ،عايــدة( .د.ت).التخطــيط االســتراتيجي .القــاهرة :جامعــة عــني

 -عب ـ ـ ــد احلي،رم ـ ـ ــزي.)3111(.التخط ـ ـ ــيط الترب ـ ـ ــوي ماهيت ـ ـ ــه ومبررات ـ ـ ــه

مشس.
 -اخلثيلـة  ،هنـد 4131( .هــ)  .التخاـيا االسـرتاتيجي يف إدارة التعلـيم مـا

 -عبود  ،عبـد الغـ ؛ واحلجـي  ،أمحـد ؛ والصـغري  ،حممـد ؛ وغـا  ،أمحـد

قبل املدرسة االبتدائية .جث منشـور  ،جملـة رسـالة اخللـي العـريب ، (72( ،
ص ص.15-54

 ذي ـ ــاب ،إمساعي ـ ــل3114(.م) .اإلدارة المدرسـ ـ ــية .مص ـ ــر :دار اجلامع ـ ــةاجلديدة للنشر.

 زاهـر  ،ضـياء الـدين .)4224(.تعلـيم الكبـار – المنظـور االسـتراتيجي.القاهرة:مركز ابن

؛ والبهواش ـ ــي  ،الس ـ ــيد  . ) 2000 ( .اإلدارة المدرسـ ـ ــية االبتدائيـ ـ ــة .
القاهرة  :مكتبة النهضة العربية.
 العجمـ ـ ـ ــي ،حمم ـ ـ ـ ــد .)3111( .اإلدارة والتخاـ ـ ـ ــيا الرتب ـ ـ ـ ــوي :النظري ـ ـ ـ ــةوالتابيق .عمان :دار املسرية.
 عقيالن ،حممد4221(.م) .التخايا مهمة أساسية من مهام مديراملدرسة ،جملة جامعة امللك سعود للعلوم الرتبوية .العدد .413,1

 -عوض  ،حممد3114(.م) .اإلدارة االستراتيجية  -األصول واألسس

خلدون للدراسات اإل ائية.

 زهران  ،شـحاته 4224 (.م ) .مـدير المدرسـة مشـرف مقـيم  .القـاهرة :الرتبية املعاصرة.
 -سكيك ،سامية  . ) 3111( .تنمية مهارات مديري المدارس الثانوية

في مجال التخطيط االستراتيجي في محافظات غزة  ،رسالة ماجستري

غري منشورة ،كلية الرتبية  ،اجلامعة اإلسالمية  ،غزة .

 -السويدان ،طارق ؛ العدلو  ،حممد (3111م).كيف تكتب خطة

استراتيجية  .الرياض :قرطبة للنشر والتوزيع.

وأسسه.اإلسكندرية:دار الوفاء لدنيا الاباعة والنشر.

العلمية  .اإلسكندرية :الدار اجلامعية.

 غنيمة ،حممد متويل.)3115(.التخطيط التربوي .عمان :داراملسرية للنشر والتوزيع.

 فهمـي  ،حممـد سـيف الـدين.)4211(.التخطـيط التعليمي.القـاهرة:مكتبة األ لو املصرية.

 -القاامني  ،أمحد4221(.م) .التخطيط االستراتيجي  ,واإلدارة

االستراتيجية – مفاهيم ونظريات وحاالت تطبيقية  .عمان :دار جمدالوي
للنشر والتوزيع.
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د .امتثال أمحد السقا :درجة امتال مديرات املدارل الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي من ....

-كرا  ،جيمس سي ؛ جرانت ،روبرت إم 3114(.م ) .اإلدارة

االستراتيجية ( .ترمجة تي توب خلدمات التعري والرتمجة (  .القاهرة :
دار الفاروق للنشر والتوزيع.

 -الكريدا ،سليمان علي.)4135(.الكفايات التخطيطيـة الالزمـة لمـديري

التربي ــة والتعل ــيم ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية.رس ــالة ماجس ــتري غ ــري
منشورة،كلية الرتبية،جامعة امللك سعود ،الرياض.

 -وزارة املعـ ــارف /4131(.أ ه) .القواع ـ ــد التنظيمي ـ ــة لم ـ ــدارس التعل ـ ــيم

العام.

 -هاينز  ،ستيفن3114(.م ) .التخطيط االستراتيجي الناجح) .ترمجة

ت توب خلدمات التعري والرتمجة (  .القاهرة :دار الفاروق للنشر
والتوزيع .

 -اللوزي،موس ـ ـ ــى .)3111(.التنميـ ـ ـ ــة اإلداريـ ـ ـ ــة –المفـ ـ ـ ــاهيم األسـ ـ ـ ــس

ثانيا :المراجع األجنبية

,التطبيقات .األردن :املؤلف.

- Bell , Less ( 2002 ) : " Strategic Planning And School
 Management : Full of Sound and Fury Journal ofEducational Administration , MCB UP Ltd Vol.40,
Issue 5 , PP. 407 – 427.
Billeh, Victor. (1999) Educational Reform: A
global
Commitment, a paper presented in the 1st International
Conference on Educational Reform in the UAE. MOEY
- Blueprint, G.(2008):"Accountability and
Improvement Framework for Victorian
Government Schools".
www.softweb.vie.edu.au/blueprint/es/default.htm
Davies, Bent ( 2007 ) : " From School
Development Plans to a Strategic Planning
Framework ".
www.ncsl.org.uk/media/f7b/kpool-evidence- davies.pdf
)Drago, William A.& Clements,Christine (1999
"Leadership characteristics and strategic planning",
– Management Research News, Vol. 22 Iss: 1, pp.11
18
Greenly, GE( 1986 ) : " Does Strategic Planning
Improve Company Performance? " Long Range
Planning, PP. 101-109
Moxley , Susan (2003): "Strategic Planning
Process Used in School Districts in The
Southeastern United States" : University of Central
Florida ,Vol.64-02A, of dissertation Abstracts
International pp.359
)William A. Drago, Christine Clements, (1999
"Leadership characteristics and strategic planning",
Management ResearchNews, Vol. 22 Iss: 1, pp.11-18

 -الليح ـ ــا  ،م ـ ــرة . )4144( .إدارة المعرف ـ ــة م ـ ــدخل لتط ـ ــوير اإلدارة

المدرسـ ــية فـ ــي المرحلـ ــة الثانويـ ــة للبنـ ــات مـ ــن وجهـ ــه نظـ ــر المـ ــديرات
والمعلم ــات بمدين ــة مك ــة المكرم ــة.رســالة ماجس ــتري غــري منشــورة ،كلي ــة

الرتبية  ،جامعة أم القرى  :مكة املكرمة.

 -م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدبويل ،عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالق .) 3114 ( .التخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط المدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

االستراتيجي.القاهرة :مكتبة الدار العربية للكتاب.

 -مصافى ،صالح3113( .م).اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر

اإلداري المعاصر  .الرياض :دار املريخ للنشر.

 -املغريب  ،عبد احلمدي4222(.م ).اإلدارة االستراتجية لمواجهة تحدى

القرن الحادي والعشرين .القاهرة :جمموعة النيل العربية.

 مناصرة ،علي وهخرون( .)3115الدليل اإلجرائي ملدير املدرسة ،وزارةالرتبية والتعليم الفلساينية ،اإلدارة العامة ملتابعة امليدان ،رام اهلل ،فلساني.

 -النجـدي ،عبـداهلل ابـراهيم .)2112).تقنيـات حديثـة فـي التخطـيط

التربوي,الرياض :جامعة امللك خالد.

 -نور الدين  ،مازن  . )3111( .دور التخطيط االستراتيجي في زيادة

فاعلية اإلدارة المدرسية بمحافظات غزة  ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الرتبية  ،اجلامعة اإلسالمية  ،غزة .
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Degree of the possession of of public secondary schools principals in the city of Riyadh of strategic planning skills
from the perspective of administrative supervisors.
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Abstract:The study aimed to identify the degree to which the principals of public secondary schools in the city of Riyadh
possess the knowledge skills and performance skills of strategic planning from the perspective of administrative
supervisors, and to identify the differences that are statistically significant at the level of significance (05. = α) as answers
to the members of the study according to variables of the study (qualification - administrative experience - training
courses in planning). To achieve its goals The study applied a descriptive analytical approach , adopted a questionnaire
tool ,and it was applied to all supervisors in the city of Riyadh and their number was(67) supervisors. After statistical
analysis of data. The results of the study show that:
- The degree to which the principals of public secondary schools in the city of Riyadh possess the knowledge skills of
strategic planning from the perspective of administrative supervisors at all phases of strategic planning considered by the
study was medium degree.
- The degree to which the principals of public secondary schools in the city of Riyadh possess the performance skills of
strategic planning from the perspective of administrative supervisors at all phases of strategic planning considered by the
study was medium degree.
- There are no statistically significant differences at the level 0.05 or less in the averages of directions of study sample on
the (degree of possession of principles of public secondary schools in Riyadh for the strategic planning skills) according
to study variables (qualification - administrative experience - training courses in planning).
Key Words: Strategic planning- Strategic planning skills
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هنادي بنت عبداهلل العيسى :فاعلية وذ باير يف تدريس مقرر األحياء املاور على تنمية التفكري الناقد واملكون .....

فاعلية نموذج باير في تدريس مقرر األحياء المطور على تنمية التفكير الناقد والمكون المعرفي لدى طالبات المرحلة
الثانوية بمدينة مكة المكرمة .
هنادي بنت عبد اهلل سعود العيسى
املناه وطرق تدريس العلوم  -كلية الرتبية للبنات  -جامعة أم القرى
قدم 1111/1/8هـ – وقبل 1111/1/21هـ

المستخلص :يهدف البحث التجرييب إر التعرف على فاعلية وذ باير يف تدريس مقرر األحياء املاور على تنمية التفكري الناقد واملكون املعريف
لدى طالبات املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة ،وتكونت العينة النهائية من ( )21طالبة من طالبات الصف األول الثانوي مبدرسة البشرى مبكة
املكرمة ،وقد مت تقسيم العينة تقسيما عشوائيا بسياا إر جمموعتني ،جمموعة ضاباة وعددهن ( )51طالبة مت تدريسهن بالاريقة التقليدية وجمموعة
ريبية وعددهن ( )11طالبة مت تدريسهن وفقا لنموذ باير ،وقد قامت الباحثة بتابيق أدوات البحث ال أعدهتا وهي اختبار التفكري الناقد و اختبار
املكون املعريف تابيقا قبليا وبعديا على العينة ،ومن مث معاجلتها إحصائيا باستخدام حتليل التباين املصاح ) ،(ANCOVAوكانت النتائ تشري إر
أنه:
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية (عند مستوى <  ) 1،15يف اختبار التفكري الناقد البعدي بني متوسا درجات طالبات اجملموعة التجريبية
ومتوسا درجات طالبات اجملموعة الضاباة وذلك بعد الضبا القبلي.
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية (عند مستوى <  ) 1،15يف اختبار املكون املعريف البعدي للمستويات املعرفية الدنيا والعليا بني متوسا درجات
طالبات اجملموعة التجريبية ومتوسا درجات طالبات اجملموعة الضاباة وذلك بعد الضبا القبلي.
 -4توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية (عند مستوى <  )1،15بني االختبار البعدي لكل من التفكري الناقد واملكون املعريف بني متوسا
درجات طالبات اجملموعة التجريبية ومتوسا درجات طالبات اجملموعة الضاباة.
ويف ضوء هذه النتائ مت التوصية بضرورة التنويع يف طرق و اذ التدريس احلديثة مع الرتكيز على ما ينمي مهارات التفكري عند الاالب ،وعلى
تدري املعلمني واملعلمات يف اخلدمة على تنمية تفكري املتعلمني وإكسا م مهارات التفكري املختلفة واملناسبة لاالب كل مرحلة تعليمية.
الكلمات المفتاحية :وذ باير ،مقرر األحياء املاور ،التفكري الناقد ،املكون املعريف .
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المقدمة :
إن العار أصبح يتسم بالتفجر املعريف ،فلم يعد الرتكيز
على كم املعلومات املكتسبة ،بقدر االهتمام بكيفية
اكتسا ا وتوظيفها توظيفا سليما ،ح يتسا للفرد
استيعاب هذه املتغريات العلمية واملنجزات العظيمة يف ش
اجملاالت ،وهذا ما كعل القائمني على التعليم أمام حتديات
صعبة ،منها إعداد أفراد اجملتمع الستيعاب هذا التاور
املتسارع من خالل تنمية قدراهتم على البحث والتحليل
وطرح األس لة وتقييم املعلومات ،واستثمار عقوهلم مبا مقق

أقصى فائدة يف بناء اجملتمع وتاويره.

ونتيجة هلذا التاور يسعى كثري من الباحثني الرتبويني
إر تقدة طرائق تدريسية وفقا لنماذ تعمل على إعداد خنبة
من الشباب املفكر الذي يسهم يف دفع عجلة التنمية
وجما ة التحديات.
وعلى الرغم من تعدد الارق والنماذ التدريسية
احلديثة ،إال أن معظمها يركز على تنمية مهارات التفكري
بصفة عامة والتفكري الناقد بصفة خاصة وهذا ما أكده
(.)Elder,2005,39

ومن هنا يتضح أن تاوير قدرات الاالب على
التفكري الناقد يسري وفق مبادي وأسس معينة ،لذا ك أن
يُعلم ويشجع على تعليمه وتابيقه بشكل واسع ح يصبح
سلوكا بارزا يف شخصيات طالبنا ،وهذا يساعد على سد
الفجوة بني التعليم التقليدي والتعليم املثايل الذي نامح
إليه.
ومن النماذ املهتمة بتعليم مهارات التفكري املختلفة
وذ باير )،(Bayer modelو وذ بال

)،(Blgg model

و وذ سوارتز وباركس( ،)Swartz & parks modelويعد
وذ باير من أكثر النماذ ال أخذت شهرة واسعة يف
تنمية مهارات التفكري الناقد (الغامدي3112 ،م  ،ص.)1
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وقد أكدت بعض الدراسات مثل دراسة كل من
(الغامدي 3112،م؛ Liu , 2007؛  ،)Bayer , 1997أنه
ميكن تعليم مهارات التفكري الناقد وال تُعد من مهارات
التفكري العليا لكل الاالب بغض النظر عن مستوياهتم
الذهنية جيث تنمو بشكل متدر يف بناء شخصية الاال
و وه العقلي واملعريف ،وال ميكن من خالهلا أن تنمي املكون
املعريف للاال وكعل من اخلِّبات املدرسية ذات معا
بالنسبة له ،كما عله أكثر تفاعال ومشاركة وإكابية يف
التعلم وتعوده على االستقالل يف الفكر واملبادرة بالرأي
وتابيق ما يتعلمه يف واقع احلياة ،بل تتيح للعديد فهم
اإلبداع والتاوير.
ومما سبق يتبني احلاجة إر استخدام اذ تدريس تسعى
إر تنمية مهارات التفكري لدى الاالب والاالبات يف
اململكة العربية السعودية ،لذا سعى البحث احلايل إر حماولة
الكشف عن فاعلية وذ باير يف تدريس مقرر األحياء
املاور على تنمية التفكري الناقد واملكون املعريف لدى
طالبات املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة.
مشكلة البحث:

يرى كثري من الباحثني الرتبويني مثل (زيتون3111 ،م؛
طافش3111 ،م؛ البسيو 3111 ،م؛ الغامدي،
3112م) أن التعليم اجليد ليس ملء العقل باملعلومات
واملعارف فقا وإ ا يتال استخدام برام تعليمية قائمة
على بعض النماذ واالسرتاتيجيات التدريسية احلديثة ال
تنمي مهارات التفكري املختلفة.
وبالنظر إر مقررات األحياء بصفة خاصة فإن من أهم
املشكالت ال تواجه تدريس هذه املقررات هو عدم تعدد
وتنوع اذ واسرتاتيجيات التدريس الفعالة ال ميكن أن
تنهض مبستوى املتعلمني ،وهذا ماال يتناس مع طبيعة هذه
املقررات حيث تعد مقررات األحياء من أهم اجملاالت ال
تتال العمل والتفكري من جان املتعلم من خالل إثراء
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البي ة التعليمية ال يتواجد فيها خاصة عندما يتم تدريسها
داخل أحد املؤسسات التعليمية ال تركز يف املقام األول
على اكتساب املعارف وتنمية التفكري وفقا لابيعتها وطبيعة
البحث العلمي فيها .
وبناء على ما أفادت به بعض األجاث التجريبية من
أن استخدام اذ تعليمية على سبيل املثال وذ باير،
ال قد تعد أحد السبل ال تقود املتعلمني إر فهم املكون
املعريف بدال من استقباله بشكل سليب ،وال ينت عنها
وصول كثري من املتعلمني إر اكتساب مهارات التفكري
الناقد (الغامدي3112 ،م ،ص. )1
وحلاجة تابيق مثل هذه النماذ يف مدارل اململكة
واختبار فاعليتها يف تدريس األحياء وأثرها على تنمية
املكون املعريف والتفكري الناقد يف البي ة السعودية ،لذا حتدد
مشكلة البحث يف التساؤل الرئيس اايت:
ل :مــا فاعليــة ــوذ بــاير يف تــدريس مقــرر األحيــاء املاــور
عل ــى تنمي ــة التفك ــري الناق ــد واملك ــون املع ــريف ل ــدى طالب ــات
املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة
أهداف البحث :

يهدف البحث احلايل إر:
 -4الكش ـ ــف ع ـ ــن فاعلي ـ ــة ـ ــوذ ب ـ ــاير يف ت ـ ــدريس مق ـ ــرر
األحيــاء املاــور يف تنميــة التفكــري الناقــد لــدى طالبــات
املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة.
 -3الكش ـ ــف ع ـ ــن فاعلي ـ ــة ـ ــوذ ب ـ ــاير يف ت ـ ــدريس مق ـ ــرر
األحيــاء املاــور يف تنميــة املكــون املعــريف لــدى طالبــات
املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة.
 -4الكشف عن إكاد عالقة ارتباطيه بني اختبار التفكري
الناقد واختبار املكون املعريف لدى طالبات املرحلة
الثانوية مبدينة مكة املكرمة.
أهمية البحث:

تِّبز أمهية البحث يف أنه:

-4

-3

-4

-1
-5

قد يُوجه نظر القائمني على ايا وبناء املناه ،
لالستفادة من بعض النماذ التدريسية احلديثة ال
تسعى إر تنمية مهارات التفكري الناقد.
قد يُفيد املعلمات واملشرفات الرتبويات يف املرحلة
الثانوية يف االستفادة من هذه النماذ التدريسية يف
تدريس بعض املقررات املاورة بصفة عامة ومقرر
األحياء املاور بصفة خاصة.
قد يساعد يف فتح اجملال لبحوث مستقبلية مماثلة
ولكن يف مواد أخرى أو وحدات أخرى أو متغريات
أخرى.
قد يساعد يف إقبال الاالبات لتعلم مقرر األحياء
املاور باريقة فعالة ومشوقة.
قد يسهم مبا يقدمه من نتائ وتوصيات يف تاوير
طرق التدريس املستخدمة يف املراحل التعليمية بصفة
عامة واملرحلة الثانوية بصفة خاصة ،وخصوصا يف
املقررات املاورة.

فروض البحث :

من واقع مشكلة البحث والدراسات السابقة ميكن صياغة
الفروض الصفرية ااتية :
 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية (عند مستوى <
 )1915بني متوساي درجات طالبات اجملموعتني
التجريبية والضاباة يف التابيق البعدي الختبار التفكري
الناقد وذلك بعد الضبا القبلي .
 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية (عند مستوى <
 )1915بني متوساي درجات طالبات اجملموعتني
التجريبية والضاباة يف التابيق البعدي الختبار املكون
املعريف وذلك بعد الضبا القبلي.
 -4ال توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية
(عند مستوى <  )1915بني االختبار البعدي لكل
من التفكري الناقد واملكون املعريف بني متوسا درجات

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)14ص ص  415 – 11الرياض؛ (صفر 4145هـ/كانوان األول 3144م)

هنادي بنت عبداهلل العيسى :فاعلية وذ باير يف تدريس مقرر األحياء املاور على تنمية التفكري الناقد واملكون .....

طالبات اجملموعة التجريبية ومتوسا درجات طالبات
اجملموعة الضاباة.

مصطلحات البحث:

 الفاعلية :Effectiveness

تُعرف الفاعلية بأ"ا مدى أثر عامل أو بعض العوامل
املستقلة على عامل أو بعض العوامل الثابتة (شحاته
والنجار3114 ،م ،ص.)341
التعريف اإلجرائي  :مقدار األثر الذي مدثه وذ باير
 Bayerيف تدريس مقرر األحياء املاور يف تنمية التفكري
الناقد واملكون املعريف لدى طالبات الصف األول الثانوي .

 نموذج باير :Bayer model

يُعرف وذ باير بأنه وذ لتعليم مهارات التفكري
باالعتماد على العناصر ااتية:
أ -هتي ة البي ة التعليمية ا فزة لتعليم التفكري.
ب -اختيار مهارات التفكري املناسبة.
 حتديد اسرتاتيجية لتعليم مهارات التفكري.د -ممارسة أ اع سلوكية تدعم اكتساب التفكري
الفعال (باير 3114 ،م ،ص.)13

التعريف اإلجرائي :تابيق النموذ الذي وضعه باير
لتعليم مهارات التفكري الناقد باالعتماد عل:
أ -هتي ة البي ة التعليمية ا فزة لتعليم التفكري واملتمثلة يف:
(حجرة الصف ،الوسائل التعليمية ،أسالي التقوة)
ب -اختيار مهارات التفكري الناقد (معرفة االفرتاضات –
التفسري– التقوة املناقشات – االستنباع –
االستنتا ).
 حتديد اسرتاتيجية باير  Bayerلتعليم التفكري الناقد.د -ممارسة أ اع سلوكية تدعم اكتساب التفكري الناقد.
Bayer

 مقرر األحياء المطور:

التعري ـ ــف اإلجرائـ ـ ــي  :هـ ـ ـو املق ـ ــرر امل ـ ــرتجم م ـ ــن

السلسلة التعليمية العاملية ماجروهيل ( )McGraw Hillالذي
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يُــدرل لاالب ــات الص ــف األول الث ــانوي ،وال ــذي مت اعتم ــاد
تدريس ـ ــه م ـ ــن قب ـ ــل وزارة الرتبي ـ ــة والتعل ـ ــيم باململك ـ ــة العربي ـ ــة
الس ـ ـ ــعودية للفص ـ ـ ــل الدراس ـ ـ ــي األول م ـ ـ ــن الع ـ ـ ــام الدراس ـ ـ ــي
4144هـ 4143 -هـ .
 المكون المعرفي :cognation
يُعــرف املكــون املعــريف بأنــه هــو كــل مــا يُعــِّب عــن املعرفــة
واخلـ ـِّبات واملعتق ــدات الـ ـ ميتلكه ــا الف ــرد ع ــن موض ــوع م ــا
(زيتون3111 ،م ،ص.)343
يُعرف املكون املعريف بأنه الدرجة املكتسبة ال مققها الفرد
أو مستوى النجاح الذي يصل إليه يف مادة دراسية أو جمال
أو تدري معني (عالم3113 ،م ،ص.)343

التعريف اإلجرائي  :هو مقدار ما مع لدى طالبات
الصف األول الثانوي من معارف مرتباة مبقرر األحياء
املاور واملعد وفقا لنموذ باير  Bayerعند املستويات
املعرفية الدنيا والعليا ويقال بالدرجة ال حتصل عليها
طالبات جمموعة البحث يف اختبار املكون املعريف الذي
أعدته الباحثة هلذا الغرض.
 التفكير الناقد :critical thinking

يُعرف بأنه التفكري الذي يهدف إر التوصل إر
احلقيقة بعد نفي الشك عنها ،عن طريق دراسة األدلة
املناقية والشواهد املتوفرة وبحيصها (طافش3111 ،م،
ص.)1
ويُعرف بأنه عملية عقلية تضم جمموعة من مهارات التفكري
ال ميكن أن تستخدم بصورة منفردة أو جمتمعة دون التزام
برتتي معني للتحقق من الشيء أو املوضوع وتقوميه
باالستناد إر معايري معينة من أجل إصدار حكم حول قيمة
الشيء أو التوصل إر استنتا أو تعميم أو قرار أوحل
املشكلة املنظورة (الشواهني 3114 ،م ،ص.)34
التعريف اإلجرائي :استخدام طالبات الصف األول
الثانوي ملهارات التفكري يف فحص وتقصي املعلومات
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املقدمة وتفسريها  ،واستنتا واستنباع العالقة بينها ومعرفة
االفرتاضات وتقوة احلج واملناقشات ،وتقال بالدرجة ال
حتصل عليها الاالبة يف اختبار التفكري الناقد املعد من قبل
الباحثة لذلك
حدود البحث:
يقتصر البحث على احلدود ااتية:
 -4حدود مكانية :مت تابيق ربة البحث يف مدينة مكة
املكرمة يف املناقة الغربية باململكة العربية السعودية.
 -3احلدود الزمنية :مت تابيق البحث يف الفصل الدراسي
األول لعام  4143 -4144هـ.
 -4احلدود البشرية :اقتصر البحث على عينة من طالبات
الصف األول الثانوي يف مدرسة البشرى األهلية.
متغيرات البحث:

 املتغري املستقل :طريقة التدريس بنموذ باير. املتغري التابع :التفكري الناقد – املكون املعريف.أدوات البحث:
 -4اختبار التفكري الناقد (إعداد الباحثة)
 -3اختبار املكون املعريف (إعداد الباحثة)
اإلطار النظري والدراسات السابقة

منذ بداية القرن العشرين بدأ االهتمام بالذكاء والتفكري
والنمو العقلي ،إذ قام كثري من علماء النفس يف البحث عن
التساؤالت ااتية :هل توجد عالقة بني الذكاء والتفكري
هل ممكن تنمية التفكري وهل ميكن تنمية مهارات التفكري
عند املتعلمني
إن أول من جث يف مدى عالقة الذكاء بالتفكري هو
فرانسيس جالتون  Francis Galtonمؤسس مدرسة جالتون
والذي أشار إر أن الذكاء صفة كلية للدما وتشتق منها
كل مهارات التفكري .مث جاء إلفرد بينيه Alfred Binet
معارضا ملدرسة جالتون إذ قام بإثبات أن الذكاء يتكون من

وظائف خمتلفة مثل :االنتباه  ،التمييز  ،التذكر  ،التخيل..
اخل (احلارثي 3114 ،م  ،ص .)41-44
ومما سبق نستنت أنه مهما تنوعت مدارل الذكاء والتفكري
املختلفة فإننا خنلص إر نتيجة واحدة ،وهي أن العقل
البشري يشمل قدرات ومهارات خاصة متنوعة ميكن هلذه
املهارات أن تنمى يف ظروف معينة .لذا فإنه من الواج أن
نعلم الاالب كيف يفكرون ،من خالل برينهم على طرح
التساؤالت ومناقشة األفكار وتعديلها يف ضوء معايري
واضحة .
تعليم مهارات

التفكير:Teaching thinking skill

يف ااونة األخرية برزت أمهية تعليم مهارات
التفكري يف مواطن عدة ،منها املتأمل لسياسة التعليم يف
اململكة العربية السعودية كد أ"ا أكدت يف أكثر من موضع
على االهتمام بتنمية مهارات التفكري وجعلته هدفا من
أهدافها العامة ،كما رمست خاة مستقبلية للسنوات العشر
القادمة من ضمنها االهتمام بالتفكري جبميع أشكاله ( وزارة
الرتبية والتعليم4135 ،هـ  ،ص.)41
واجلدير بالذكر أن مهارات التفكري متجددة وتبقى صاحلة
من حيث فائدهتا واستخدامها يف معاجلة املعلومات بعكس
املعارف ،فرغم أمهيتها فإ"ا غالبا ما تصبح قدمية.
وقد وضع باير ( )Bayer, 2008, 227افرتاضات يقوم عليها
تعليم مهارات التفكري منها:
 -4أن مهارات التفكري ك أن تُعلم جلميع الاالب.
 -3مجيع املوضوعات الدراسية مناسبة لتعليم التفكري ،إذا
قدمت باريقة مناسبة .
 -4تتكون لدى األطفال بعد سن ( )44سنة قدرة على
التفكري يف مستويات ريدية مع وجود فرق يف مقدار
التفكري.
 -1إن التدريس باستخدام اسرتاتيجيات تعليم التفكري
يساعد على حتسني تفكري املتعلم.
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ومما الشك فيه أن االهتمام بتعليم مهارات التفكري
املختلفة أمر يف غاية األمهية ،لذلك تعددت النماذ ال
اهتمت بتنمية التفكري جبميع جوانبه بصفة عامة والتفكري
الناقد بصفة خاصة ،ويف هذا البحث مت اختيار وذ باير
نظرا ملا أوصت به كثري من الدراسات من احلاجة يف
استخدام وتابيق هذا النموذ للكشف عن فاعليته يف
تنمية مهارات التفكري الناقد واملكون املعريف( ،الغامدي،
3112مLiu, 2007،؛ . )Bayer , 1997
نموذج باير :Bayer model

هو من أحد النماذ ال هتتم بتعليم مهارات التفكري بصفة
عامة والتفكري الناقد بصفة خاصة ،وقد وضع باير ( Bayer
 )B. K.وذجه يف صورته األولية عام 4225م ،مث قام
ببعض التعديالت عليه وأعاد تابيقه يف عام 4224م،
ومسى وذجه بامسه ،ويعتمد هذا النموذ على أربعة عناصر

وهي )Bayer,1995((:؛()Bayer,1997

(.))Bayer, 2008

أوالً  :البيئة التعليمة :

؛(باير3114،م)؛

ويُقص ــد ــا البي ــة الـ ـ تس ــاعد عل ــى تا ــوير مس ــتويات
التفكري العليا لدى الاالبات ،وتتضمن اايت:
أ -ترتيـ ـ الص ــف :ويعـ ـ ترتيـ ـ املقاع ــد بش ــكل ح ــرف
( )Uجيــث تســتايع الاالبــات مواجهــة بعضــهن بعض ـا
أو ترتيبها يف جمموعات صغرية ح تسـتايع كـل مـنهن
التفاعل مع األخريات بإكابية ،إضافة إر تزويد جدران
الصف مبلصقات لعرض بعض نتائ التفكري اجليد ال
يكتسبنها الاالبات.
ب -اإلث ـ ــارة الص ـ ــفية :وهن ـ ــا يتالـ ـ ـ م ـ ــن املعلم ـ ــة اهتمام ـ ــا
باستثارة الاالبات للحصول منهن على معلومات أكثر
من اهتمامها باسرتجاع املعلومات وحفظهـا ،وتـتم هـذه
االستثارة عن طريق طرح بعـض التسـاؤالت والفرضـيات
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واملقارنـ ــات علـ ــى مجيـ ــع الاالبـ ــات ،ومـ ــن مث تكلـ ــيفهن
بتحليل وتقوة كل ما طرح عليهن.
 وض ــوح اللغ ــة :كـ ـ عل ــى املعلم ــة اس ــتخدام عب ــاراتواضـ ــحة بعيـ ــدة عـ ــن الغمـ ــوض والتعقيـ ــد ح ـ ـ تسـ ــاعد
الاالبـ ـ ــات علـ ـ ــى التفكـ ـ ــري اإلكـ ـ ــايب ،مثـ ـ ــل :مـ ـ ــا هـ ـ ــي
توقعاتك فيما بعد ذلك بدال من مـاذا سـوف مـدث
بعد ذلك  ،وهذا يساعد الاالبة على أن تكون متميـزة
يف تفكريها عن األخريات.
د -التخاــيا :يبــدأ العم ــل علــى التخا ــيا لتنظــيم عملي ــة
التــدريس وذلــك عــن طريــق طــرح أس ـ لة تثــري وتتحــدى
تفكــري الاالبــات مــن خــالل حتليــل بعــض املوضــوعات،
والتفاعل الفعال مع املقرر الدراسي وتنمية التفكري.

ثانياً  :مهارات التفكير:
إن للتفكري مهارات عدة وقد حدد باير يف وذجه التعليمي
مهارات التفكري الناقد ال ك على الاالبة اكتسا ا بدءا
من املرحلة االبتدائية ح "اية املرحلة الثانوية كما يف
الشكل (:)4
شكل ()1

نموذج مهارات التفكير الناقد عند باير
المرح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة
االبتدائية
2-1
ــ

-5-1-1

المتوسطة

الثانوية

9-8–7

12 – 11 – 11

2
* احلقيقة
* الرأي

* االستدالل
* الدق ــة يف فح ــص

* معرفة االفرتاضات
* احلكـ ـ ـ ــم علـ ـ ـ ــى قـ ـ ـ ــوة

(لــه عالقــة – لــيس

وقائع احلوار

الِّبه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان (التق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة

له عالقة)

* األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباب
والنتيجة

واملناقشات)
* املغالا ـ ـ ــات املناقيـ ـ ـ ــة
(االستنتا )
* تفسـري النتـائ مـن قــوة
مصدر املعلومات
* التناقضـ ـ ــات املناقيـ ـ ــة
(االستنباع)
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عد هذه املهارات مبنزلة أدوات للتفكري  ،إذ بثل هذه
و هب
األدوات األسال الـذي ينالـق منـه التفكـري اإلكـايب ،والـذي
ك على املعلمة أن تكسبها للاالبة ح حتقـق تعلـم فعـال
للمقرر الدراسي.

ثالثاً  :سلوك التفكير الفعال:
وهـ ــو السـ ــلو الـ ــذي بارسـ ــه املعلمـ ــة والاالبـ ــة يف
الصف جيث يُساعد على تنمية تفكري الاالبات مـن خـالل
اس ــتعمال أدوات التفك ــري أثن ــاء الت ــدريس  ،كم ــا ك ـ عل ــى
املعلمــة نأال ي ـ عــن تســاؤالت الاالبــات بصــورة مباشــرة،
وإ ــا تنتظــر بعــض الوقــت ح ـ تــدرب طالباهتــا علــى ممارســة
مهـ ــارات التفكـ ــري ،إضـ ــافة إر أنـ ــه ك ـ ـ أن يكـ ــون تفكـ ــري
الاالبة بصوت مسموع ح تتمكن املعلمة من توجيهها إر
سلو التفكري الفعال.
رابعاً  :استراتيجية باير لتعليم مهارات التفكير الناقد:

إن الاالب ــة حتت ــا إر خا ـوات حم ــددة وواض ــحة ل ــتعلم
وممارسة مهارة التفكري الناقد  ،لذا فقد حدد باير اسرتاتيجية
خاصة بتعليم مهارات التفكري وأمساها أيضا بامسه  ،وتتكون
هذه االسرتاتيجية من ست مراحل هي:
 املقدمـ ــة :يف هـ ــذه املرحلـ ــة يـ ــتم العـ ــرض املبسـ ــا ألهـ ــم
مميـ ـ ـ ـزات مه ـ ـ ــارات التفك ـ ـ ــري الناق ـ ـ ــد وحتدي ـ ـ ــد جم ـ ـ ــاالت
اسـتخدامها والقواعــد الـ حتكــم كـل مهــارة ،جيــث يــتم
الرتكيز على املهارات أكثر من ا توى الدراسي ،وتقدم
هذه املرحلة يف حصة واحدة.
 املمارس ــة املوجه ــة ( :)4يف ه ــذه املرحل ــة تق ــوم املعلم ــة
جبم ــع املع ــارف املناس ــبة م ــن ا ت ــوى الدراس ــي وم ــن مث
حتــدد مهــارة التفكــري الناقــد املناســبة لتمارســها الاالبــات
بشـ ــكل متكـ ــرر بإرشـ ــاد وتوجيـ ــه مـ ــن املعلمـ ــة  ،وتقـ ــوم
املعلمة باسرتجاع أهم ما مييز هذه املهارة مث تنفيذها يف
جــزء مناس ـ مــن الــدرل مــع مالحظــة مــا مت القيــام بــه

وتابيقــه علــى املهــارة مث تقــوم بالتغذيــة الراجعــة ومــن مث
اخلابة .

 التابي ــق املس ــتقل :عن ــدما تُظه ــر الاالب ــات ق ــدرهتن عل ــى
تنفي ــذ وتابي ــق مه ــارات التفك ــري الناق ــد دون إرش ــاد أو
توجيه  ،فـإن املعلمـة تسـتايع بعـد ذلـك منحـنهن فرصـا
الستخدام املهارات بشكل مستقل ،مع مالحظة مـا مت
القيـام بـه وتابيقــه علـى مواقـف أخــرى مث تقـوم بالتغذيــة
الراجعة ومن مث اخلابة.
 النق ــل والتا ــوير :تق ــوم املعلم ــة بت ــذكري طالباهت ــا بقواع ــد
اس ـ ــتخدام مه ـ ــارات س ـ ــابقة وم ـ ــن مث تس ـ ــاعدهن عل ـ ــى
ممارس ـ ــتها يف مواق ـ ــف خمتلف ـ ــة كممارس ـ ــتها علـ ـ ــى درل
جديد  ،وهذا يعـ مراجعـة املراحـل السـابقة يف ظـروف
خمتلفة.
 املمارســة املوجهــة ( : )3عنــد ممارســة مهــارة التفكــري يف
مواقف خمتلفة وجديـدة  ،فإنـه كـ علـى املعلمـة تقـدة
ـتمكن م ــن الق ــدرة
املس ــاعدة والتوجي ــه لاالباهت ــا حـ ـ ي ـ هب
على استخدامها يف هذه املواقف اجلديدة.
 االس ــتخدام ال ــذايت :تس ــعى املعلم ــة إر جع ــل طالباهت ــا
يعتم ـ ــدن عل ـ ــى أنفس ـ ــهن يف اس ـ ــتخدام مه ـ ــارة التفك ـ ــري
املناسبة ،وبعدها تار كل طالبة مهارة التفكري املناسـبة
من وجهة نظرها حلل مشكلة ما وحتدد الوقت املناس
الستخدام هذه املهارة.
ومن الدراسات ال استخدمت اذ لتدريس مهارات
التفكري الناقد:
 دراسة الرشيد (3111م) :هدفت إر معرفة أثر برنام قائم
على اذ تدريس مقرتحة تنمي التفكري من خالل منه
العلوم على التفكري اإلبداعي والناقد والتحصيل لدى
تلميذات الصف اخلامس االبتدائي وطبقت على عينة
مكونة من ( )11تلميذة من تلميذات الصف اخلامس
االبتدائي يف املدرسة ( )425بالرياض )41( ،تلميذة يف
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اجملموعة الضاباة ،و( )41تلميذة يف اجملموعة التجريبية،
واشتمل البحث اختبار تورنس للتفكري اإلبداعي املقنن
على البي ة السعودية واختبار التفكري الناقد والتحصيلي
الذي أعدهتما الباحثة  ،وأسفرت النتائ بفاعلية الِّبنام
املستخدم يف تنمية مهارات التفكري الناقد واإلبداعي
والتحصيل الدراسي.
 دراسة ( :)Lauer, 2005هدفت إر الكشف عن فاعلية
استخدام وذ بال  Blgg modelلتنمية مهارات
التفكري الناقد لدى الاال املعلم وأثره على بعض نوات
العملية التعليمية لدى التالميذ ،وقد مت تابيق هذه
الدراسة على عينة من الاالب املعلمني يف صص
الفيزياء ،وأسفرت النتائ بفاعلية النموذ يف تنمية
مهارات التفكري الناقد لدى الاال املعلم.
 دراسة سوارتز وباركس (3115م) :هدفت إر معرفة أثر
استخدام و سوارتز وباركس Swartz & parks model
لتعليم مهارات التفكري الناقد والتحليلي واإلبداعي وذلك
بدجمها يف املقررات الدراسية لدى تالميذ املرحلة
االبتدائية ،وتضمن النموذ تصميم خرياة لكل مهارة
من مهارات التفكري ،ومنظما بيانيا مت استخدامه أثناء
التدريس ،وطبقت الدراسة على عينة من تالميذ املرحلة
االبتدائية ،وأظهرت النتائ فاعلية النموذ التدريسي مما
زاد يف قدرة التالميذ على اكتساب مهارات التفكري الناقد
والتحليلي واإلبداعي.
 دراسة علي (3114م) :هدفت إر التعرف على مدى
فاعلية استخدام النموذ املفاهيمي يف تعليم البيولوجي
على التفسري املفاهيمي يف العلوم وتنمية بعض مهارات
التفكري الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي،
وطبقت على عينة مكونة من ( )431طالبا من طالب
الصف األول الثانوي ،وقد مت تقسيم العينة إر جمموعة
ريبية ُدرست بالنموذ املفاهيمي وعددهم ( )11طالبا،
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وجمموعة ضاباة ُدرست بالاريقة املعتادة وعددهم ()11
طالبا ،وتضمنت الدراسة األدوات ااتية :اختبار التفكري
الناقد ومهاراته الفرعية ،واختبار تشخيصي للمفاهيم
املتضمنة الوحدة املختارة الذي أعدمها الباحث ،وأسفرت
النتائ بفاعلية النموذ املستخدم يف تنمية مهارات
التفكري الناقد والتفسري املفاهيمي.
 دراسة الغامدي (3112م) :هدفت إر قيال فاعلية برنام
مقرتح قائم على وذ باير لتعليم مهارات التفكري الناقد
يف تنمية التفكري الرياضي والتحصيل يف اهلندسة لدى
تلميذات الصف السادل االبتدائي ،وطبقت على عينة
مكونة من ( )11تلميذة من تلميذات الصف السادل
االبتدائي مبدينة جدة ،ومت تقسيم العينة إر ( )44تلميذة
يف اجملموعة الضاباة ،و ( )44تلميذة يف اجملموعة
التجريبية ال طُبق عليها الِّبنام املقرتح ،وأظهرت نتائ
البحث تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضاباة يف
التحصيل الدراسي والتفكري الرياضي.
ومن خالل الدراسات السابقة تتضح النقاع ااتية:
 معظم الدراسات أكدت على ضرورة تابيق اذ
تدريس وبرام مقرتحة لتعليم مهارات التفكري يف املواد
الدراسية .
 يساعد تابيق اذ التدريس املعنية بتعليم التفكري
أثناء تدريس حمتوى املادة الدراسية على اكتساب
الاال للمعرفة بصورة متكاملة واستخدامها استخداما
هادفا ذا معا .
 تساهم طرق و اذ تدريس مهارات التفكري من خالل
مواضيع دراسية خمتلفة يف مساعدة الاال على نقل
أثر التعلم املالوب لتعليم التفكري على املواقف
املختلفة  ،وهذا ما ال يتوفر يف تدريس التفكري يف مادة
مستقلة .
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 اتفقــت الدراســات علــى أن تعلــيم مهــارات التفكــري مــن
خ ـ ــالل اس ـ ــتخدام ـ ــاذ وط ـ ــرق ت ـ ــدريس يف مق ـ ــررات
دراس ـ ــية يس ـ ــهم يف تا ـ ــوير أداء الا ـ ــالب يف املهم ـ ــات
التعليمية املختلفة.
التفكير الناقد :Critical Thinking

يعد التفكري الناقد أحد أ ـاع التفكـري الـ تسـهم يف تكـوين
أفـ ـراد أكث ــر تفتح ــا ،الس ــتقبال ك ــل م ــا ه ــو جدي ــد ملواجه ــة
املسـ ــتقبل وتقبـ ــل أفكـ ــاره والتكيـ ــف معـ ــه ،لـ ــذا ينبغـ ــي ب ـ ـرين
الاالب ــات عل ــى تق ــوة األفك ــار واألش ــياء واألح ــداث خ ــالل
سلسلة مفتوحة من التساؤالت.
فـ ــالتفكري الناقـ ــد مـ ــن وجهـ ــة نظـ ــر ( ب ـ ــاباني3111 ،م،
ص )54هـ ـ ــو فحـ ـ ــص للمعتقـ ـ ــدات واملقرتحـ ـ ــات يف ض ـ ـ ــوء
الشـواهد الـ تؤيــدها واحلقــائق املتصــلة ــا مــع إدرا العالقــة
املناقي ـ ـ ــة ب ـ ـ ــني القض ـ ـ ــايا ،والق ـ ـ ــدرة عل ـ ـ ــى تفس ـ ـ ــري البيان ـ ـ ــات
واستخالص النتائ والتعليمات السليمة وتقوة مـدى صـحة
الش ـواهد واألدلــة والتعــرف علــى املســلمات وتقــوة األحكــام
واحلج .
ويعرفــه (طــه3115 ،م ،ص )344بأنــه القــدرة علــى حتديــد
املش ـ ــكلة ومعرف ـ ــة االفرتاض ـ ــات وتفس ـ ــري األس ـ ــباب ،وتق ـ ــدة
احلج املرتباة باملشكلة .
ومما سبق يتضح أن التفكري الناقد:
 -4ميتاز بالوضوح والدقة واملرونة مما يساعد على
الوصول إر نتائ سليمة.
 -3يضم عددا من املهارات العقلية ال ميكن أن
يتعلمها الفرد ويتدرب عليها.
ومن املهارات ال مت االعتماد عليها يف هذا البحث
مهارات واطسن وجليسر ( ،)Watson &Glaserتعري
(إبراهيم4211 ،م) ،الذي يتكون من مخس مهارات هي:
 -1معرفة االفتراضات :Hypotheses

تتمث ــل يف الق ــدرة عل ــى فح ــص الوق ــائع والبيان ــات
الـ يتضــمنها موضــوع مــا .جيــث ميكــن أن مكــم الفــرد بــأن
افرتاضا ما وارد أو غري وارد تبعا لفحصه للوقائع املعااة.
 -2التفسير :Interpretation

يتمثــل يف قــدرة الفــرد علــى اســتخالص نتيجــة معينــة
من حقائق مفرتضة بدرجة معقولة من اليقني.
 -1تقويم المناقشات :Argument Evaluation

يتمثــل يف قــدرة الفــرد علــى إدرا اجلوان ـ املهمــة
وقوة احلجة ال تتصل مباشرة بقضية ما ،وميكن بييز نواحي
القوة والضعف فيها.
 -1االستنباط :Induction
يتمثــل يف قــدرة الفــرد علــى معرفــة العالقــات بــني وقــائع معينــة
تعاــى لــه جيــث ميكــن أن مكــم يف ضــوء هــذه املعرفــة مــا إذا
كانـت نتيجـة مـا مشـتقة بامـا مـن هـذه الوقـائع أم ال ،بغــض
النظر عن صحة الوقائع املعااة ،أو موقف الفرد منها.

 -5االستنتاج : Inference

يتمثل يف قدرة الفرد على التمييز بني درجة احتمال صـحة
أو خاأ نتيجة ما تبعا لتوفر البيانات املعااة ودرجة ارتباطها
بوقائع معينة.
ومن الدراسات ال تناولت اذ وبرام تدريس خمتلفة
لتنمية مهارات التفكري الناقد:

 دراسة املهنا (3111م) :هدفت إر التعرف على
مستوى التفكري الناقد عند طالب الصف الثا
املتوسا يف مبحث العلوم باستخدام (كورت )4لدى
طلبة مدارل الرياض للبنني وتكونت العينة من ()11
طالبا من طلبة الصف الثا املتوسا ،و( )11طالبا يف
اجملموعة الضاباة ،و( )11طالبا يف اجملموعة التجريبية.
واشتملت الدراسة على مقيال للتفكري الناقد من
إعداد الباحث ،وأسفرت النتائ إر أن هنا قدرة
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متوساة للاالب يف مهارات التفكري الناقد ،بلغت
( )%51من الدرجة النهائية.

 دراسة البسيو (3111م) :هدفت إر معرفة فاعلية
وذ تدريسي مقرتح قائم على اسرتاتيجيات ما وراء
املعرفة يف تنمية التفكري الناقد يف الرياضيات لدى
طالبات الصف األول الثانوي  ،وكانت العينة مكونة
من ( )11طالبة موزعات على النحو اايت)14( :
طالبة يف اجملموعة الضاباة ،و( )14طالبة يف اجملموعة
التجريبية ،وأدوات البحث عبارة عن اختبار التفكري
الناقد يف الرياضيات ،وأظهرت النتائ بفاعلية النموذ
التدريسي املقرتح يف تنمية مهارات التفكري الناقد.
 دراسة ( :)Savich ,2008هدفت إر التعرف على أثر
استخدام أسلوب التحري يف تاوير مهارات التفكري
الناقد يف مادة التاريخ .وتكونت عينة البحث من
جمموعتني من طالب الثانوية العامة  ،اجملموعة الضاباة
مت تدريسها با اضرة  ،واجملموعة التجريبية مت تدريسها
بأسلوب التحري ،واستخدمت الدراسة أدوات خاصة
بالتقوة املستمر مثل (االختبارات املقالية ،واالختبارات
القصرية) واختبار لقيال التحصيل عند مستوى
(الفهم ،التحليل ،الرتكي  ،التقوة) واختبار التفكري
الناقد ملهارة (التحيز ،فحص وجهات النظر املختلفة،
حتليل املعلومات ،مصادر املعلومات الرئيسة والثانوية)،
وأسفرت النتائ إر أن أسلوب التحري طور مهارات
التفكري الناقد والتحصيل الدراسي يف مادة التاريخ.
ومن خالل الدراسات السابقة تتضح النقاع ااتية:
 اتفقــت الدراســات أنــه ميكــن تنميــة التفكــري الناقــد مــن
خالل تابيق اذ وبرام تدريس خمتلفة.
 تنوعــت املهــارات الـ تقيســها اختبــارات التفكــري الناقــد
املع ـ ــدة يف الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة  ،وق ـ ــد اخت ـ ــارت الباحث ـ ــة
املهـ ـ ـ ــارات التاليـ ـ ـ ــة (معرفـ ـ ـ ــة االفرتاضـ ـ ـ ــات – التفسـ ـ ـ ــري –
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االسـ ـ ـ ــتنتا – االسـ ـ ـ ــتنباع – تقـ ـ ـ ــوة املناقشـ ـ ـ ــات) نظ ـ ـ ـ ـرا
لشــموهلا ،وأل"ــا تتفــق إر حــد كبــري مــع مهــارات التفكــري
الناق ــد الـ ـ ح ــددها ب ــاير لا ــالب املرحل ــة الثانوي ــة ،كم ــا
أخ ـ ــذت كث ـ ــري م ـ ــن الدراس ـ ــات العربي ـ ــة واألجنبي ـ ــة ـ ــذه
املهارات ،ومناسبة املهارات لابيعة مقرر األحياء.

المكون المعرفي :cognation

كثـري مـن الرتبـويني وعلمـاء الـنفس يـرى أن املكــون
املع ــريف ه ــو م ــا يع ــِّب ع ــن املعرف ــة واخلـ ـِّبات واملعتق ــدات الـ ـ
ميتلكها الفرد عن موضوع ما (زيتون3111 ،م ،ص.)343
لذلك يعد املكون املعريف أحد أهداف املؤسسات
التعليمية على خمتلف مستوياهتا ،فهو مستند لالستيعاب
العميق للخِّبات املعرفية بش مستوياهتا ،وال حرصت
عليها وزارة الرتبية والتعليم بصفة خاصة حيث ُحدد املكون
املعريف من أحد أهداف وزارة الرتبية والتعليم (وزارة الرتبية
والتعليم4135 ،هـ  ،ص.)44
اخلِّبات املعرفية مبستويات معرفية متفاوتة مققها الفرد أو
مستوى النجاح الذي يصل إليه يف مادة دراسية أو جمال أو
تدري معني
وقد حدد (عالم3113 ،م  ،ص )343مستويات املكون
املعريف إر:
 -1مستويات معرفية دنيا:

بثــل يف قــدرة الفــرد الكتســاب املعرفــة العلميــة واملعلومــات
ال تساعده لإلجابة عن األس لة املاروحة.

 -2مستويات معرفية عليا:

بثــل يف قــدرة الفــرد الكتســاب املعرفــة العلميــة واملعلومــات
وتنميــة القــدرات واملهــارات يف اســتخدام هــذه املعرفــة العلميــة
بصورة وظيفية ح ال تكون حمدودة الفائدة.
ومن خالل التالع برؤى مستقبلية فإن هنا ضرورة
ملحة لتابيق طرق و اذ لتدريس املقررات الدراسية تنمي
مهارات التفكري واحلصيلة املعرفية  ،ويف هذا السياق يعد
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وذ باير واملستخدم يف تدريس مقرر األحياء املاور أحد
النماذ ال يُؤمل أن بكن طالبات املرحلة الثانوية من
حتقيق مستويات عالية من التفكري العميق ال تقودهن إر
فهم عميق للمكون املعريف مما يعود عليهن بالفائدة.
ومن الدراسات ال تناولت اهتماما باملكون املعريف:


دراســة (

et. al, 2006

 :)Prinsهــدفت الدراســة إر

معرفــة أثــر القــدرة العقليــة ومــا وراء املعرفــة يف اكتســاب
املكونات املعرفية يف التعلم .وأجريت الدراسة على عينة
قوامها ( )11طالبا باملرحلة اجلامعية ،تلقـوا تـدريبا علـى
حمتويــات تعليميــة ذات مســتويات خمتلفــة مــن الصــعوبة
(بســيا  -متوســا  -معقــد) ،وذلــك باالعتمــاد علــى
احلاس اايل  .وتوصلت الدراسة وجود عالقـة موجبـة
بني القدرة العقلية وما وراء املعرفة ونتائ املكون املعـريف
يف املستويات الدنيا العليا.
 دراسـ ـة (حمم ــد 3112 ،م) :ه ــدفت إر معرف ــة فاعلي ــة
برنام إعداد معلم الفيزياء قائم على الـتعلم اإللكـرتو
يف تنمية املكون املعريف ومهارة ا اذ القرار واال اه حنوه
ل ــدى الا ــالب املعلم ــني .ومشل ــت عين ــة البح ــث ()51
طالبـا و طالبــة مت تــدريبهم مــن خــالل دورة تدريبيــة ملــدة
ثالث ــة أي ــام وم ــن مث طب ــق الِّبن ــام عل ــيهم بواق ــع (51
سـاعة) علــى مـدار الفصــل الدراسـي .وقــد أسـفرت أهــم
النتــائ عــن فاعليــة برنــام الــتعلم اإللكــرتو يف تنميــة
املك ـ ــون املع ـ ــريف ملق ـ ــرر طـ ـ ـرق ت ـ ــدريس العل ـ ــوم جملموع ـ ــة
الدراسة.
منهج البحث:

اس ـ ــتخدمت الباحث ـ ــة امل ـ ــنه التج ـ ـ ـرييب .وذل ـ ــك بتحدي ـ ــد
جمموعــة البحــث حتديــدا عش ـوائيا جيــث يابــق الِّبنــام علــى
جمموعــة البحــث وتابــق عليهــا أدوات البحــث بشــكل قبلــي
وبعدي.

مجتمع البحث وعينته:
يتمثل جمتمع البحث يف طالبات الصف األول الثانوي من
ثانويــة البشــرى األهليــة ،مبدينــة مكــة املكرمــة ،وقــدمت اختيــار
هذه املدرسة لقر ا من منزل الباحثة.
وتكونت العينة من ( )21طالبة من طالبات الصف األول
الثانوي بعد أن مت استبعاد طالبات املنازل والعائدات للسنة
الدراسية ح يتم تكافؤ اجملموعات و انسها يف العمر
الزم  ،حيث ترتاوح أعمار الاالبات ما بني ()44-41
سنة ،وقد مت اختيار العينة اختيارا عشوائيا بسياا جيث ميثل
فصالن منها اجملموعة التجريبية والعدد الكلي فيها ( )11ومت
تدريسها بنموذ باير ،والفصالن ااخران ميثالن اجملموعة
الضاباة والعدد الكلي فيها ( )51ومت تدريسها بالاريقة
التقليدية ،وقد قامت معلمة الصف بتدريس اجملموعتني
الضاباة والتجريبية.
خطـة البحث وإجـراءاتها
لإلجابة عن فروض البحث مت إتباع اإلجراءات ااتية:

أوالً :االط ـ ــالع عل ـ ــى األدبي ـ ــات والدراس ـ ــات الـ ـ ـ اهتم ـ ــت

بنماذ تدريس تنمـي مهـارات التفكـري بصـفة عامـة والتفكـري
الناق ــد بص ــفة خاص ــة ،وك ــذلك تنم ــي املك ــون املع ــريف ل ــدى
املتعلمني.
ثانياً :اختيار الوحدة الدراسية:
مت اختيـ ــار وحـ ــدة دراسـ ــية متضـ ــمنة (البكترييـ ــا والفريوسـ ــات
والاالئعيات والفاريـات) مـن كتـاب األحيـاء املاـور للصـف
األول الثانوي الفصل الدراسي األول ،املقرر مـن وزارة الرتبيـة
والتعل ـ ــيم للع ـ ــام الدراس ـ ــي 4144ه ـ ـ ـ 4143 -هـ ـ ــ ،وذل ـ ــك
ل سباب ااتية:
 حتتوي على العديد مـن املفـاهيم واملكونـات املعرفيـة الـ
تتناس مع وذ باير التدريسي.
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 تتض ـ ــمن العدي ـ ــد م ـ ــن املوضـ ـ ــوعات املهم ـ ــة ال ـ ـ ـ تثـ ـ ــري
تســاؤالت واستفســارات الاالبــات ،ممــا تشــجعهن علــى
تنمية التفكري الناقد ومهاراته املختلفة.
 احت ـواء الوحــدة علــى جمموعــة كبــرية مــن املعــارف ،وال ـ
قــد ال تــتمكن معظــم الاالبــات مــن اســتيعا ا ،ومــن مث
قــد يــؤثر علــيهن يف اكتســاب املكــون املعــريف ،وهــذا مــا
كعلنا حنتا إر استخدام طرق و اذ تدريسية جديدة
تساعدنا يف التغل على هذه الصعوبات.

ثالثاً :تحليل محتوى الوحدة:
مت حتلي ــل حمت ــوى الوح ــدة ــدف حتدي ــد األه ــداف التعليمي ــة
والســلوكية ،وحصــر املفــاهيم والتعميمــات واملهــارات املتضــمنة
يف ا توى ،وملساعدة الباحثة يف إعداد دليل املعلمـة املصـمم
وفقــا لنمــوذ بــاير ،وكمــا يســاعد يف إعــداد اختبــار املكــون
املعريف واختبار التفكري الناقد.
وبعد حتليل ا توى مت حساب صدق وثبات التحليل.

رابعاً :إعداد دليل المعلم:

بعد االطالع علـى بعـض املوسـوعات العلميـة ،وعـدد مـن
كت ـ األحيــاء املتخصصــة ،مت إعــداد دليــل املعلمــة املتضــمن
دراس ــة تفص ــيلية ملوض ــوعات الوح ــدة املخت ــارة وفق ــا لنم ــوذ
بـاير ،وذلـك لالسرتشـاد بـه أثنـاء عمليـة التـدريس ،ومســاعدة
املعلمــة علــى ت ـدري الاالبــات علــى تابيــق النمــوذ  ،وقــد
احتوى دليل املعلمة على:
 مقدمة :تشتمل املقدمة على التعريف بنموذ باير وأمهيته
وش ـ ــرح خاوات ـ ــه والتوجيه ـ ــات الالزم ـ ــة للمعلم ـ ــة عن ـ ــد
استخدام هذا النموذ .

 األهداف :فيها يتم حتديد األهداف العامة للوحدة عامـة
واألهداف السلوكية لكل درل.

 األنشطة التعليميـة :حتديـد األنشـاة التعليميـة والتجـارب
يف كل درل واألدوات املالوبة.
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 إج ــراءات الت ــدريس :شــرح تفصــيلي خلا ــة ســري ال ــدرل
وفقا لنموذ باير.

 التقويم :حتديد طرق التقوة املتبعة.
وبع ــد االنته ــاء م ــن إع ــداد دلي ــل املعلم ــة ،مت عرض ــه عل ــى
حمكمــني أســاتذة مــن قســم املنــاه وطــرق التــدريس وأس ـاتذة
م ــن قسـ ــم األحي ــاء وعلـ ــى بعـ ــض م ــن مشـ ــرفات ومعلمـ ــات
األحي ــاء للص ــف األول الث ــانوي وعل ــى تس ــعة م ــن طالب ــات
الصــف األول الثــانوي الــاليت قــد انتهــني مــن دراســة الوحــدة
من غري عينـة البحـث ،إلبـداء الـرأي فيـه ،ومـدى مالءمتـه ملـا
أع ــد م ــن أجل ــه ،وعل ــى ض ــوء هرائه ــم ومقرتح ــاهتم مت إجـ ـراء
بعض التعديالت.

خامساً :أدوات البحث:

 -1إعداد اختبار التفكير الناقد:

أ -تحديد الهدف من االختبار:
يه ــدف االختب ــار إر قي ــال ق ــدرة طالب ــات الص ــف األول
الثانوي على التفكري الناقد يف مهارات (االستنتا  ،التفسري،
االس ــتنباع ،تق ــوة املناقش ــات ،معرف ــة االفرتاض ــات) ،وق ــد مت
اختيار هذه املهارات لعدة اعتبارات منها :أ"ا تتفق إر حد
كبــري مــع مهــارات التفكــري الناقــد عنــد بــاير ،إضــافة إر أن
معظم اختبارات التفكري الناقـد يف األدبيـات السـابقة اتفقـت
يف هذه املهـارات لكو"ـا مـن أكثـر املهـارات ارتباطـا بـالتفكري
الناقد ،وكذلك ملناسبتها للوحدة املختارة و وذ باير.
ب -صياغة مفردات االختبا:

مت صـياغة مفـردات االختبــار يف مخسـة أقســام مسـتقلة تقــيس
قدرة الاالبة على التفكري الناقد يف كل مهارة .إذ تتكون كل
مفردة من مفردات االختبار من جزأين مها :مقدمـة السـؤال،
يليها أربعة استجابات كل استجابة تتضمن خيارين أو أكثر
ت ــار الاالبـ ــة أح ــدها .وقـ ــد ُروعـ ــي عن ــد صـ ــياغة االختبـ ــار
احتواء املفردات على موضـوعات الوحـدة ومناسـبتها ملسـتوى
و الاالبات ،ووضوح ودقة األلفاى املستخدمة يف صياغتها
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وخلوه ــا م ــن التعقي ــد وك ــذلك س ــهولة ووض ــوح التعليم ــات،
وتزويد كل قسم مـن أقسـام االختبـار مبثـال توضـيحي يوضـح
للاالبة الاريقـة الـ يـ ـا علـى االختبـار كمـا يف ملحـق
(.)4

ج -جدول مواصفات االختبار:
جدول رقم ( )4يبني مواصفات اختبار التفكري الناقد لدى
طالبات الصف األول الثانوي.
جدول رقم ( ) 1

مواصفات اختبار التفكير الناقد لدى طالبات الصف األول
الثانوي.
مهارات اختبار التفكير الناقد

عدد األسئلة

معرفة االفرتاضات

31

التفسري

31

تقوة املناقشات

31

االستنباع

31

االستنتا

31

اجملموع

411

د  -نظام تقدير الدرجات و طريقة تصحيح االختبار :
حــددت درجــة واحــدة لكــل مفــردة ،عنــدما تكــون اإلجابــة
صحيحة ،وصفر عندما تكون اإلجابة خاط ة أو مرتوكة من
قبل الاالبة وأصبحت الدرجة النهائية ( ،)411ومت تصحيح
االختبار وفقا ملفتاح التصـحيح الـذي أعدتـه الباحثـة ،ملحـق
(.)3
هـ  -صدأ االختبار:

 ص ــدأ المحكم ــين :مت ع ــرض اختب ــار التفك ــري الناق ــد
عل ــى حمكم ــني م ــن قس ــم عل ــم ال ــنفس واملن ــاه وط ــرق
الت ــدريس ،إلب ــداء الـ ـرأي يف ص ــياغة األسـ ـ لة ،ووض ــوح
املفـ ـ ــردات ،ومالءمتهـ ـ ــا ملسـ ـ ــتوى الاالبـ ـ ــات ،وماابقـ ـ ــة
مف ــردات االختب ــار للمه ــارة الـ ـ يقيس ــها ،وعل ــى ض ــوء
هرائه ــم ومقرتح ــاهتم مت إج ـ ـراء بع ــض التع ــديالت علـ ــى

ص ـ ـ ــياغة بع ـ ـ ــض األسـ ـ ـ ـ لة واملف ـ ـ ــردات وح ـ ـ ــذف بع ـ ـ ــض
املفردات ؛ للوصول إر االختبار يف شكله النهائي وهو
يتكون من ( )411مفردة.

 الص ــدأ التط ــابقي (ص ــدأ المح ــك الخ ــارجي) :مت

تابي ــق االختب ــار عل ــى عين ــة اس ــتاالعية ع ــدد طالباهت ــا
( )45طالبة من طالبات الصف األول الثانوي من غري
عينــة البحــث ،مث تابيــق اختبــار التفكــري الناقــد (الــذي
أعدتــه الباحثــة) علــى العينــة نفس ـها  ،ومــن مث حســاب
معـ ـ ـ ـ ــامالت االرتبـ ـ ـ ـ ــاع بـ ـ ـ ـ ــني درج ـ ـ ـ ـ ـات الاالبـ ـ ـ ـ ــات يف
االختب ـ ــارين ،وتراوح ـ ــت ق ـ ــيم مع ـ ــامالت االرتب ـ ــاع ب ـ ــني
( )1911 -1943وهي قيم مرتفعة وموجبـة تـدل علـى
أن االختبار يتمتع بدرجة مناسبة من الصدق.

و -حساب ثبات االختبار:

طُبق االختبار على عينة استاالعية أخرى عـدد أفرادها
( )45مـ ــن طالبـ ــات الصـ ــف األول الثـ ــانوي مـ ــن غـ ــري عينـ ــة
البحــث ،مث مت إعــادة تابيــق االختبــار مــرة أخــرى علــى العينــة
نفسها بفارق زم قدره ( )34يوم بني التابيق األول والثا
وجس ـ ــاب معام ـ ــل ارتب ـ ــاع الثب ـ ــات الختب ـ ــار التفك ـ ــري الناق ـ ــد
باس ــتخدام طريق ــة إع ــادة التابي ــق ،وج ــد أن معام ــل الثب ــات
( ،)1921وهو دال إحصائيا عنـد مسـتوى ( ،) 1915وهـو
معام ــل ثب ــات مرتف ــع ،وه ــذا ي ــدل عل ــى أن االختب ــار يتمت ــع
بدرجة ثبات مقبولة.

ز  -زمن االختبار:

مت حتديــد زمــن االختبــار مــن خــالل تابيــق االختبــار علــى
العين ـ ــة االس ـ ــتاالعية وذل ـ ــك بإك ـ ــاد املتوس ـ ــا لل ـ ــزمن ال ـ ــذي
تستغرقه أسرع طالبة يف اإلجابة ،والزمن الذي تسـتغرقه أباــأ
طالبــة ،وعليــه ُحــدد لالختبــار زم ـن وقــدره ( )15دقيقــة أي
حصة واحدة.

 -3إعداد اختبار المكون المعرفي:

أ -تحديد الهدف من االختبار:
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اهل ــدف مــن هــذا االختبــار هــو حتديــد مــدى ــو املكــون
املعـ ــريف لاالبـ ــات جممـ ــوع البحـ ــث يف الوحـ ــدة املتضـ ــمنة
(البكترييــا والفريوســات والاالئعيــات والفاريــات) مــن كتــاب
األحي ـ ــاء املا ـ ــور للص ـ ــف األول الث ـ ــانوي الفص ـ ــل الدراس ـ ــي
األول ،كم ــا يه ــدف إر معرف ــة فاعلي ــة ــوذ ب ــاير يف تنمي ــة
املكون املعريف لدى الاالبات.

العلميــة واللغويــة ،وكانــت نتــائ االســتاالع إمجــاع ا كمــني
على مشول األهداف ملوضوعات الوحدة ،وأشار بعضهم إر
تعــديالت يف الصــياغة اللغويــة لــبعض مــن األهــداف ،وبع ــد
إجـ ـ ـراء التع ـ ــديالت أص ـ ــبحت قائم ـ ــة األه ـ ــداف يف ص ـ ــورهتا
النهائي ـ ــة وتض ـ ــم ( )14ه ـ ــدفا كم ـ ــا يف ملح ـ ــق ( ،)4بهي ـ ــدا
لصياغة اختبار املكون املعريف.

مت ص ــياغة أه ــداف س ــلوكية للوح ــدة املخت ــارة ووض ــعها يف
قائمــة لعرضــها علــى الســادة ا كمــني إلبــداء الـرأي يف مــدى
مشــول األهــداف الســلوكية للوحــدة املختــارة وصــحة صــياغتها

جدول ( )3يبني الوزن النسيب ملواصفات االختبار:

ب -تحديد األهداف السلوكية لالختبار:

ج  -جدول الوزن النسبي لمواصفات االختبار:

جدول رقم ()2

الوزن النسبي لمواصفات اختبار المكون المعرفي لمقرر األحياء المطور في الصف األول الثانوي.

م

الموضوعات

أرقام األسئلة وفقاً لمستويات األهداف المعرفية

عدد
الحصص

عدد

الوزن النسبي

األسئلة

المئوي
%21.91

أرقام أسئلة المستويات المعرفية الدنيا

أرقام أسئلة المستويات المعرفية العليا

1

البكتريا

2

1,1,7,8,9

2,1,5,2

9

2

الفيروسات

1

17,21,22

18,19,22

2

%11

1

الطالئعيات

11

11,11,12,15,12,28,29

11,11,21,21,25,22,27

11

%12.55

1

الفطريات

11

11,11,15,12,17,18,19,11,11,12

11,12,11,11

11

%12.55

المجموع

11

25

18

11

ـ

الوزن النسبي المئوي

ـ

%58

%12

ـ

%111

د -كتابة مفردات االختبار:
ب ــت كتاب ــة أسـ ـ لة مف ــردات اختب ــار فه ــم املك ــون املع ــريف
املوضوعي على ا االختيار من متعدد بأربع إجابات لكـل
منهــا ،ويكــون بينهــا إجابــة واحــدة فقــا صــحيحة .ولبيــان
كيفيـ ـ ــة اإلجابـ ـ ــة عـ ـ ــن أس ـ ـ ـ لة االختبـ ـ ــار مت إعـ ـ ــداد صـ ـ ــفحة
للتعليمات روعـي فيهـا سـهولة ودقـة األلفـاى وتضـمنت علـى
كيفيــة اإلجابــة عــن أس ـ لة االختبــار وحتديــد مــا يقيســه هــذا
االختبار وحتديد عـدد أس لة االختبار( ،)14كما تضمنت

البيانــات الشخصــية للاالبــات (جممــوع البحــث) .وامللحــق
رقم ( ،)1يوضح اختبار املكون املعريف يف صورته النهائية.

هـ -توزيع درجات االختبار:

تعاـ ــى كـ ــل طالبـ ــة درجـ ــه واحـ ــدة عنـ ــد اختيارهـ ــا اإلجابـ ــة
الصحيحة ،وتُعاى الاالبة صـفرا ،يف حـال اختـارت اإلجابـة
اخلاط ــة أو تركتهــا دون إجابــة ،و ــذا تكــون الدرجــة النهائيــة
لالختب ــار ( )14درج ــة .ومت تص ــحيح االختب ــار وفق ــا ملفت ــاح
التصحيح الذي أعدته الباحثة يف ملحق (.)5
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و – صدأ االختبار:
مت عرض االختبـار علـى حمكمـني مـن قسـم املنـاه وطـرق
التدريس وعلى بعض مـن مشـرفات ومعلمـات مقـرر األحيـاء
املا ـ ــور للص ـ ــف األول الث ـ ــانوي ،إلب ـ ــداء ال ـ ـ ـرأي يف ص ـ ــياغة
األس لة ،ووضوحها ،ومالءمتها ملستوى الاالبات ،واشـتمال
االختبـ ــار علـ ــى مجيـ ــع مواضـ ــيع الوحـ ــدة ،ومناسـ ــبة مفـ ــردات
االختب ــار لله ــدف ال ــذي وض ــعت م ــن أجل ــه ،وعل ــى ض ــوء
هرائهــم ومقرتحــاهتم مت إج ـراء بعــض التعــديالت علــى صــياغة
بع ــض األس ـ ـ لة وح ــذف بعـ ــض منه ــا؛ للوصـ ــول إر صـ ــدق
حمتوى االختبار.
ز– التجريب االستطالعي لالختبار:

طبـ ـ ــق االختبـ ـ ــار يف ص ـ ـ ــورته األوليـ ـ ــة عل ـ ـ ــى العينـ ـ ــة نفس ـ ـ ـها
االستاالعية ال طبق عليها اختبار التفكري الناقد ،مـن غـري
عينة البحث ،وقد سبق هلن دراسة الوحـدة مـع معلمة املادة،
وذلك بغرض حساب:
 ثبات االختبار:
مت حسـ ـ ــاب ثبـ ـ ــات االختبـ ـ ــار باسـ ـ ــتخدام معادلـ ـ ــة كيـ ـ ــودر
&Wiersma
ريتشـ ـ ـ ـ ـ ــارد سـ ـ ـ ـ ـ ــون الصـ ـ ـ ـ ـ ــيغة (( )34
 )Jurs,1990,161ووجـد أنــه مســاو ( )191وهــي درجــة تــدل
على ثبات االختبار واالتساق الداخلي ملفرداته.
 زمن االختبار:
مت حتديــد زمــن االختبــار مــن خــالل تابيــق االختبــار علــى
العين ـ ــة االس ـ ــتاالعية وذل ـ ــك بإك ـ ــاد املتوس ـ ــا لل ـ ــزمن ال ـ ــذي
تستغرقه أسرع طالبة يف اإلجابة ،والزمن الذي تسـتغرقه أباــأ
طالبــة ،وعليــه ُحــدد لالختبــار زمــن وقــدره ( )15دقيقــة أي
حصة واحدة.

سادساً :التصميم التجريبي وإجراءات التجربة:

الشكل رقم ()2

يوضح التصميم التجريبي للبحث
اختبار التفكير
الناقد

المجموعة

التجريبية

واختبار المكون
المعرفي

المجموعة
الضابطة

التطبيق القبلي مجموعات البحث

البعدي

تدريس الوحدة

بطريقة نموذج
باير

تدريس الوحدة
بالطريقة

التقليدية

المعالجة التجريبية

اختبار

التفكير
الناقد

واختبار

المكون

المعرفي
التطبيق

سابعاً :إجراءات تطبيق تجربة البحث:

قبل تنفيذ اجلان التجرييب للدراسة مت اايت:
 إج ـراء املكاتبــات اإلداريــة لــوزارة الرتبيــة والتعلــيم اخلاصــة
بالسماح بتابيق التجربة.
 التابيق القبلي ألدوات البحث املتمثلة يف اختبار التفكري
الناقــد واختبــار املكــون املعــريف وكــان يــوم األربعــاء بتــاريخ
 4144/44 /41هـ ـ ،للمجمــوعتني التجريبيــة والضــاباة
مع مراعاة إجراءات تابيقه وال سبقت اإلشـارة إليهـا يف
أدوات البحث.
 ت ـ ــدريس جمم ـ ــوع البح ـ ــث :ب ـ ــدأ الت ـ ــدريس الفعل ـ ــي ي ـ ــوم
السبت املوافق 4144/44/42هـ استمر إر يوم األحد
4143/4/41 ه ـ ـ ـ ،وق ـ ــد مت ت ـ ــدريس اجملموع ـ ــة الض ـ ــاباة
بالاريقة التقليدية واجملموعة التجريبية بنموذ باير.
 بع ــد االنته ــاء م ــن ت ــدريس موض ــوعات الوح ــدة مت تابي ــق
أدوات البح ــث بع ــديا للمجم ــوعتني التجريبيـ ـة والض ــاباة
بتاريخ 4143 /4/ 44هـ.

ثامناً  :عرض النتائج ومناقشتها:
اختبار فروض البحث:
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قب ـ ـ ــل تابيـ ـ ــق اختبـ ـ ــار حتليـ ـ ــل التبـ ـ ــاين املصـ ـ ــاح
) (ANCOVAك ـ اختبــار ــانس اجملموعــات يف االختبــار
القبلـ ــي لكـ ــل مـ ــن اختبـ ــار التفكـ ــري الناقـ ــد واختبـ ــار املكـ ــون
املعريف.
واجلدول رقم ( )4يوضح ذلك.
جدول رقم ()1

يوضح تجانس المجموعات في االختبار القبلي لكل من التفكير
الناقد  ,المكون المعرفي

مجموع

درجة

متوسط

قيمة (ف)

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

النسبية

اإلحصا

النموذ
املعدل

45539413

3

4441944
4

419154

1911

التقاطع

11139142

4

419211

1911

3459413

4

3459413

19413

19144

اجملموعة

34559211

4

3455921
1

449114

1911

اخلاأ

51419145

25

549511

اجملموع

11231911

21

اجملموع
املعدل

21339141

24

ئية

املتغري
املصاح

1113914
2

مستوى <  ) 1915بني متوساي درجات طالبات
اجملموعتني التجريبية والضاباة يف التابيق البعدي
الختبار التفكري الناقد وذلك بعد الضبا القبلي.
والختبار الفرض األول مت جدولة حتليل التباين املصاح
لدرجات اختبار التفكري الناقد البعدي لدى طالبات
جمموع البحث ،واجلدول رقم ( )1يوضح نتائ التحليل.
جدول رقم ()1
يوضح قيمة (ف) النسبية وداللتها اإلحصائية في اختبار التفكير

مستوى
المصدر

99

من اجلدول رقم ( )4مت التأكد من وجود داللة إحصائية
عند مستوى داللة أقل من أو يساوي ( )1915يف الفرض
األول والفرض الثا  ،مما يستدعي استخدام اختبار حتليل
التباين املصاح إلزالة ذلك األثر من املتغري التابع.
الختبار فروض البحث مت عرض نتائ حتليل اإلحصاء
االستداليل ،وذلك جبدولة نتائ التحليل وال يتم مبوجبها
قبول أو رفض الفروض الصفرية.
*اختبار الفرض األول وتفسيره:

 -4ينص الفرض األول اخلاص باختبار التفكري الناقد على
اايت :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( عند

الناقد البعدي للمجموعتين الخاص بالفرض األول
المصدر

اختبار
التفكير
الناقد
اختبار
المكون
المعرفي

قيمة

درجة

فرأ

(ت)

الحرية

المتوسطات

1.192
2.197

92

92

2.81-

11.77-

قيمة

مستوى

(ف)

الداللة

النسبية

اإلحصائية

1.11
1
1.12
7

1.118

1.111

من اجلدول رقم ( )1يتضح أن قيمة (ف) النسبية تساوي
( ،)374443وهذه القيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة
أقل من أو يساوي ( )1,15يف اختبار التفكري الناقد.
وهذا يقود إر رفض الفرض الصفري األول ،وقبول
الفرض البديل الذي ينص على:
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية ( عند مستوى <
 )1915بني متوساي درجات طالبات اجملموعتني
التجريبية والضاباة يف التابيق البعدي الختبار التفكري
الناقد وذلك بعد الضبا القبلي.
ويف ضوء املتوساات املعدلة البعدية املوضحة يف جدول رقم
( )5د أن الداللة لصاب اجملموعة التجريبية ذات املتوسا
األكِّب( ،)41934مقابل اجملموعة الضاباة ذات املتوسا
األصغر(.)41911
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من خالل استخدام طرق و اذ تدريس حديثـة ،وهـذا
م ــا ر تتع ــود علي ــه طالب ــات اجملموع ــة الض ــاباة ،ولكن ــه
ت ــوفر ل ــدى طالب ــات اجملموع ــة التجريبي ــة ،وق ــد ج ــاءت
نتائ هذا الفرض متسـقة مـع نتـائ الدراسـات السـابقة
الـ ـ أش ــارت يف جممله ــا إر األث ــر اإلك ــايب الن ــات م ــن
اســتخدام طــرق و ــاذ تــدريس حديثــة ومناســبة لتنميــة
التفكــري الناقــد مثــل دراســة كــل مــن (Lauer, 2005؛
Savich
املهنـ ـ ــا3111 ،م؛ البسـ ـ ــيو 3111 ،م؛

جدول رقم ()5

يوضح المتوسطات المعدلة البعدية للمجموعتين الخاصة بالفرض
األول.
مجموعة البحث

المتوسط المعدل

مجموعة تجريبية

ن = 18

11.21

مجموعة ضابطة

ن = 51

18.21

وميكــن تفســري تفــوق أداء طالبــات اجملموعــة التجريبيــة
الـ ـ ـ ُدرس ـ ــت باس ـ ــتخدام ـ ــوذ ب ـ ــاير ،ع ـ ــن أداء طالب ـ ــات
اجملموعــة الضــاباة الـ ُدرســت بالاريقــة التقليديــة يف اختبــار
التفكري الناقد البعدي  ،إر أن التدريس بنموذ باير:
 يشجع الاالبات على حتمل مسؤولية تعلمهن والتوصل
إر أفكــار جديــدة مــن خــالل تســاؤالهتن وحماولــة إكــاد
إجابات هلذه التساؤالت ،كمـا أن األنشـاة الـ قامـت
ــا الاالبــات وتســاؤالهتن الذاتيــة ســاعدهتن علــى القيــام
بعملي ـ ـ ــات التفس ـ ـ ــري واالس ـ ـ ــتنتا واالس ـ ـ ــتنباع وف ـ ـ ــرض
الفــروض ،باإلضــافة إر أن مناقشــاهتن مــع بعضــهن يف
جمموعــات صــغرية دربــتهن علــى تقــوة هرائهــن والوصــول
إر رأي ص ـ ــحيح يدعمـ ـ ــه الك ـ ــل ،وهـ ـ ــذا م ـ ــا جعلهـ ـ ــن
قادرات على تقوة مناقشاهتن ومقارنة معارفهن السابقة
باحلالية فأصبحن أكثر وعيا بعمليات التفكري الناقد.
 يهي بي ة تعليمة مناسبة تعمل على نقل النشاع داخل
الصف الدراسي من املعلمة إر الاالبات مما يـؤدي إر
زي ــادة الق ــدرة العقلي ــة للاالب ــات وكعله ــن أكث ــر فاعلي ــة
داخل الصف ،من خالل مرورهن مبواقف خمتلفة وغـري
مألوفــة حتــدت تفكــريهن ممــا يكســبهن مرونــة يف التفكــري
وسلو التفكري الفعال ،الذي يزيد من وعيهن وقدرهتن
علــى املناقشــات وتوليــد األفكــار واإلجابــات املختلفــة،
وهــذا يــدل علــى أن التفكــري الناقــد مــا هــو إالهب جمموعــة
م ــن امله ــارات العقلي ــة الـ ـ ميك ــن أن تص ــل الاالب ــة إر
أقصــى درجاهتــا إذا تــوفرت بي ــة تعليميــة مناســبة وذلــك

.)2008

*اختبار الفرض الثاني وتفسيره :
ينص الفرض الثا اخلاص باختبار املكون املعريف على
اايت:
 -4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية (عند مستوى
<  )1915بني متوساي درجات طالبات اجملموعتني
التجريبية والضاباة يف التابيق البعدي الختبار املكون
املعريف وذلك بعد الضبا القبلي.
والختبار الفرض الثا مت جدولة حتليل التباين املصاح
لدرجات التحصيل البعدي الختبار املكون املعريف لدى
طالبات جمموع البحث ،واجلدول رقم ( )1يوضح نتائ
التحليل.
جدول رقم ()2

يوضح قيمة ( ف ) النسبية وداللتها اإلحصائية في اختبار
المكون المعرفي البعدي للمجموعتين الخاص بالفرض الثاني
المصدر

النموذ

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)النس

الداللة

بية

اإلحصائ

24449324

3

111591

319441

1911

املعدل

ية

12

التقاطع

34411911

4

املتغري
املصاح

4519344

4

442911

1911

344119
11

4

451934
4

19213

19441

ب
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اجملموعة

44449451

4

اخلاأ

45419113

25

اجملموع

44311191

21

اجملموع
املعدل

35114925

24

444494

119141

1911

51
415911
1

من اجلدول رقم (  ) 1يتضح أن قيمة (ف) النسبية
تساوي ( ،)119141وهذه القيمة دالة إحصائيا عند
مستوى داللة أقل من أو يساوي ( )1,15يف اختبار
املكون املعريف .
وهذا يقود إر رفض الفرض الصفري الثا  ،وقبول الفرض
البديل الذي ينص على:
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية ( عند مستوى <
 )1915بني متوساي درجات طالبات اجملموعتني
التجريبية والضاباة يف التابيق البعدي الختبار
املكون املعريف وذلك بعد الضبا القبلي.
ويف ضوء املتوساات املعدلة البعدية يف جدول رقم ()4
د أن الداللة لصاب اجملموعة التجريبية ذات املتوسا
األكِّب( ،)15951مقابل اجملموعة الضاباة ذات املتوسا
األصغر (.)11951
جدول رقم ()7
يوضح المتوسطات المعدلة البعدية للمجموعتين الخاصة بالفرض
الثاني.

جمموعة البحث

املتوسا املعدل

جمموعة ريبية

ن = 11

15951

جمموعة ضاباة

ن = 51

11951

وق ــد يع ــزى تف ــوق أداء طالب ــات اجملموع ــة التجريبي ــة عل ــى
طالبــات اجملموعــة الضــاباة يف اختبــار املكــون املعــريف إر مــا
يأيت:
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 إن الت ــدريس بنم ــوذ ب ــاير يت ــيح الفرص ــة أم ــام الاالب ــات
لالنغمــال يف الــتعلم والبحــث والوصــول إر املعلومــات
بأنفسـ ــهن ،ويكـ ــون دور املعلمـ ــة مرشـ ــدة وموجه ـ ـة ممـ ــا
ي ـ ــؤدي إر تنمي ـ ــة االس ـ ــتقالل ال ـ ــذايت هلـ ـ ـن يف ال ـ ــتعلم،
وحتم ــل املسـ ـؤولية وه ــذا ب ــدوره ش ــجعهن عل ــى النش ــاع
واكتساب املكونات املعرفية.
 يركــز ــوذ بــاير علــى االهتمــام بالبي ــة التعليميــة وبرتتي ـ
الاالبــات داخــل الصــف ،ممــا ســاعد علــى التفاعــل بــني
الاالب ــات يف جمموع ــات غ ــري متجانس ــة يف التحص ــيل،
األمر الذي أدى إر تعلم الاالبات من بعضهن بعضا،
وزاد م ـ ــن ق ـ ــدرهتن عل ـ ــى ـ ـ ـزين واس ـ ــرتجاع املعلوم ـ ــات
واكتساب املكونات املعرفية.
 إن الــتعلم وفقــا لنمــوذ بــاير مــن اال اهــات احلديثــة ال ـ
هت ــدف إر فه ــم الاالب ــة مل ــا م ــدث حوهل ــا واكتش ــاف
احلقائق العلمية وتكوين املبـادي العلميـة بنفسـها وذلـك
من خالل حتديـد األهـداف املـراد حتقيقهـا وتقيـيم مـدى
احها يف حتقيقها (مقارنة بالاريقة التقليدية).
وتتفق نتائ هذا الفرض مع نتـائ دراسـة كـل مـن ( Lauer,
2005؛ Prins et. al, 2006؛ حممــد3112 ،م؛ الغامــدي،
3112م).
*اختبار الفرض الثالث وتفسيره:

للتحقق من صحة الفرض الثالث والذي ينص على أنه
ال توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية (عند
مستوى <  )1915بني االختبار البعدي لكل من التفكري
الناقد واملكون املعريف بني متوسا درجات طالبات اجملموعة
التجريبية ومتوسا درجات طالبات اجملموعة الضاباة  ،فقد
مت حساب معامل االرتباع وجدول ( )1يوضح ذلك.
جدول رقم ()8

يوضح معامل االرتباط بين درجات االختبار البعدي لكل من

التفكير الناقد والمكون المعرفي للمجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة والخاص بالفرض الثالث
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التفكير الناقد
المجموعة
التجريبية

ن = 18
المجموعة
الضابطة

ن = 51

التفكير الناقد

ــ

المكون

1.221

المعرفي

1.111

التفكير الناقد

ــ

المكون

1.112

المعرفي

1.111

المكون

المعرفي
1.221

1.111
ــ
1.112
1.111
ــ

يتضح من اجلدول ( )1أن معامل االرتباع دال إحصائيا
(عند مستوى<  )1,15لكل من اجملموعة التجريبية
واجملموعة الضاباة  ،وهذا يع أن هنا ارتباطا إكابيا بني
التفكري الناقد واملكون املعريف بالنسبة لاالبات اجملموعتني
التجريبية والضاباة ،وهذه النتيجة تقود إر رفض الفرض
الصفري الثالث وقبول الفرض البديل الذي ينص على:
توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية (عند
مستوى <  )1915بني االختبار البعدي لكل من التفكري
الناقد واملكون املعريف بني متوسا درجات طالبات اجملموعة
التجريبية ومتوسا درجات طالبات اجملموعة الضاباة .
كما د يف اجلدول ( )1أن معامل االرتباع ليس بالسواء
يف اجملموعتني فهو يف اجملموعة التجريبية أعلى (،)19131
مقابل معامل االرتباع يف اجملموعة الضاباة أقل (.)19441
وميكن تفسري هذه النتيجة إر ما يأيت:
 إن التدريس بنموذ باير يؤكد فاعلية املتعلم داخل
املوقف التعليمي من خالل املشاركة يف األنشاة،
والتعاون يف التفكري واملثابرة يف الوصول إر حلول
ل نشاة من خالل التفسري واالستنتا واالستنباع
وفرض الفروض ،وهذه السلوكيات كلها تساهم يف
زيادة القدرة العقلية وتنمية التفكري الناقد ،مما جعلها

تؤثر بصورة إكابية يف تنمية املكونات املعرفية لدى
الاالبات .
 أن التدريس بالاريقة التقليدية املتبعة يف غالبية املدارل
وال تبنتها اجملموعة الضاباة ،كانت هتتم بتقدة كم
هائل من املعلومات اجلاهزة ال تتال حفظها
واسرتجاعها مع ممارسة بعض مهارات التفكري ،مما أدى
إر وجود ارتباع دال إحصائيا بني التفكري الناقد
واملكون املعريف ولكن معامل االرتباع بدرجة أقل مما
هو يف اجملموعة التجريبية.
 وقــد جــاءت هــذه النتــائ متفقــة مــع نتــائ الدراســات
الس ــابقة الـ ـ أك ــدت وج ــود عالق ــة ارتباطي ــه دال ــة ب ــني
املتغـريات التابعــة لتــأثري التــدريس باــرق و ــاذ حديثــة،
مثل دراسة كل مـن ( Lauer, 2005؛ سـوارتز وبـاركس،

3115م؛ البسـ ـ ـ ــيو ،
الغامدي 3112م).

3111م؛2008

Savich,؛

تاسعاً  :التوصي ــات :

بناء على ما توصلت إليه نتائ البحث احلايل ،ميكن صياغة
التوصيات ااتية:
 -4حــث املعلمــني واملعلمــات علــى التنويــع يف طــرق و ــاذ
الت ــدريس احلديث ــة م ــع الرتكي ــز عل ــى م ــا ينم ــي مه ــارات
التفكري عند الاالب.
 -3إع ــداد بـ ـرام تعليمي ــة تق ــوم عل ــى دمـ ـ تعل ــيم التفك ــري
ضمنيا أثناء تدريس املقررات الدراسية.
 -4إعــداد برنــام تعليمــي للمعلمــني قبــل اخلدمــة وتــدريبهم
علـ ــى كيفيـ ــة اسـ ــتخدام وتابيـ ــق ـ ــوذ بـ ــاير والنمـ ــاذ
التدريس ــية األخ ــرى الـ ـ تنم ــي مه ــارات التفك ــري عام ــة
والتفكري الناقد خاصة.
 -1تدري املعلمني واملعلمات يف اخلدمة على تنمية تفكري
املتعلمـني وإكسـا م مهــارات التفكـري املختلفـة واملناســبة
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لاــالب كــل مرحلــة تعليميــة ،باســتخدام أحــدث طــرق
و اذ التـدريس ،وذلـك مـن خـالل مشـاركتهم يف ورش
عمل تعقدها هلم وزارة الرتبية والتعليم.

عاشراً  :المقترحـ ــات:

يف ضـوء ما توصلت إليه نتائ البحث احلايل ،ميكن
اقرتاح اايت:
 -4برن ـ ــام مق ـ ــرتح لتنمي ـ ــة مه ـ ــارات التفك ـ ــري ق ـ ــائم عل ـ ــى
التـ ـ ــدريس بنمـ ـ ــوذ بـ ـ ــاير يف مقـ ـ ــررات دراسـ ـ ــية أخـ ـ ــرى
ومراحل تعليمية خمتلفة.
 -3دراســة أثــر ــوذ بــاير يف تــدريس العلــوم مــع متغ ـريات
أخرى مثل التفكري االبتكاري أو التفكري االستداليل أو
التفكري العلمي.
 -4إجـراء جــوث تقـوم علــى الــدم بـني ــوذجني تدريســيني
لتعل ــيم مه ــارات التفك ــري وقي ــال أثره ــا يف تنمي ــة أ ــاع
التفكري املختلفة على مراحل التعليم املختلفة.
 -1دراســة أثــر تــدري الاال ـ املعلــم علــى تــدريس العلــوم
وفق ــا لنم ــوذ ب ــاير يف تنمي ــة التفك ــري الناق ــد وبق ــاء أث ــر
التعلم على طالبه.
 -5دراســة العالق ــة بــني أ ــاع التفكــري املختلف ــة واس ــتخدام
وذ باير.
 -1دراسة حتليلية ملنـاه العلـوم يف مراحـل التعلـيم العـام
املختلف ــة ملعرف ــة م ــدى تأثريه ــا يف إكس ــاب الا ــالب
مهارات التفكري الناقد.

ق ــائمة المراجــع
-

إب ـراهيم ،حممــود أبــو زيــد (4211م) :اختبــار كورنيــل للتفكيــر الناقــد

المستوى (×) ،كلية الرتيب  ،جامعة عني مشس .

 باباني ،هـدى حممـد (3111م) :فاعليـة ـوذ االستقصـاء العـادل يفتنميــة فهــم بعــض قضــايا مســتحدثات التقنيــة احليويــة والتفكــري الناقــد والقــيم
ل ــدى طالب ــات الفرق ــة الثالث ــة ص ــص األحي ــاء بكلي ــة الرتبي ــة مبك ــة املكرم ــة،
رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية الرتبية مبكة املكرمة.

-
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بــاير ،بــاري 3114( .م)  :المرجــع فــي تــدريس مهــارات التفكيــر

"دليل المعلم" ،ترمجة :مؤيد حسن فوزي ،العني :دار الكتاب اجلامعي.

 البسيو  ،حممد سويلم (3111م)  :فعالية وذ تدريسي مقرتح قـائمعل ــى اسـ ـرتاتيجيات م ــا وراء املعرف ــة يف تنمي ــة التفك ــري الناق ــد يف الرياضـ ـيات

لدى طالبات الصف األول ثانوي ،مجلة كلية التربية ،جامعة الزقازيق.

-

احلارثي ،إبراهيم أمحـد (3114م)  :تعليم التفكير ،ع ( ، )4الريـاض

-

الرش ــيد ،من ــرية بن ــت حمم ــد ب ــن فه ــد (3111م) :أث ــر برن ــام لت ــدريس

 :مكتبة الشقري .

التفكــري مــن خــالل مــنه العلــوم علــى التفكــري اإلبــداعي والناقــد والتحصــيل

لــدى تلميــذات الصــف اخلــامس االبتــدائي مبدينــة الريــاض ،رســالة دكتــوراه
غير منشورة .كلية الرتبية للبنات (األقسام األدبية) ،الرياض.

-

زيتــون ،ع ــايش حمم ــود (3111م) :أس ـالي ت ــدريس العل ــوم ،ع(، )4

عمان :دار الشروق.

-

سوارتز ،روبرت وبـاركس ،سـاندرا (3115م) :دمـج مهـارات التفكيـر

-

الس ــيد ،ماج ــدة مص ــافى (3114م) :فاعلي ــة برن ــام مق ــرتح لتنمي ــة

الناقـ ــد واإلبـ ــداعي فـ ــي التـ ــدريس "دليـ ــل تصـ ــميم الـ ــدروس" للمرحلـ ــة
االبتدائية ،ترمجة وتعريـ  :عمـاد أمحـد أبـو عيـاش وفاطمـة يوسـف البلوشـي،
أبو ظيب :مركز إدرا .
مهــارات التفكــري الناقــد لــدى الاالـ املعلــم مبيــدان الرتبيــة الفنيــة وأثـره علــى

بع ــض ن ـوات العملي ــة التعليمي ــة ل ــدى التالمي ــذ ،مجل ــة دراس ــات المن ــاهج
وطــرأ التــدريس ،اجلمعيــة املص ـرية للمنــاه وطــرق التــدريس ،جامعــة عــني
مشس ،العدد( ،)44ص ص .334-413

-

ش ــحاتة ،حس ــن والنج ــار ،زينـ ـ (3114م) :معج ــم المص ــطلحات

-

الشواهني ،خري (3114م) :تنميـة التفكيـر فـي تعلـم العلـوم .عمـان:

التربوية والنفسية ،القاهرة :الدار املصرية اللبنانية.
دار امليسرة للنشر والتوزيع.

-

ط ـ ــافش ،حمم ـ ــود (3111م) :تعل ـ ــيم التفكي ـ ــر :مفهوم ـ ــه ,أس ـ ــاليبه,

-

طه ،خالـد (3115م) :تكوين المعلمين من اإلعداد إلـى التـدريب,

مهاراته .عمان :دار جهينة.

العني :دار الكتاب اجلامعي.

-

عـ ـ ــالم ،صـ ـ ــالح ال ـ ـ ــدين (3113م)  :القي ـ ـ ــاس والتق ـ ـ ــويم الترب ـ ـ ــوي

-

علــي  ،عــزت عبــد الــرؤوف (3114م) :فعاليــة اســتخدام اس ـرتاتيجية

والنفسي :أساسياته  ,تطبيقاته  ,وتوجهاته المعاصرة .القاهرة :دار الفكـر
العريب.
النمذجة املفاهيهية يف تعليم البيولوجي على التفسري املفاهيمي وتنمية بعض

مهارات التفكري الناقد لدى طـالب الصـف األول ثـانوي ،المـؤتمر العلمـي

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)14ص ص  415 – 11الرياض؛ (صفر 4145هـ/كانوان األول 3144م)

114

هنادي بنت عبداهلل العيسى :فاعلية وذ باير يف تدريس مقرر األحياء املاور على تنمية التفكري الناقد واملكون .....

التاسع عشر :تطوير منـاهج التعلـيم فـي ضـوء معـايير الجـودة31-35 ،
يوليو ،جملد ( ، )4جامعة عني مشس ،ص ص.4113-4131

 الغامــدي ،نــورة بنــت ســعد بــن علــي (3112م) :فعاليــة برنــام مقــرتحق ــائم عل ــى ــوذ ب ــاير لتعل ــيم مه ــارات التفك ــري الناق ــد يف تنمي ــة التفكـ ــري
الرياضي والتحصـيل يف اهلندسـة لـدى تلميـذات الصـف السـادل االبتـدائي،
رس ــالة ماجس ــتير غي ــر منش ــورة .كلي ــة الرتبي ــة للبنــات ،جامع ــة املل ــك عب ــد

العزيز ،جدة.

-

حممــد ،ناهــد عبــد الراضــي نــويب (3112م)  :فعاليــة برنــام يف إعــداد

معلــم الفيزيــاء قــائم علــى الــتعلم اإللكــرتو يف تنميــة املكــون املعــريف ومهــارة
ا ــاذ الق ـرار واال ــاه حنــو الــتعلم اإللكــرتو لــدى الاــالب املعلمــني ،مجلــة

التربيــة العلميــة ،اجلمعيــة املص ـرية للرتبيــة العلميــة ،جملــد ( ،)43عــدد (،)3
ص ص.354-425

-

املهن ـ ــا ،عب ـ ــد اهلل ب ـ ــن س ـ ــليمان (3111م):أث ـ ــر الت ـ ــدريس باس ـ ــتخدام

الكــورت ( )4علــى تنميــة قــدرات طلبــة الصــف الثــا املتوســا يف التفكــري
الناقــد يف البي ــة الســعودية ،مــؤتمر اللقــاء العربــي األول لخب ـراء الكــورت:

عمـان ،األردن ،ص ص -4
الكورت تحت المجهر  31 – 42 ،بـوز  ،هب

.31

-

وزارة الرتبي ـ ــة والتعل ـ ــيم (4135ه ـ ـ ــ) :خطـ ـ ــة وزارة التربيـ ـ ــة والتعلـ ـ ــيم

- Beyer , B.K. (1995) : Critical Thinking , Fast Back
358 , Phi Delta Kappa , 408 N , Union , P.O. Box :789 ,
Blooming ton , IN 47402-0789 .
- Beyer , B.K. (1997) : Improving Student Thinking : A
Comprehensive Approach , Boston : Ellyn and Bacon .
- Beyer , B.K. (2008) : What Research Tells Us About
Teaching Thinking Skills , Social Studies , V99 , N5 ,
P223- 232 .
- Elder , Linda (2005) : Critical Thinking as the Key to
the Learning College : A professional Development
Model , New Directions for Community Colleges , N130
, P39-48 Sum .
- Lauer, T. (2005) Teaching Critical Thinking Skills
Using Blgg model , Journal of Educational Research
,V94, N5 , P292-300 .
- Liu , Q. (2007) : Critical Thinking and Educational
Ideal , Online Submission , US-China Education Review
, V4, N1 , P45-47 .
- Prins, F. J., Veenman, M. V. &Elshout, J. J. (2006) :
The Impact of Intellectual Ability and Metacognition on
Learning: New Support for The Threshold of
Problematicity Theory. Learning and Instruction, 16,
P374-387.
- Savich , C. (2008) : Improving Critical Thinking Skill
in History , Oakland University April 10 .

للس ــنوات العش ــر القادم ــة 1125ه ـ ـ 1115 -ه ـ ـ ،الري ــاض :اململك ــة
العربية السعودية.

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)14ص ص  415 – 11الرياض؛ (صفر 4145هـ/كانوان األول 3144م)

115

.....  فاعلية وذ باير يف تدريس مقرر األحياء املاور على تنمية التفكري الناقد واملكون:هنادي بنت عبداهلل العيسى

The effect of using Bayer pattern in teaching the developmental curriculum of Biology on critical thinking and
cognitive development of secondary school girl students in Makkah
Hanadi Abdullah Al-Essa
Assistant Professor of Curriculum and Science Methodology - College of Education - Umm Al Qura University
Submitted 02-03-2012 and Accepted on 02-02-2013

Abstract: The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of Bayer pattern to teaching the
developmental curriculum of Biology on critical thinking and cognitive development of girl pupils of secondary
school in Makkah, Kingdom of Saudi Arabia (KSA). A total of 98 secondary first grade pupils were selected for
the study from Albushra secondary school in Makkah . The study sample was divided randomly into two groups:
the control group consisted of 50 pupils who had teaching by traditional way. The other, the experimental group
consisted of 48 pupils, but who had teaching according to Bayer pattern. Two main methods were used in this
study: critical thinking test, and cognitive development test. The result of the study indicated that, critical
thinking scores test and cognitive development scores test of experimental group pupils were statistically
significant (P < 0.05) compared with scores of control group pupils. In addition, There were statistically
significant positive coloration (P < 0.05) in Post-test of critical thinking scores test and cognitive development
between experimental group pupils and control group pupils. In the light of the results, study recommended that
the importance of using modern teaching methods with focusing on methods which are increase students' develop
thinking skills, as well as to train teachers to develop students' thinking and equip them with different thinking
skills which are suitable with different stages of education.
Keywords: Bayer pattern, critical thinking, cognitive development, developmental curriculum biology
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دراسة تقويمية لبرنامج اإلعداد التربوي للطالبات بجامعة الطائف في ضوء معايير الجودة الشاملة
من وجهة نظر الطالبات
سميحة محمد سليمان

قسم املناه وتكنولوجيا التعليم
كلية الرتبية  -جامعة الاائف

سمية علي عبد الوارث

قسم علم النفس
كلية الرتبية  -جامعة الاائف

قدم في 1111/9/21هـ -وقبل في 1111/1/2هـ

المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إر تقوة برنام اإلعداد الرتبوي لاالبات جامعة الاـائف يف ضـوء معـايري اجلـودة الشـاملة مـن وجهـة
نظـر الاالبـات ،وتكونـت عينـة البحـث مـن ( )431طالبـة مـن طالبـات اإلعـداد الرتبـوي واملسـجالت يف الفصـل الدراسـي األول مـن عــام
4144/4141هـ ،وتوصلت الدراسة إر جمموعة من النتائ  ،من أمهها أن درجة حتقق معايري اجلودة قد تراوحت ما بني كبرية ومتوسـاة
لكــل مــن املعــايري ااتية:األهــداف التعليميــة  -ا تــوى التعليمــي -طــرق التــدريس املســتخدمة ،ويــدل ذلــك علــى فعاليــة برنــام اإلعــداد
الرتبوي املقدم للاالبات ،وأن درجة حتقق معايري اجلودة قد تراوحت ما بـني ضـعيفة ومتوسـاة لكـل مـن املعـايري ااتيـة :الوسـائل التعليميـة
 األنشــاة التعليميــة  -التقــوة ،ويــدل ذلــك علــى عــدم فعاليــة برنــام اإلعــداد الرتبــوي املقــدم للاالبــات ،وبنــاء علــى النتــائ الســابقة متوضع مقرتح لِّبنام اإلعداد الرتبوي يف ضوء معايري اجلودة.
الكلمات المفتاحية :التقوة  -برام اإلعداد الرتبوي – املعايري  -اجلودة الشاملة.
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ومدى االرتباع بني برام إعداد املعلم وبـني فلسـفة وأهـداف

المقدمة:
يعد املعلم الركيزة األساسية ألي عملية تعليميـة ،فلـم يعـد
دوره قاصرا على نقل املعرفة إر أذهان طالبه ،بل تعدى دوره
من امللقن وا فق إر املناقش وا اور واملـدرب للاـالب علـى
بع ــض امله ــارات كمه ــارة التفك ــري الناق ــد واإلب ــداع واالبتك ــار
والتحليل والرتكي وا اذ القرارات املناسبة والعمل أيضا علـى
تقــوة ســلوكه وبنــاء شخصــيته وصــقل مواهبــه وهتــذي خلقــه،
ولن يتحقق ذلك إال من خـالل معلـم قـادر علـى أداء رسـالته
على أكمل وجه.
هل ـ ــذا أصـ ـ ــبحت احلاجـ ـ ــة ماسـ ـ ــة إر إعـ ـ ــداد معلـ ـ ــم يواجـ ـ ــه
مسـ وليات األعــداد الكبــرية مـن الاــالب والتحــديات املســتقبلية
واالنفجار املعريف والتقدم التكنولوجي ،ويسـتند يف إعـداده علـى
أســس علميــة مــن املعرفــة واملهــارات املتجــددة باســتمرار يف إطــار
مــن املب ــادي املهنيــة الص ــحيحة ،جيــث يص ــبح لــدينا معل ــم واع

منــاه التعلــيم العــام ،ووضــوح وظــائف وأدوار املعلــم وكــذلك
نوعية املعلمني املتدربني وأعمارهم وعدد الساعات املخصصـة
هل ــم للدراس ــة يومي ــا (مص ــافى عب ــد الس ــميع وس ــهري حوال ــة،
 ،)2 ،3115ولقــد تزايــدت األصـوات املناديــة بضــرورة إعــداد
معل ــم ميكن ــه القي ــام ب ــأدواره املختلف ــة يف ع ــار يتس ــم ب ــالتغري
املستمر يف عدد من اجلوان احلياتية وذلك من خالل تاـوير
نوعية وجودة التعليم (اان ر -توم.)41 ،4222 ،
ومما الشك فيه أن موضوع اجلودة يف التعليم العام والعايل
يع ـد مــن أهــم املواضــيع ال ـ أولتهــا الــدول املتقدمــة منــذ م ـدنة
أمهي ــة خاص ــة واس ــتثمرت في ــه حـ ـ أص ــبحت اجل ــودة مؤشـ ـرا
وعنصـ ـ ـرا مهم ـ ــا يف التق ـ ــدم والتا ـ ــور والبح ـ ــث واملنافس ـ ــة.فقد
حـ ـ ـ ــددت اليونسـ ـ ـ ــكو يف مبادرهت ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــام 3111م التعل ـ ـ ـ ــيم
للجميع عدة أهداف ،وكـان اهلـدف السـادل لليونسـكو هـو

ومستنري باملتغريات واملشكالت ا لية والعامليـة ويسـاهم بتفكـريه

حتسني كافة جوان التعليم للوصول إر وضـع يسـتايع مجيـع
الالب ــة حتقي ــق نت ــائ مع ــرتف ــا وميك ــن قياس ــها والس ــيما يف

عبدالرؤوف حممد.)4 ،3114 ،

القدرات القرائية واحلسابية واملهارات احلياتية األساسية وملـدى

يف إك ـ ــاد حل ـ ــول مناس ـ ــبة هل ـ ــذه املش ـ ــكالت والقض ـ ــايا (ط ـ ــارق
وتع ـ ـد قضـ ــية إعـ ــداد املعلـ ــم م ــن القضـ ــايا األساسـ ــية ال ـ ـ
تتص ــدى هل ــا البح ــوث الرتبوي ــة يف كث ــري م ــن دول الع ــار نظـ ـرا
للـدور الكبـري واملهــم الـذي يقـوم بــه املعلـم يف العمليـة الرتبويــة،
وأكدت نتائ الدراسات والبحوث ال تناولـت بـرام إعـداد
املعلم على األمهية القصوى هلذه الِّبام بالنسبة للمعلم ملا هلا
م ــن ت ــأثري عل ــى فعالي ــة عمل ــه يف املي ــدان التعليم ــي والرتب ــوي،
حيث تسعى هذه الِّبام إر تزويد الاال املعلم باملعلومات
واملع ــارف النظري ــة وإكس ــابه امله ــارات التدريس ــية واال اه ــات
اإلكابية الالزمة ملمارسة مهنة التدريس ح يكون قادرا علـى
أداء رسالته على أكمل وجه.
باإلضافة إر أن مستوى إعداد املعلمني وتدريبهم يتوقف
علــى مســتوى ونوعيــة مؤسســات اإلعــداد وإمكاناهتــا وقــدرهتا
علــى إكســاب املعلمــني املتــدربني ملهــارات البحــث والتجري ـ

احليــاة .وهــذا يعـ أن التعلــيم والــتعلم كـ أن يــزود املتعلمــني
باملعرف ـ ــة واألدوات واملقـ ـ ــدرة علـ ـ ــى اسـ ـ ــتخدام هـ ـ ــذه املعـ ـ ــارف
واملهــارات املكتســبة بكــل ثقــة ،وكــذلك تاــوير الســلو الــذي
يعتمد على األخالق واملثل والقيم اإلكابيـة كـالفهم واالحـرتام
والقدرة على التواصل مع ااخرين ومعرفة حقوقهم .فهـذا هـو
التعل ــيم ذو اجل ــودة العالي ــة ال ــذي س ــيقود إر فوائ ــد اجتماعي ــة
واقتصادية مجة (اليونسكو.)4221 ،
وألن كليات وأقسام الرتبيـة يف مؤسسـات التعلـيم العـايل-
باجلامعــات الســعودية  -أصــبحت تقــوم بالــدور األساســي يف
إعداد وتأهيل املعلمني يف كافة املراحل واملسـتويات التعليميـة،
وتعد جامعة الاائف مـن أبـرز اجلامعـات السـعودية الـ تقـدم
برناجمــا يــتم مــن خاللــه إعــداد املعلــم ليكــون عض ـوا فــاعال يف
مهنة التدريس ميتلك الكفاءة الفنية وااللتزام بالقيم املهنية من
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خالل اإلعداد الرتبوي يف كليات الرتبية وفقا للنظام التتابعي،

الت ــدريس بص ــورة جي ــدة ب ــل ويفتق ــرون أيض ــا إر اال اه ــات

ولضــمان جــودة التعلــيم املقــدم للالبــة وأ"ــم سيمارســون مهنــة

اإلكابيـ ــة حنـ ــو مهنـ ــة التـ ــدريس ،ويفشـ ــلون يف تابيـ ــق أبسـ ــا

التعليم مستقبال بفعالية ،لذا أصبح لزاما على جامعة الاائف
متمثلة يف كلية الرتبية أن تقوم بتاوير مسـتمر لِّبناجمهـا املقـدم

املعلومات الرتبوية ال تعلموها يف مواقف التدريس الواقعية.
وهذا يعـ أن بـرام إعـداد املعلـم يواجـه مشـكالت كبـرية

حـ تــتالءم واحتياجــات الالبــة واجملتمــع وحمققــة أعلــى درجــة

تبـ ــدأ منـ ــذ اختيـ ــاره للعم ـ ــل يف مهنـ ــة التـ ــدريس مث إع ـ ـداده يف

مـ ـ ــن مس ـ ـ ــتويات األداء املال ـ ـ ــوب حتقيقهـ ـ ــا وص ـ ـ ــوال للج ـ ـ ــودة

املعاه ــد والكلي ــات اخلاص ــة باإلع ــداد انته ــاء بتأهيل ــه للعم ــل

الشاملة.

مب ــدارل التعل ــيم الع ــام ،ومب ــا أن بـ ـرام اإلع ــداد وفق ــا للنظ ــام

فمهنة التعليم كغريها من املهن كالا واهلندسـة وا امـاة

التتــابعي تشــتمل علــى اجلان ـ امله ـ فإننــا نالحــق الي ــوم أن

ال ميكـن أن مرتفهـا إال مــن أعـد هلــا إعـدادا خاصــا مـن حيــث
اكتس ــاب امله ــارات واملع ــارف واخل ـِّبات املالوب ــة وخاص ــة م ــن

برام إعداده املهـ تفتقـر إر أدىن مسـتوى اجلـودة واملالـوب
حتقيقه يف برام إعداد املعلم بكليات الرتبية وذلك إما لعجـز

يعــيش يف عصــر أصــبح التغيــري املســتمر مس ـة مــن مساتــه .وهــذا

يف إع ــداد ه ــذه الـ ـِّبام أو لعج ــز يف تنفي ــذها ،ل ــذلك حت ــاول

يتالـ الرتخــيص ملهنــة التعلــيم مــن خــالل إســناد هــذه املهمــة

هــذه الدراســة إلقــاء الضــوء علــى برنــام اإلعــداد الرتبــوي يف

إما إر اجلامعات أو إر مجعية أكادميية معروفة يشـرف عليهـا

كلي ــة الرتبي ــة جبامع ــة الا ــائف وم ــدى ارتباط ــه مبع ــايري اجل ــودة

أس ــاتذة ج ــامعيون ممل ــون رت ـ ـ األس ــتاذية يف جم ــال الرتبيـ ــة

الش ــاملة م ــن حي ــث نظ ــام الدراس ــة وا ت ــوى التعليم ــي املق ــدم

و صص ـ ـ ـ ــات معرفي ـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،كاللغ ـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ــة ،والعل ـ ـ ـ ــوم،
والرياضيات (خوله صِّبي وسناء أبو دقة.)3111 ،

(املقررات الدراسية) عن طريق تقوة الِّبنام .
وبثل عملية التقوة أسال اح أي نظام تعليمي بل تعد
أكثر العناصـر خاـورة ملـا يرتتـ عليهـا مـن قـرارات وإجـراءات

مشكلة الدراسة:
منذ سنوات ومؤسسات إعداد املعلمني يف اململكة العربية
الس ــعودية تواج ــه الكث ــري م ــن النق ــد ح ــول خمرجاهت ــا وبراجمه ــا
التعليمية والرتبوية املقدمة لاال ا ،ويرجع هـذا النقـد ملـا يعـا

للتغيـري أو للتاوير.كمــا يســاعد التقـوة القــائمني علــى الـِّبام
من حتقيق أهدافهم وميكن النظر إليه باعتباره جـزءا مـن حلقـة
ص ـنع السياس ــة ال ـ تب ــدأ بالتق ــدير وتق ــود م ــن خ ــالل حتدي ــد

من ــه التعل ــيم العـ ــام م ــن مش ــاكل يرجـ ــع بعض ــها إر املعلمـ ــني

البدائل املتاحة إر ا اذ القرارات ال يعقبها التنفيذ ،واملراقبة،
والتق ــوة مث الع ــودة إر التق ــدير كم ــا يش ــري إر ذل ــك ك ــل م ــن

واجليــد ،وأن بـرام إعــدادهم املهـ يفتقــر إر أدىن مســتويات

غازي حسن الصوا ووليد عبد اهلل محاد (.)31 ،3115

الق ــائمني عل ــى الت ــدريس ،وب ــأ"م ر يؤهلـ ـوا بالش ــكل املالئ ــم
التدري نتيجة لبعض الظروف ال تتعلق به أو بأعضاء هي ة
الت ـ ــدريس أو باهلي ـ ــات اإلداري ـ ــة مم ـ ــا كعل ـ ــه غ ـ ــري ق ـ ــادر عل ـ ــى
االخنراع يف مهنـة التـدريس بعـد رجـه .كمـا أ"ـم غـري قـادرين
علــى القيــام بــدورهم املالــوب مــنهم للمســامهة يف دفــع عجلــة
التاــور والتقــدم يف جمــاالت احليــاة كافــة.كما تفيــد الدراســات
املتعــددة إر قصــور هــذا القــدر مــن اإلعــداد ،إذ يفــرز أعــدادا
مـ ــن املعلمـ ــني يفتقـ ــرون إر املهـ ــارات الالزمـ ــة ملمارسـ ــة مهنـ ــة

ولقــد حتــددت مش ــكلة الدراســة يف اإلجاب ــة ع ـن األس ـ لة
ااتية:
 -4م ــا واق ــع برن ــام اإلع ــداد الرتب ــوي املق ــدم لاالب ــات
الدبلوم الرتبوي جبامعة الاائف
 -3م ــا درج ــة ت ـوافر مع ــايري اجل ــودة يف برن ــام اإلع ــداد
الرتبوي من وجهة نظر طالبات الدبلوم الرتبوي
 -4ما التصور املقرتح لِّبنام اإلعـداد الرتبـوي يف ضـوء
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 -4احلدود البشرية :عينة ممثلة لاالبات اإلعداد الرتبوي.

أهمية الدراسة:

مصطلحات الدراسة:

ترجع أمهية الدراسة إر:

 -التق ــوة يف جم ــال الرتبي ــة :يع ــرف بأن ــة تقري ـر رمس ــي ع ــن

 -4تقــدة فكــرة عامــة وشــاملة لِّبنــام اإلعــداد الرتبــوي
املقدم بكلية الرتبية  -جامعة الاائف.
 -3تزويــد املختصــني يف جامعــة الاــائف بنتــائ الدراســة

أو م ــنه ترب ــوي أو عملي ــة تربوي ــة أو ه ــدف ترب ــوي أو من ــت

مب ــا يس ــاعد يف رس ــم السياس ــات واأله ــداف يف جم ــال إع ــداد

ترب ــوي .ويس ــتخدم التق ــوة هن ــا ط ــرق االستقص ــاء ،وإص ــدار
األحكام حيث يشـمل :تقريـر معـايري احلكـم علـى اجلـودة ومـا

املعلم وتاوير اخلاا والِّبام مبا يتفق ومعايري اجلودة الشاملة

ينبغ ــي لتل ــك املع ــايري م ــن أن تك ــون نس ــبية وض ــمنية ،ومجي ــع

املقرتحة يف الدراسة احلالية.
 -4تزوي ـ ــد الب ـ ــاحثني واملهتم ـ ــني مبعلوم ـ ــات ع ـ ــن خا ـ ــا

املعلوم ــات ذات العالق ــة باجلوانـ ـ املختلف ــة لعملي ــة التق ــوة،

مدى جودة وفاعليـة أو قيمـة برنـام تربـوي أو مشـروع تربـوي

وتابيـق املعـايري املرتباـة بتقريـر اجلـودة

(worthen & sanders,

الدراســة واملقــررات الدراســية للــدبلوم الرتبــوي واملابقــة يف كليــة
الرتبيــة لالســتفادة منهــا فيمــا يتعلــق بتحســني املقــررات ووضــع

).1987, 22

تصورات ودراسات مستقبلية عن هذه الِّبام .

 تقوة الِّبام  :عملية منظمة جلمع املعلومات والبياناتعــن األنشــاة والعمليــات ال ـ يــتم مــن خالهلــا تنفيــذ ال ـِّبام

 -1االســتفادة مــن نتــائ الدراســة للتعــرف علــى جوان ـ

والتــأثريات ال ـ حتــدثها للحكــم علــى ال ـِّبام ومــدى فعاليتهــا

القصـ ــور يف حمتـ ــوى اإلعـ ــداد الرتبـ ــوي ملسـ ــاعدة الكليـ ــة علـ ــى
تالفيها وكذلك التعرف على اجلوان اجليدة لتعزيزها.
أهداف الدراسة:

وال ــاذ قـ ـرارات مس ــتقبلية حوهل ــا

&

Sanders

(Worten,

).Fhtzpartrick,1997,18
 -تق ــوة برن ــام اإلع ــداد الرتب ــوي فيع ــرف إجرائي ــا بأن ــه:

هتدف الدراسة احلالية إر:
 -4التع ــرف عل ــى واق ــع برن ــام اإلع ــداد الرتب ــوي املق ــدم
لاالبات الدبلوم الرتبوي جبامعة الاائف.
 -3التع ــرف عل ــى درج ــة ت ـوافر مع ــايري اجل ــودة يف برن ــام
اإلعداد الرتبوي من وجهة نظر طالبات الدبلوم الرتبوي.
 -4وضع تصور مقرتح لِّبنـام اإلعـداد الرتبـوي يف ضـوء
معايري اجلودة.
حدود الدراسة:

تقتصر الدراسة احلالية على احلدود ااتية:
 -4احل ـ ــدود املكاني ـ ــة :كلي ـ ــة الرتبي ـ ــة للبن ـ ــات – اإلع ـ ــداد
الرتبوي – جامعة الاائف.
 -3احلدود الرمانية :مت تابيـق أدوات الدراسـة يف الفصـل
الدراسي الثا لعام 4141هـ4144/هـ.

عملية مجع معلومات وبيانات عن برنام إعداد املعلـم بكليـة
الرتبي ــة جبامع ــة الا ــائف ويق ــدم يف ( )11س ــاعة دراس ــية بع ــد
مرحل ــة البك ــالوريويس (وفق ــا للنظ ــام التت ــابعي) وذل ــك بقص ــد
احلكـ ــم علـ ــى الِّبنـ ــام وفعاليتـ ــه مـ ــن خـ ــالل حتديـ ــد جوان ـ ـ
الضــعف والعمــل علــى تالفيهــا وحتديــد جوان ـ القــوة والعمــل
عل ــى تعزيزه ــا ودعمه ــا ،وي ــتم ذل ــك م ــن خ ــالل اس ــتبانة م ــن
إعداد الباحثتني.
 املع ـ ـ ــايري  :Standardsأعل ـ ـ ــى مس ـ ـ ــتويات األداء ال ـ ـ ــذييس ــعى الف ــرد للوص ــول إليه ــا بع ــد دراس ــته للِّبن ــام  ،وي ــتم يف
ض ــوئها تق ــوة مس ــتويات األداء واحلك ــم عليه ــا (عب ــد اهل ــادي
عبداهلل.)241 ،3115 ،
 اجلــودة الشــاملة  :Total Qualityدرجــة للتميــز يف املــنهأو اخلدمة املقدمة أو جممل اخلـواص الـ تتعلـق بقابليـة منـت أو
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خدمة الستيفاء متوقـع أو مواطنـة أداء متفـق عليـه وذلـك طـوال

أوال :اإلع ــداد قب ــل اخلدم ــة :وه ــو اإلع ــداد يف مؤسس ــات

مدة االستخدام املتوقعة (نادية عبد املنعم.)1 ،4221 ،

متخصص ــة إلع ــداد املعل ــم ككلي ــات الرتبي ــة بش ــرع أن يك ــون

 مع ـ ــايري اجل ـ ــودة الش ـ ــاملة يف برن ـ ــام اإلع ـ ــداد الرتب ـ ــوييقصـ ــد ـ ــا إجرائيـ ــا :تلـ ــك املسـ ــتويات واملواصـ ــفات املقرتحـ ــة

الاال ر يلتحق بعد باخلدمة وما زال يدرل دون قيده على
وظيف ــة معل ــم ،وتتض ــمن نظ ــم اإلع ــداد عرض ــا مل ــدة الدراس ــة،

والواج توافرهـا يف برنـام اإلعـداد الرتبـوي والـ يـتم احلكـم

واألسلوب املستخدم ونظم الدراسة كما يأيت:

مــن خالهلــا علــى جــودة هــذا الِّبنــام بكــل مكوناتــه وعناصــره

 -4مــدة الدراســة :حتــدد مــدة الدراســة يف كليــات الرتبيــة

وص ـ ــوال إر خمرج ـ ــات تتس ـ ــم جب ـ ــودة األداء وب ـ ــذلك تتحق ـ ــق

ب ـأربع ســنوات للحصــول علــى درجــة البكــالوريول يف الرتبيــة،

أه ـ ــداف الِّبن ـ ــام والـ ـ ـ تس ـ ــهم ب ـ ــدورها يف حتقي ـ ــق أه ـ ــداف

وهــي درجــة املعلــم املؤهــل ،أمــا بالنســبة للاالبــات املتخرجــات

اجملتمع.

من الكليات غري الرتبوية مثل (كليات العلوم واحلاسـ اايل
وااداب) ويــرغال االلتح ــاق بِّبن ــام الــدبلوم الع ــام يف الرتبي ــة

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوالً :إعداد المعلم:

كان ينظر إر مهنة التدريس علـى أ"ـا مهنـة مـن ال مهنـة

له ،وبأ"ا ال حتتا من صاحبها سوى التمكن من أحد فروع
املعرفة ليقـوم بتدريسـها ،مـع التقـدم العلمـي يف معظـم جمـاالت
احلي ــاة صـ ــار ينظـ ــر إليه ــا بوصـ ــفها مهنـ ــة هل ــا قواعـ ــد وأسـ ــال
ومواصفات.
ويرى أحد املختصني أن النظرة املستقبلية للتعلـيم تتالـ
أدوارا ومس ـ ـ وليات جدي ـ ــدة ينبغ ـ ــي ملؤسس ـ ــات إع ـ ــداد املعل ـ ــم
أخــذها جبديــة (حممــد الســعيد الســعيد ،)11 ،4225 ،كمــا
ي ــرى أح ــد املختص ــني أن ــه ينبغ ــي إع ــداد نوعي ــة م ــن املتعلم ــني
بل ـ ــك الق ـ ــدرة عل ـ ــى ال ـ ــتعلم م ـ ــدى احلي ـ ــاة ،وتا ـ ــوير معارفه ـ ــا
ومهاراهتــا ،وهــذه النوعيــة اجلديــدة مــن املتخــرجني ال ميكــن أن
يتحقــق يف ظــل نظــام تعليمــي تقليــدي ،يعتمــد علــى التلقــني
واسرتجاع املعلومات (جاسم الكندري.)45 ،3113 ،
لــذا تتالـ مهنــة التــدريس قــدرا مــن القــدرات واملهــارات
ال ـ ال تتحق ــق إال مــن خ ــالل إع ــداد وتــدري مه ـ خ ــاص
وموجــه حن ــو تنمي ــة تلــك امله ــارات ،وذل ــك مــن خ ــالل تق ــدة
مقررات خاصة لتنميـة مهـارات ومعلومـات وا اهـات ضـرورية
للمعلــم ملســاعدته علــى أداء مهــام عملــه وينقســم اإلعــداد إر
قسمني كما يشري إليه يس قنديل (:)335-331 ،3111

فقد حتددت بسنة دراسية واحدة ،وتقسم السنة الدراسـية إر
فص ــلني دراس ــيني ،وللحص ــول عل ــى درج ــة ال ــدبلوم الع ــام يف
الرتبية فإن ذلك يتال دراسة ( )11ساعة معتمدة.
 -3أس ـ ـ ــلوب الدراس ـ ـ ــة :يق ـ ـ ــوم الت ـ ـ ــدريس عل ـ ـ ــى أس ـ ـ ــال
جمموعــات ميكــن أن تبـ عالقــات مهنيــة طيبــة بــني الاالبــات
وعض ـوات هي ــة التــدريس ،وتتنــوع أســالي الدراســة لتشــمل:
ا اضـ ـ ـرات ،والس ـ ــيمينارات ،والع ـ ــروض الس ـ ــمعية والبصـ ـ ـرية،
واملناقشة ،والتعلم التعاو .
 -4نظ ـ ــم الدراس ـ ــة :يوج ـ ــد باململك ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــعودية
نظامان لدخول مهنة التدريس بالتعليم العام مها:
 النظ ـ ــام التت ـ ــابعي :وه ـ ــو النظ ـ ــام ال ـ ــذي يع ـ ــد الا ـ ــالب يفاجلان ـ التخصصــي يف الكليــات ذات الصــلة بالتخصــص ،مثــل
ااداب والعلوم واحلاس اايل ،...وهذه الكليـات غـري مصـممة
إلعداد املعلم ،فـإذا مـا ـر الاـالب مـن هـذه الكليـات مث رغبـوا
يف االلتح ـ ــاق مبهن ـ ــة التعل ـ ــيم فـ ـ ــإ"م يلتحق ـ ــون بكلي ـ ــات الرتبيـ ـ ــة
إلع ــدادهم ملهن ــة التعل ــيم ،واإلع ــداد التت ــابعي للمعل ــم ي ــتم خ ــالل
مخــس ســنوات ،منهــا أربــع ســنوات لإلعــداد التخصصــي ،وســنة
لإلعـداد املهـ (الرتبـوي) مـن خـالل مـا يسـمى بالـدبلوم العــام يف
الرتبية والذي تقدمه معظم كليات الرتبية.
وذك ـ ــر عل ـ ــي أمح ـ ــد م ـ ــدكور ( )411 ،3115أن النظ ـ ــام
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التتابعي يتميز بأنه يزود الاالـ املعلـم لفيـة معرفيـة ومهاريـة

من اجملاالت الرتبوية أو زيـادة كفاءتـه يف تـدريس صـص غـري

واســعة يف جمــال التخصــص وممــا يؤخــذ عليــه أنــه يصــع تربيــة

صص ـ ــه األص ـ ــلي وف ـ ــق مقتض ـ ــيات احلاج ـ ــة امللح ـ ــة للنظ ـ ــام

شــعور الاال ـ املعلــم خــالل فــرتة اإلعــداد التخصصــي بأمهيــة
مهنـة الرتبيــة ،والتخلـق ب دا ــا وتقاليــدها ،وهـذه أمــور يف غايــة

التعليمي.
 -إع ــادة اإلع ــداد :ويقص ــد ــا انتظ ــام املعل ــم يف إح ــدى

األمهية يف العملية الرتبوية.

مؤسس ـ ــات إع ـ ــداد املعل ـ ــم م ـ ــن جدي ـ ــد ،يف برن ـ ــام دراس ـ ــي

 النظــام التكــاملي :ويــتم خــالل أربــع ســنوات كمــا هــوماب ــق يف كلي ــة الرتبي ــة جبامع ــة الا ــائف وفي ــه يتلق ــى الا ــالب
دراس ــتهم التخصص ــية والثقافي ــة واملهني ــة متزامن ــة ،ي ــتم إع ــداد
اجلان امله (الرتبوي) يف كليـة الرتبيـة واجلـزء الثقـايف يف كليـة
ااداب ،ويــتم تنفيــذ اجلان ـ األكــادميي التخصصــي يف كليــة
االقتصاد املنزيل وكلية الرتبية يف أقسام ريـاض األطفـال والرتبيـة
اخلاصة .وامليزة املهمة هلذا النظام ما ذكره (علي أمحد مدكور،
 )414 ،3115أن ـ ــه ميك ـ ــن ال ـ ــتحكم مـ ـ ـن خالل ـ ــه يف قب ـ ــول
و ـ ـري األع ــداد املناس ــبة تقريب ــا لس ــوق العم ــل ،واحتياج ــات
وزارة الرتبية والتعليم .ولكن امليزة األهم يف هذا النظام هي أنه
ميكن من خالله تربية الشعور باملهنة وأعرافها وتقاليدها طوال
مدة اإلعداد ،فالاال مس منذ حلظة دخوله إر كلية الرتبية
أنــه يعــد كــي يكــون معلمــا ،ويــوطن الــنفس والعقــل والشــعور
على هذا األسال.
ثانيــا :اإلعــداد أثنــاء اخلدمــة :يــتم هــذا اإلعــداد يف إحــدى
املؤسسات املتخصصة يف إعداد املعلم ،كما يتم يف غريها من
املؤسســات التعليميــة وذلــك ــدف تنميــة معــارف ومهــارات
وا اه ــات املعل ــم العام ــل فع ــال يف النظ ــام التعليم ــي ،ويأخ ــذ
اإلع ــداد أثن ــاء اخلدم ــة أش ــكاال متع ــددة منه ــا( :ي ــس قن ــديل،
.)331-335 ،3111
 الت ــدري  :ويقص ــد ــا عملي ــات التنمي ــة ا ــدودة ال ـتستهدف رفع كفاءة املعلم يف جمـال حمـدد كتدريبـه علـى طـرق
الت ــدريس ،أو تعريف ــه مبق ــرر جدي ــد أو تدريب ــه عل ــى اس ــتخدام
وسائل وتكنولوجيا التعليم.
 -الــدورة الدراســية :تســتهدف رفــع كفــاءة املعلــم يف جمــال

للحص ــول عل ــى مؤه ــل دراس ــي أعل ــى م ــن مؤهل ــه ال ــذي ع ــني
مبوجبه على وظيفته الراهنة.
الجوانب األساسية في إعداد المعلم:
متــوي أي برنــام إلعــداد املعلــم علــى عــدد مــن املقــررات
الـ ـ تغا ــي اجلوان ـ ـ ااتي ــة كم ــا يش ــري إليه ــا (ي ــس قن ــديل،
331-331 ،3111؛ مصافى عبـد السـميع وسـهري حوالـة
:)31-34 ،3115
( )1اإلعداد الثقافي العام:
إن عمــل املعلــم يقتضــي أن يكــون مثقفــا ،لديــه قــدر مــن
املعـارف العامـة يف شـ اجملـاالت ،وقـد اختلفــت بـرام اإلعــداد
الثقايف يف مؤسسات إعداد املعلم باختالف وجهـات نظرهـا يف
أمهية اجملاالت واملوضوعات ال هتم عملية تثقيف املعلم ،ونت
عـن ذلــك عــدم حتديــد مضــمون اإلعــداد الثقــايف بصــورة قاطعــة،
ورأى أغل ـ هــذه املؤسســات أن يركــز علــى موضــوعات تتعلــق
ب ـ ــالعلوم الابيعي ـ ــة واإلحيائي ـ ــة بالنس ـ ــبة للتخصص ـ ــات العلمي ـ ــة،
وموض ــوعات تتعل ــق بالدراس ــات االجتماعي ــة واللغوي ــة بالنس ــبة
لاالب الدراسات العلمية.
( )2اإلعداد األكاديمي:
يقص ــد باإلع ــداد األك ــادميي :تل ــك املق ــررات الـ ـ

ــتص

بالبني ـ ـ ــة املعرفي ـ ـ ــة واملهاري ـ ـ ــة للمعل ـ ـ ــم يف ص ـ ـ ــص مع ـ ـ ــني م ـ ـ ــن
التخصصــات املعروفــة يف مؤسســات اإلعــداد (العلــوم الدينيــة،
اللغ ـ ــة العربي ـ ــة ،العل ـ ــوم الابيعي ـ ــة....اخل) ،فك ـ ــل معل ـ ــم يع ـ ــد
لتـ ــدريس صـ ــص أو جمـ ــال معـ ــني ،البـ ــد وأن يتلـ ــق املعـ ــارف
الكافية اخلاصة بذلك التخصص أو اجملال الدراسي.
( )1اإلعداد المهني:
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يقصــد باإلعــداد امله ـ  :تلــك املقــررات ال ـ تعمــل علــى
إكس ـ ــاب املعل ـ ــم املعلوم ـ ــات وامله ـ ــارات واال اه ـ ــات الرتبوي ـ ــة
الالزمة ملمارسة مهنة التدريس.
ويهـ ــدف اإلعـ ــداد امله ـ ـ  -يف النظـ ــام التتـ ــابعي والنظـ ــام
التكاملي  -بصورة تفصيلية إر ما يأيت:
أ -التعرف على الفلسفة الرتبوية اخلاصة بالنظام التعليمي
يف الدولة وعلى األهداف العامة للتعليم ا.
ب -التع ـ ــرف عل ـ ــى هيك ـ ــل النظ ـ ــام التعليم ـ ــي ومكونات ـ ــه
ومؤسساته.
 التعرف علـى الفكـر الرتبـوي العـاملي ومقارنتـه بـالفكرالرتبوي ا لي.
د -التعــرف علــى النظريــات النفســية اخلاصــة بــالتعلم و ــو
الاالب والصحة النفسية واإلرشاد والتوجيه النفسـي والرتبـوي
وال تفيد املعلم يف عمله.
هـ -التعرف على كيفية صناعة وتقوة املنه املدرسي.
و -التعـ ـ ــرف علـ ـ ــى طـ ـ ــرق التـ ـ ــدريس وأصـ ـ ــوله والوسـ ـ ــائل
التعليمية.
ز -ممارس ــة الت ــدري العمل ــي واملي ــدا لتحوي ــل املع ــارف
املش ــار إليه ــا م ــن (أ) إر (و) إر فك ــر يوج ــه س ــلو املعل ــم
وممارساته يف املدرسة.
التربية العملية:
تع ـ ـد الرتبي ــة العملي ــة م ــن املق ــررات الدراس ــية ال ـ ـ ينبغـ ــي
للاالـ ـ اجتيازه ــا لني ــل دبل ــوم العل ــوم الرتبوي ــة (وزارة التعل ــيم
العايل ،جامعة الاائف3111 ،م.)444 ،414 ،
أما مراحل الرتبية العملية يف جامعة الاـائف فيعـد املكـون
األدائــي العملــي مــن أهــم مكونــات الرتبيــة العمليــة ،وهــو جــد
ذاتــه عبــارة عــن مهــارة كــِّبى أساســية ومعقــدة ومهمــة جــدا،
وامتالكه ــا ال ي ــتم م ــرة واح ــدة ب ــل عل ــى مراح ــل هل ــا مميزاهت ــا
اخلاصة .وبر الرتبية العملية بثالث مراحل هي:
املرحلـ ــة األور :مرحلـ ــة املشـ ــاهدة :ويقصـ ــد بـ ــه مالحظـ ــة

ملواقف وعمليات تعليمية وأنشاة خمتلفة ومتنوعـة الـ حتـدث
داخل الصف وخارجه يقوم ا الاالـ املعلـم يف بـرام تربيـة
املعلم ــني إع ــدادا وت ــدريبا وت ــأهيال والـ ـ تعتم ــد عل ــى اإلط ــار
النظ ــري باإلض ـافة إر جمموع ــة م ــن املب ــادي الرتبوي ــة والنفس ــية
وعـدد مـن األسـالي واملعـايري للقيـام بتشـخيص جوانـ القـوة
والعمل على تدعيمها وجوان الضعف والعمل على عالجها
على أسال أهداف تربوية وتعليمية حمددة (عمـر عبـد الـرحيم
نصر اهلل )41 ،3114 ،وهي تستمر ملدة أسبوعني يف األقل
ويــتم الرتكيــز فيهــا علــى تعــرف الاال ـ علــى بعــض مهــارات
التــدريس وخاواتــه الفعليــة يف املوقــف التعليمــي (وزارة التعلــيم
العايل ،جامعة الاائف.)444 ،3111 ،
املرحلــة الثانيــة :مرحلــة املتابعــة وفيهــا يشــرت الاــالب يف
متابعة زمالئهـم أثنـاء التـدريس جضـور احلصـص وكتابـة تقـارير
ع ــن ه ــذه املش ــاهدات ومناقش ــتها يف وج ــود املش ــرف لتعزي ــز
اإلكابي ــات وت ــاليف الس ــلبيات (وزارة التعل ــيم الع ــايل ،جامع ــة
الاائف.)444 ،3111 ،
املرحلــة الثالثــة :التابيــق العملــي :وفيهــا يتخلــى الاال ـ
املابق عن دوره كمشاهد ،ومتابع ليتـور بنفسـه قيـادة العمليـة
التدريسية والرتبوية يف املدرسة ،حيث ميارل بشكل عملـي مـا
تعلمه نظريا من مبادي علمية وطرائق تدريسية.
اتجاهات حديثة في برامج إعداد المعلم:

لقد كان قدميا ينظر إر املعلم كناقل وملقن للمعرفة فقـا
ومــا علــى الاــالب الــذين يعلمهــم إال حفــق تلــك املعلومــات
واملعــارف ،ونتيجــة للتاــور التكنولــوجي والثــورة املعلوماتيــة الـ
يتعـرض هلــا اجملتمـع أصــبح هنـا مالمــح لنظـام تعليمــي جديــد
يســتلزم تغيــري أدوار املعل ــم ليكــون هنــا معل ــم جديــد جملتم ــع
جديد وألجيال جديـدة ينمـي لـديها صـفات شخصـية وأ ـاع
ســلوكية تتفــق مــع طبيعــة اجملتمــع الــذي انبثقــت منــه ،فمعل ــم
اليـوم ال ميكـن أن يكـون كمعلــم األمـس يقـف لـيلقن الاــالب
املقــررات منعــزال عــن زمالئــه املعلمــني أو عــن التيــارات الفكريــة
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والتكنولوجيــة ال ـ حت ــيا بــه خ ــار اجملتمــع ،وإ ــا هــو امل ــنظم
واملنسق لبي ة التعلم مبا فيها من موارد وتوزيع العمل التعليمي،
وكسر عادة التبعية عند الاالب وتشـجيعهم علـى االسـتقالل
الفك ــري ملزي ــد م ــن اخلي ــال واإلب ــداع (مص ــافى عب ــد الس ــميع
وسهري حوالة.)23 ،3115 ،
االتجاه ــات المعاص ــرة ف ــي نظ ــم إع ــداد المعل ــم ف ــي

كليات التربية:

113

راجع ـ ــة وك ـ ــذا التف ـ ــاعالت املتواص ـ ــلة الـ ـ ـ ت ـ ــؤدي إر حتقي ـ ــق
األهــداف املنشــودة واملناســبة جملتمــع معــني وعلــى قــدر ســالمة
جوهر الرتبية وحالتها تتفاوت مستويات اجلـودة (حممـد عبـال
عابدين.)12 ،4223 ،
هنا من مييز بـني ثالثـة جوانـ يف معـا اجلـودة الشـاملة
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميم  Disignqualityوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة األداء
 Performance Qualityوجـودة املخـر  Out put Qualityوحـدد

أصــبح إعــداد املعلــم مــن أبــرز القضــايا الـ أثــارت اهتمــام
امليــدان الرتبــوي ،وال ـ تــدعو أغلبهــا إر ضــرورة بــذل جه ــود
كبـرية ومضـنية إكابيـة لالهتمــام بـِّبام إعـداد املعلـم واالرتقــاء
مبهنتــه باعتبــاره األســال املناس ـ لتحســني التعلــيم وتا ــويره،
وقــد مشلــت جمــاالت التاــوير والتجديــد يف اايت :ا ــاه تنميــة
املعلمــني مهنيــا عل ــى أســال املهــارات ،تابي ــق معــايري اجل ــودة
الش ـ ــاملة يف كلي ـ ــات الرتبي ـ ــة ،االعتم ـ ــاد األك ـ ــادميي لكلي ـ ــات
الرتبي ــة ،حتـ ـديث وتنوي ــع ط ــرق الت ــدريس وأس ــاليبه يف كلي ــات
الرتبية ،توظيف التقنية والتكنولوجيا احلديثة يف كليات الرتبية،
تفري ـ ــد التعل ـ ــيم يف كلي ـ ــات إع ـ ــداد املعل ـ ــم ،االهتم ـ ــام بالبع ـ ــد
األخالقـ ــي والوجـ ــدا للمعلـ ــم ،املشـ ــاركة اجملتمعيـ ــة يف وض ـ ــع
وتنفيــذ ب ـرام إعــداد املعلــم ،مواكبــة املنــاه واملقــررات للنمــو
املع ــريف املتس ــارع ،مس ـ ـ ولية كلي ــة الرتبي ــة يف متابع ــة خركيه ــا،
توحيد جهة املس ولية يف إعداد املعلم ،األخذ بأسلوب الـتعلم
الـ ــذايت يف ب ـ ـرام إعـ ــداد املعلـ ــم ،االهتمـ ــام باإلعـ ــداد الثقـ ــايف
للمعلــم يف عصــر العوملــة .اال ــاه إر زيــادة ســنوات اإلعــداد،
توجيه البحوث والدراسات لتاوير كليات الرتبيـة ،واالسـتفادة
م ــن ــارب ال ــدول املتقدم ــة يف جم ــال إع ــداد املعل ــم( .بدري ــة
املفرح وعاطف املاريي وحممد محادة.)42 ،3114 ،
مفهوم الجودة الشاملة:

معا جودة التصميم بأ"ا :حتديد املواصفات واخلصائص ال
ينبغــي أن تراعــى يف التخاــيا للعمــل ،وحــدد جــودة التصــميم
بأ"ــا :القيــام باألعمــال وفــق املعــايري ا ــددة ،وجــودة املخــر
تع ـ  :احلص ــول عل ــى من ــت تعليم ــي وخ ــدمات تعليمي ــة وف ــق
اخلصـ ــائص واملواصـ ــفات املتوقعـ ــة (مس ـ ــري حممـ ــد عبـ ــد العزي ـ ــز،
.)41:2 ،4222
أهمية الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي:
يعيش العار اليوم حتديات عظمى نتيجـة لثـورة املعلومـات
التكنولوجية ال ظهرت يف ااونة األخرية ،وقـد اتبعـت بعـض
الدول املتقدمة نظام اجلودة الشاملة حلـل مشـكالهتا اإلنتاجيـة
وحتسـني اجلـودة وذلـك منـذ النصـف الثـا مـن القـرن العشـرين
ولق ــد أثب ــت ه ــذا األس ــلوب جدارت ــه ل ــذلك أص ــبحت كاف ــة
املؤسســات التعليميــة اليــوم مبــا فيهــا مؤسســات التعلــيم العــايل
أح ـ ــو م ـ ــا تك ـ ــون إر االرتق ـ ــاء باإلنتاجي ـ ــة وحتس ـ ــني اجل ـ ــودة
ملواجهـ ــة خمتلـ ــف صـ ــور التحـ ــديات والتغ ـ ـريات (صـ ــاب ناصـ ــر
عليمات.)21:25 ،3111 ،
من هذا املنالق فإن اإلفادة من اجلودة الشاملة يف التعليم
اجلــامعي عامــة ،ويف كليــات الرتبيــة علــى وجــه اخلصــوص لــيس
بــاألمر العســري والســيما أن خاــا التعلــيم تضــمنت يف ش ـ
مراحله ــا االهتم ــام ب ــاجلودة والنوعي ــة يف التعل ــيم وجودت ــه كم ــا

اجلــودة الشــاملة هــي جمموعــة اخلصــائص أو الســمات الـ
تعِّب بدقـة ومشوليـة عـن جـوهر الرتبيـة وحالتهـا مبـا يف ذلـك كـل
أبعادها :مـدخالت وعمليـات وخمرجـات قريبـة وبعيـدة وتغذيـة

تتــأثر إنتاجيــة الفــرد مبقــدار ونوعيــة التعلــيم الــذي حصــل عليــه
ح ـ يصــبح لــدى الفــرد قــدرة متميــزة وإنتاجيــة مرتفعــة حتــدد
موق ــع الدول ــة عل ــى اخلريا ــة العاملي ــة (ص ــاب ناص ــر عليم ــات،
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اس ـ ــتثارة ملك ـ ــات التفك ـ ــري واإلب ـ ــداع ،م ـ ــدى ارتب ـ ــاع املن ـ ــاه

.)21 ،3111
مؤشرات جودة البرامج الدراسية:

باملشكالت البي ية واحلياتية املعاصـرة ،ومـدى مراعاهتـا للفـروق

الـ ـ ـِّبام الدراس ـ ــية ه ـ ــي اإلط ـ ــار ا ـ ــدد ت ـ ــوى املع ـ ــارف

الفردية بني الاالب.
 -أس ــالي الت ــدريس وتتض ــمن ق ــدرهتا عل ــى :تش ــجيع

أيضــا بثــل املتالبــات الدراســية علــى مســتوى اجلامعــة وعل ــى

الاــالب علــى إثــارة األس ـ لة واملناقشــة ،وعلــى تنميــة مهــارات

واألسالي واملهارات املالوبة لتكوين وتأهيـل الاـالب ،وهـي
مس ــتوى الكلي ــة وعل ــى مس ــتوى التخصص ــات ا ــددة لتعل ــيم
الاـ ــالب ،وبص ـ ــفة عام ـ ــة ف ـ ــإن جودهتـ ــا تعك ـ ــس م ـ ــن خ ـ ــالل
عناصـرها وهــي كمــا حــددها (أشــرف الســعيد أمحــد،3114 ،
.)314-311
مــدى قــدرهتا علــى االســتجابة الس ـريعة واملرنــة للمتغ ـريات
ا ليــة والعامليــة ،مــدى قــدرهتا علــى االســتجابة الس ـريعة واملرنــة
لالحتياجات املتغـرية للاـالب ،مـدى بثيـل حمتواهـا ل هـداف
واألغـ ـراض املعلن ــة واالحتياج ــات ا ــددة منه ــا ،م ــدى ت ـ ـوافر
ب ـرام

ديديــة وعمليــات مراجعــة مســتمرة لل ـِّبام الدراســية،

مــدى تــوفر فــرص االختيــار مــن بــني املقــررات الدراســية داخــل
ال ـ ـِّبام أم ــام الا ــالب ،م ــدى الت ـ ـوازن ب ــني اخل ـ ـِّبات النظري ــة
واجلوان ـ ـ العملي ــة التابيقي ــة ،وم ــدى الت ـ ـوازن ب ــني متالب ــات
اإلعداد امله التخصصي واإلعداد األكادميي والثقايف.
كمــا أن كــل عنصــر مــن عناصــر الِّبنــام ال بــد أن تتـوافر
فيها جمموعة من املعايري وال حتدد مدى جودته ومنها:
أ -نظام الدراسة وتتضمن :مدى كفـاءة نظـم الدراسـة يف
حتقيق النمو املتكامل للاالب ،ومدى فعالية نظم الدراسة يف
حتقيق أهداف الِّبام الدراسية.
ب -املناه الدراسية وتتضمن :مستوى حداثة ومعاصرة
املن ــاه للتا ــورات العلمي ــة السـ ـريعة واملتج ــددة ،م ــدى تـ ـوافر
توثيق رمسي واضح ومتكامل ومابوع للمنـاه الدراسـية لكـي
يس ــاعد عل ــى ض ــبا األداء يف العملي ــة الرتبوي ــة ،م ــدى ج ــودة
نظ ـ ــام مك ـ ــم ا ـ ــيا املن ـ ــاه الدراس ـ ــية بش ـ ــكل ي ـ ــؤدي إر
إحــداث التكامــل املعــريف توياهتــا ،مــدى قــدرهتا علــى تنميــة
مهـ ــارات الـ ــتعلم الـ ــذايت وارتيـ ــاد املكتبـ ــة ،مـ ــدى قـ ــدرهتا علـ ــى

الـ ــتعلم الـ ــذايت لـ ــدى الاـ ــالب ،ال ـ ـربا بـ ــني اجلوان ـ ـ النظريـ ــة
واجلوان ـ ـ العملي ـ ــة التابيقي ـ ــة ،توظي ـ ــف واس ـ ــتخدام الوس ـ ــائل
التعليميـ ـ ــة والتكنولوجيـ ـ ــة ،إحـ ـ ــداث االتصـ ـ ــال اإلكـ ـ ــايب بـ ـ ــني
الاــالب بعضــهم بــبعض وبيــنهم وبــني أعضــاء هي ــة التــدريس،
اسـ ـ ـ ــتخدام وقـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ــدرل بفعاليـ ـ ـ ــة ،ربـ ـ ـ ــا املـ ـ ـ ــادة العلميـ ـ ـ ــة
باملش ـ ــكالت والتح ـ ــديات ا لي ـ ــة والعاملي ـ ــة ،ومراع ـ ــاة الف ـ ــروق
الفردية بني الاالب.
د -اس ــتخدام تكنولوجي ــا التعل ــيم واملعلوم ــات يف العملي ــة
التعليمية .وضعت جلنة املنه ونوات التعلم يف مشروع إعداد
املع ـ ـ ــايري القومي ـ ـ ــة جبمهوري ـ ـ ــة مص ـ ـ ــر العربي ـ ـ ــة ()14 ،3114
املؤشـ ـ ـ ـرات ااتي ـ ـ ــة :ت ـ ـ ــوفري تكنولوجي ـ ـ ــا التعل ـ ـ ــيم يف حجـ ـ ـ ـرات
الدراســة ،ينــت الاــالب الِّبجميــات ،وإعــداد بـرام

ــو األميــة

الكمبيوترية.
هـ -بركز األنشاة التعليمية حول الاالـ  :وضـعت جلنـة
املـ ـ ــنه ون ـ ـ ـوات الـ ـ ــتعلم يف مشـ ـ ــروع إعـ ـ ــداد املعـ ـ ــايري القوميـ ـ ــة
جبمهورية مصر العربية ( )14 ،3114املؤشرات ااتية :تـوفري
مص ـ ــادر تعل ـ ــم متقدم ـ ــة (اإلنرتن ـ ــت ،احلاس ـ ــبات ،املكتب ـ ــات،
مصــادر مراكــز الــتعلم) ،توجــه األنشــاة التعليميــة لتنميــة مجيــع
جوانـ شخصــية الاالـ  ،تراعــي األنشــاة التعليميــة قــدرات
وميــول ك ـل طال ـ  ،تــدري الالبــة علــى البحــث والتجري ـ ،
وإتاحة الفرصة املتكاف ة جلميع الاالب للمشاركة يف األنشاة
الصفية والالصفية.
و -أسالي تقوة أداء الاالب وتتضمن :مدى التكامل
ب ــني أس ــالي ووس ــائل التق ــوة املس ــتخدمة ،م ــدى االهتمـ ــام
بالنواحي العقلية والقدرات اإلبداعيـة يف عمليـة التقـوة ،مـدى
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االهتم ـ ـ ــام باجلوانـ ـ ـ ـ التابيقي ـ ـ ــة يف عملي ـ ـ ــة التق ـ ـ ــوة ،م ـ ـ ــدى
استمرارية التقوة على مدار الفصـل الدراسـي (أشـرف السـعيد
أمحد.)314 ،3114 ،
كما أضافت جلنة املنه ونـوات الـتعلم يف مشـروع إعـداد
املع ـ ـ ــايري القومي ـ ـ ــة جبمهوري ـ ـ ــة مص ـ ـ ــر العربي ـ ـ ــة ()11 ،3114
املؤش ـرات ااتي ــة :االهتم ــام بوج ــود مل ــف إ ــاز لك ــل طال ـ
يتخـ ــذ كأسـ ــال للتقـ ــوة ،مـ ــدى التنـ ــوع يف أسـ ــالي ووسـ ــائل
التقوة ،وجود هليات واضحة للتقوة ،وجود بااقات ملالحظة
أداء الا ـ ــالب ورص ـ ــد امله ـ ــارات املكتس ـ ــبة ،ض ـ ــرورة مش ـ ــاركة
الع ـ ــاملني والا ـ ــالب وأولي ـ ــاء األم ـ ــور يف التق ـ ــوة مـ ـ ـن خ ـ ــالل
األدوات املتاحة.
أهمية وفوائد الجودة الشاملة:
إذا أخ ــذت أي إدارة والس ــيما اإلدارة التعليمي ــة بأس ــلوب
اجلودة يف إ از مهامها فإن ذلك يؤدي إر :حتسـني اإلنتـا ،
تقليــل األخاــاء ،وجــود منــا علمــي أفضــل ،تشــجيع وتنميــة
مه ــارات الع ــاملني ،تا ــوير امله ــارات القيادي ــة واإلداري ــة لق ــادة
اإلدارة التعليميـ ــة ،الرؤيـ ــة الواضـ ــحة والواعيـ ــة لكـ ــل مكـ ــان يف
اإلدارة التعليمي ــة ،الرتكيـ ــز عل ــى تاـ ــوير العملي ــات أكثـ ــر مـ ــن
حتديـ ــد املس ـ ـ وليات ،العمـ ــل يسـ ــتمر مـ ــن أجـ ــل تقليـ ــل اهلـ ــدر
والفاقد (أمحد إبراهيم أمحد.)444 ،3114 ،
ويساعد اعتماد اجلودة يف التعليم العايل على حتقيـق عـدد
م ـ ــن األه ـ ــداف م ـ ــددها (مجي ـ ـ ـل نش ـ ـ ـوان )14 ،3111 ،يف
اايت:
 ضبا وتاوير النظام اإلداري باجلامعة نتيجة لتوصـيفاألدوار واملسـ ـ ـ وليات ا ـ ــددة لك ـ ــل ف ـ ــرد يف النظ ـ ــام اجل ـ ــامعي
وحس قدرته ومستواه.
 االرتق ـ ـ ــاء مبس ـ ـ ــتوى الاـ ـ ـ ــالب األك ـ ـ ــادميي واالنفعـ ـ ـ ــايلواالجتم ـ ــاعي والنفس ـ ــي والرتب ـ ــوي باعتب ـ ــارهم أح ـ ــد خمرج ـ ــات
النظام التعليمي.
 -تــوفري جــو مــن التفــاهم والتعــاون والعالقــات اإلنســانية
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بني مجيع العاملني يف النظام اجلامعي.
 تا ــوير اهليكل ــة اإلداري ــة باريق ــة تس ــهل عملي ــة ال ــتعلمبعيدا عن البريوقراطية يف ا اذ القرارات التعليمية.
 رفـع مسـتوى الـوعي لـدى الاـالب ا ـاه عمليـة التعلــيموأهدافــه مــع تــوفري فــرص مالئمــة للــتعلم الــذايت بصــورة أكثــر
فاعلية.
ونتيج ــة لتزاي ــد االهتمـ ــام بض ــمان اجلـ ــودة ومل ــا تسـ ــهم يف
حتقيقه من فوائد ،فقد تأثر جمـال الرتبيـة جركـة ضـمان اجلـودة،
وأص ــبح اال ــاه الع ــاملي يف تا ــوير التعل ــيم يف كث ــري م ــن دول
العار اليوم يؤكد أن التعليم كمهنة نوع مـن اخلدمـة الـ تقـدم
إر مجه ـ ــور مع ـ ـني وه ـ ــم الالب ـ ــة وه ـ ــذه اخلدم ـ ــة تتال ـ ـ م ـ ــن
املعلمني التمكن من معارف ومهـارات فنيـة معينـة قائمـة علـى
الدراسة املستمرة اجلادة والبحث العلمي املستمر كمـا تتالـ
م ــنهم ام ــتال شخص ــية ج ــادة متحمل ــة ملسـ ـ ولية العم ــل م ــن
أجل تنمية تالميذهم وإعدادهم ملستقبل أفضل تتال منهم
أيض ــا التزام ــا مبيث ــاق أخالق ــي مه ـ ــاه مهن ــتهم وتالمي ــذهم
وجمتمعهم (حممد عليان وخولة الشخري.)43 ،3114 ،
وأن حتقيــق املعلــم ل ـ دوار املنتظــرة منــه يتال ـ ضــرورة أن
تعم ــل كلي ــات الرتبي ــة عل ــى مواكب ــة التغـ ـريات العاملي ــة وحتقي ــق
متالب ــات اجل ــودة كخا ــوة أساس ــية لإلص ــالح ،ع ــالوة عل ــى
ض ــرورة أن يتض ــمن الت ــدري احل ــديث للمعل ــم امله ــارات الـ ـ
متاجهــا أصــحاب العمــل مثــل الكفــاءة يف مهــارات االتصــال
والقـ ــدرة علـ ــى العمـ ــل يف مجاعـ ــة ومهـ ــارات حـ ــل املشـ ــكالت
واالبتك ــار ،ف ــإذا ك ــان عل ــى املعلم ــني مس ــاعدة طال ــم عل ــى
اكتس ــاب ه ــذه امله ــارات فالب ــد أن يكونـ ـوا ه ــم أنفس ــهم ق ــد
اكتسـبوها يف بـرام إعـدادهم وأن يـتم ذلـك مـن خـالل وضـع
نظ ـ ــام فع ـ ــال ومل ـ ــزم لتقي ـ ــيم األداء اجل ـ ــامعي يف جم ـ ــال إع ـ ــداد
املعلمني جيث يغاي هذا النظام العناصر األساسية ااتية:
 قبول الالبة وفق معايري التنمية وحاجة اجملتمع ومواكبةالعصر.
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 -عملي ــة الت ــدريس والت ــداخل مـ ـع الالب ــة وأعض ــاء اهلي ــة

التدريس ومعايري التجهيزات املادية وإدارة القسم وتقوة الالبة

التدريسية.

وامل ــوظفني والتموي ــل وخدم ــة اجملتم ــع ، ،ومت تقس ــيم املع ــايري

 حمتويــات املنــاه واملقــررات الدراســية ودرجــة مواكبتهــاالحتياجات تكوين الاالب وتأهيلهم.

النهائيــة إر اســتمارتني للمقابلــة ،واســتبانتني ،طُبقــت اســتمارة
املقابلــة األور مــع مس ـ ول القبــول يف الكليــة ،وبلغــت معــايري

 -املصادر واملواد العلمية كمدخالت للعملية التعليمية.

هــذه االســتمارة ( )4معــايري ،والثانيــة مــع مس ـ ول قســم اللغــة

 -احت ـواء ال ـِّبام الدراســية علــى التخصصــات التفصــيلية

العربي ــة ،وبلغ ــت مع ــايري ه ــذه االس ــتبانة ( )15معي ــارا ،بينم ــا

الـ تلـيب االحتياجـات احلاليـة واملتوقعـة للمجتمـع (أمحـد علـي
كنعان.)11 ،3114 ،

طُبقت االستبانة األور على عينة مكونة من ( )2أعضاء من
اهلي ــة التدريس ــية بقس ــم اللغ ــة العربي ــة يف كلي ــة الرتبي ــة جبامع ــة

وح ـ تــتمكن مؤسســات إعــداد املعلــم مــن تقــوة براجمهــا
البد من حتديد معايري اجلودة املالوبة فيما تقدمـه مـن بـرام ،

صنعاء ،والثانية على عينة مكونة من ( )44طالبا وطالبة مـن
طلب ــة املس ــتوى الراب ــع يف قس ــم اللغ ــة العربي ــة يف كلي ــة الرتبي ــة

وه ــذا يتال ـ ـ االعتم ــاد عل ــى مق ــاييس وأدوات تت ـ ـوافر فيهـ ــا

جبامع ــة ص ــنعاء .وق ــد أس ــفرت الدراس ــة ع ــن النت ــائ ااتي ــة:

الص ــدق واملوض ــوعية والثب ــات ،ولق ــد ح ــددت وكال ــة ض ــمان

الوصول إر قائمة حمكمة مبعايري اجلودة الشاملة مت يف ضوئها

اجلودة الِّبياانية ) (QAA,2006معايري التقييم اخلارجي للِّبام

تقــوة برنــام إعــداد معلــم اللغــة العربيــة يف كليــة الرتبيــة جبامعــة

يف جم ـ ــال الرتبي ـ ــة ض ـ ــمن قس ـ ــمني مه ـ ــا :املس ـ ــتوى األك ـ ــادميي،

صنعاء ،كما أوضح التقوة مدى توافر معايري اجلودة الشاملة

ونوعيـ ـ ــة فـ ـ ــرص الـ ـ ــتعلم ،وقـ ـ ــد مشـ ـ ــل القسـ ـ ــم األول :املعـ ـ ــايري
األكادميي ـ ـ ــة – وتناول ـ ـ ــت اايت :خمرج ـ ـ ــات ال ـ ـ ــتعلم املقص ـ ـ ــود،

يف برن ــام إع ــداد معل ــم اللغ ــة العربي ــة يف كلي ــة الرتبي ــة جبامع ــة
صــنعاء علــى النحــو اايت :ضــعف تـوافر معــايري جــودة سياســة

املن ـ ــاه  ،التقي ـ ــيم ،حتص ـ ــيل الالب ـ ــة وفق ـ ــا ملخرج ـ ــات ال ـ ــتعلم

القبـ ــول م ـ ــن وجهـ ــة نظ ـ ــر مسـ ــؤول القب ـ ــول ،بنس ـ ــبة ()%54

املقصـ ــودة ،يف حـ ــني تناولـ ــت املعـ ــايري املتعلقـ ــة بنوعيـ ــة فـ ــرص

تقريبــا ،ض ــعف ت ـوافر مع ــايري جــودة اإلع ــداد يف الِّبن ــام م ــن

التعلــيم اايت :التعلــيم والــتعلم ،تقــدم الالبــة ،مصــادر الــتعلم،

وجهة نظر مسؤول قسم اللغـة العربيـة بنسـبة ( )%51تقريبـا،

ضمان اجلودة وحتسينها.

تـ ـوافرت مع ــايري ج ــودة اإلع ــداد يف الِّبن ــام م ــن وجه ــة نظ ــر

الدراسات السابقة:

أعضاء هي ة التدريس يف القسم مبستوى متوسا بلغت نسبته
( ،)%14ضعف توافر معايري جودة اإلعداد يف الِّبنـام مـن

 دراسة كل من سعاد السبع ،أمحد حسان ،ومساح عبـدالوهاب ( )3141وال هدفت إر تقوة برنام إعداد معلـم
اللغ ــة العربي ــة يف كلي ــة الرتبي ــة جبامع ــة ص ــنعاء يف ض ــوء مع ــايري
اجلودة الشاملة ،مت وضع قائمة مبعايري اجلودة الشاملة لِّبنـام
إعــداد معلــم اللغــة العربيــة يف كليــة الرتبيــة جبامعــة صــنعاء ال ـ
احتوت على ( )453معيارا موزعني على اث عشر جماال من
جم ــاالت اإلع ــداد ملعل ــم اللغ ـة العربي ــة وه ـي :سياس ــة القب ــول
واألهــداف العامــة للِّبنــام وأهــداف اإلعــداد (ألكــادميي ـ
امله ـ الثقايف) والرتبية العملية وطرائق التدريس وأعضاء هي ـة

وجهة نظر الالبة بنسبة (.)%14
 دراســة غــازي صــالح املاــريف ( )3112وال ـ هــدفتإر التعـرف علـى مـدى حتقـق معـايري اجلـودة الشـاملة يف برنـام
إعداد معلم العلوم ،وتأثري كل من املؤهل العلمي واخلِّبة العلمية
يف استجابات أعضاء هي ة التدريس ،وكان من أبرز نتائ هـذه
الدراسة :ضرورة اعتمـاد معـايري اجلـودة الشـاملة يف بـرام إعـداد
املعلم جبميع التخصصات العلمية واألدبية يف مؤسسات التعليم
العـايل ،وضـرورة االهتمـام مبـدخل اجلـودة الشـاملة وتوظيفـه يف
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مؤسسـات التعلـيم العـايل كأسـلوب إداري حـديث يسـهم يف

املقــررات الرتبويــة؛ يف ا ــاور ااتيــة :أهــداف املقــررات الرتبويــة

تاوير هذه املؤسسات.

( )44معيـ ــارا ،اجلوان ـ ـ النظريـ ــة يف املقـ ــررات الرتبويـ ــة ()45

 دراســة حنــان ســرحان النمــري ( )3112وال ـ هــدفتإر حتديد جماالت تقوة املقـررات الرتبويـة لاالبـات كليـة اللغـة

معيارا ،اجلوان الوظيفية والتابيقية يف املقررات الرتبوية ()45
معيارا ،تنظيم وتوزيع املقررات الرتبوية ( )41معيارا.

العربيـ ـ ــة جبامع ـ ـ ــة أم الق ـ ـ ــرى يف :أهـ ـ ــداف املق ـ ـ ــررات الرتبوي ـ ـ ــة،

 -ارتفــاع أمهيــة معظــم املعــايري ال ـ انــدرجت حتــت ا ــور

ومفــردات املقــررات الرتبويــة ،وتنظــيم املقــررات الرتبويــة ،وتوزيــع

األول (أهداف املقررات الرتبويـة) ،وتوسـا أمهيـة أربعـة معـايري

املق ـ ـررات الرتبوي ــة عل ــى س ــنة اإلع ــداد الرتب ــوي بكلي ــة الرتبيـ ــة

فق ــا؛ م ــن وجه ــة نظ ــر عين ــة الدراس ــة ،وارتف ــاع أمهي ــة معظ ــم

جامعـ ــة أم القـ ــرى .وحتديـ ــد معـ ــايري اجلـ ــودة الشـ ــاملة الالزمـ ــة

املعــايري ال ـ انــدرجت حتــت ا ــور الثــا (اجلوان ـ النظريــة يف

للمقررات الرتبوية ال تقدمها كليات الرتبية للاالبات يف كـل
جمــال مــن اجملــاالت الســابقة .وحتليــل حمتــوى املقــررات الرتبويــة

املقررات الرتبوية) ،وتوسا أمهية معيار واحد فقا؛ من وجهة
نظر عينة الدراسة ،وارتفـاع أمهيـة معظـم املعـايري الـ انـدرجت

ال تقدمها كليات الرتبية للاالب والاالبات يف ضوء معايري

حتـت ا ــور الثالــث (اجلوانـ الوظيفيــة والتابيقيــة يف املقــررات

اجلودة الشاملة ال سبق حتديدها .وحتديد درجـة تـوفر معـايري

الرتبويــة) ،وتوســا أمهيــة معيــارين فقــا؛ مــن وجهــة نظــر عينــة

اجلودة الشاملة يف املقررات الرتبوية لاالبات كلية اللغة العربيـة

الدراس ــة ،وارتف ــاع درج ــة أمهي ــة معظ ــم املع ــايري الـ ـ ان ــدرجت

جبامعـة أم القـرى .واسـتخدمت الباحثـة عينـة مـن املتخصصـني

حتت ا ور الرابـع (تنظـيم وتوزيـع املقـررات الرتبويـة) مـن وجهـة

واملتخصص ــات يف األقس ــام الرتبوي ــة؛ جبامع ــة أم الق ــرى ق ــدرها
عشـ ـ ـ ــرون متخصصـ ـ ـ ــا ومتخصصـ ـ ـ ــة ،وعينـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن املشـ ـ ـ ــرفني

نظــر عينــة الدراســة ،ماعــدا معيــارا واحــدا جــاءت درجــة أمهيتــه
منخفضة من وجهة نظر عينة الدراسة.

واملشــرفات علــى تعلــيم اللغــة العربيــة يف مدينــة مكــة املكرمــة؛

 -افتقار املقررات الرتبوية ال تقـدمها كليـة الرتبيـة جبامعـة

ق ــدرها مخس ــة وعش ــرون مش ــرفا ومش ــرفة؛ فبل ــه إمج ــايل العين ــة

أم الق ــرى إر مع ــايري اجل ــودة الش ــاملة ال ـ ـ ح ــددهتا الدراس ــة

املستهدفة بتحديد معـايري اجلـودة الشـاملة يف املقـررات الرتبويـة

احلالي ـ ـ ــة؛ يف حماوره ـ ـ ــا األربع ـ ـ ــة (أه ـ ـ ــداف املق ـ ـ ــررات الرتبوي ـ ـ ــة،

مخسا وأربعني فردا؛ عدد اإلنـاث مـنهم ( ،)42وعـدد الـذكور

واجلوان ـ ـ النظريـ ــة يف املقـ ــررات الرتبويـ ــة ،واجلوان ـ ـ الوظيفيـ ــة

( .)31وقامت الباحثة بتحديد املقررات الرتبويـة الـ تقـدمها
األقس ــام الرتبوي ــة بكليـ ــة الرتبي ــة لاالب ــات كليـ ــة اللغ ــة العربيـ ــة

والتابيقي ـ ــة يف مف ـ ــردات املق ـ ــررات الرتبوي ـ ــة ،وتوزي ـ ــع وتنظ ـ ــيم
املقررات الرتبوية ومفرداهتا).

جبامعة أم القرى ،حيث بله عـددها سـبعة عشـر مقـررا تربويـا؛

 -دراسة منال عمار قادي (4131هــ) والـ هـدفت إر

منهــا أربعــة مقــررات يقــدمها قســم الرتبيــة اإلســالمية وأص ـوهلا،

التعـرف علـى مـدى توافـق برنـام اإلعـداد الرتبـوي مـع معـايري

ومخسة مقررات يقدمها قسـم علـم الـنفس ،ومقـرران يقـدمهما

اجلودة الشاملة وأهم صعوبات التابيق يف كلية الرتبية جبامعة أم

قســم اإلدارة الرتبويــة والتخاــيا وســتة مقــررات يقــدمها قســم
املناه وطرق التدريس وبله جممل عدد املقررات ( )44مقررا

القرى من وجهـة نظـر أعضـاء هي ـة التـدريس ،وقـد توصـلت إر
نتـائ مـن أمههـا :ال يسـهم حمتـوى مقـررات الِّبنـام بالشـكل
األساسـي الضـروري إلعــداد الاالـ

تربويا.

املعلـم ،ضــعف متابعـة

وتتلخص نتائ الدراسة احلالية فيما يأيت:

الِّبنام جلميع عناصره وتقييم هذه العناصـر لعـدم وجـود نظـام

 -حتدي ـ ــد مخس ـ ــة ومخس ـ ــني معي ـ ــارا للج ـ ــودة الش ـ ــاملة يف

إداري رقايب ملراجعة خاا الِّبنام وأهدافه و ديدها ،ضعف

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)14ص ص  411 – 411الرياض( ،صفر 4145هـ /كانون األول 3144م)

118

مسيحة سليمان ومسية عبدالوارث :دراسة تقوميية لِّبنام اإلعداد الرتبوي للاالبات جبامعة الاائف يف ضوء .....

تعاون برنام اإلعداد الرتبوي مع األقسـام املشـاركة فيـه والتعلـيم

 -دراسـة علـي عبـد الـرؤوف حممـد نصـار ( )3111والـ

العام ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية

هدفت إر التعرف على فلسفة تضمني تكنولوجيـا املعلومـات

<  .15بــني األقســام املشــاركة يف الِّبنــام (املنــاه وطــرق
التــدريس ،علــم الــنفس ،الرتبيــة اإلسـالمية ،اإلدارة الرتبويــة

يف جم ــال التعل ــيم والتع ــرف عل ــى هراء أعض ــاء هي ــة الت ــدريس
بكلي ــات الرتبي ــة يف أمهي ــة جوانـ ـ التجدي ــد املقرتح ــة ملنظوم ــة

والتخاـيا) يف تابيـق معـايري اجلـودة الشـاملة مـن وجهـة نظـر

إعـ ـ ـ ــداد املعلـ ـ ـ ــم يف ضـ ـ ـ ــوء متالبـ ـ ـ ــات اسـ ـ ـ ــتخدام تكنولوجيـ ـ ـ ــا

أعضاء هي ة التدريس ،ومن أهم توصيات هذه الدراسة :ضرورة

املعلومات يف التعلـيم قبـل اجلـامعي والتعـرف علـى أدوار املعلـم

إنشاء وحدة تنظيمية مستقلة تكون مهمتهـا األساسـية ضـمان

املتوقعة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات يف العملية التعليمية

جـودة التعلـيم يف برنـام اإلعـداد الرتبـوي وتعمـل علـى مراقبـة

واستخدم الباحث اسـتبانة ـدف التعـرف علـى هراء عينـة مـن

الِّبنام ومجيع عناصره ،والتحديث الدوري ألهداف ومقررات
الِّبنام يف ضوء املستجدات والتغريات العاملية.

أعض ـ ــاء هي ـ ــة الت ـ ــدريس بكلي ـ ــات الرتبي ـ ــة يف أمهي ـ ــة جوان ـ ـ ـ
التجديــد املقرتحــة مبنظومــة إعــداد املعلــم وطبقــت هــذه األداة

 -دراســة صــالح الســيد عبــده رمضــان ( ،)3115وال ـ

على عينة تكونت من  441عضوا من أعضاء هي ة التـدريس

هــدفت إر التعــرف علــى واقــع نظــام تكــوين املعلــم بكليــات

بكلية الرتبية مبصر .وكـان مـن أهـم النتـائ الـ توصـلت إليهـا

الرتبيــة يف ســلانة عمــان وأهــم املشــكالت الـ تواجهــه وتقلــل

تل ــك الدراس ــة أمهي ــة اس ــتخدام تكنولوجي ــا التعل ــيم يف حتقي ــق

مــن جودتــه وحتديــد معــايري مــدخل اجلــودة الشــاملة يف ب ـرام

اإلع ــداد الفع ــال ملمارس ــة أدواره املتوقع ــة يف العملي ــة التعليمي ــة

تكــوين املعلــم بكليــات الرتبيــة يف ســلانة عمــان وبيــان مــدى
تـوافر اجلــودة الشـاملة والتوصــل إر وضــع مقـرتح ألهــم مالمــح

مبراح ــل التعل ــيم قب ــل اجل ــامعي ،وأن م ــن أه ــم أه ــداف إع ــداد
املعلم يف استخدام تكنولوجيا التعليم هو نوعيتهم بأخالقيات

التاـ ــوير يف نظـ ــام تكـ ــوين املعلـ ــم بكليـ ــات الرتبيـ ــة يف سـ ــلانة

التعامــل مــع تكنولوجيــا التعلــيم وإكســا م مهــارات التــدريس

عم ــان ،واعتم ــد الباح ــث يف دراس ــته عل ــى امل ــنه الوص ــفي،

املعتمدة على تكنولوجيا املعلومات.

وطبـ ــق الباح ـ ــث األداة عل ـ ـى عينـ ــة تكون ـ ــت م ـ ــن  334ف ـ ــردا

 -دراســة حســني حممــد شــحات حســني ( )3111وال ـ

وكانـ ــت موزعـ ــة علـ ــى النحـ ــو اايت 1 :عمـ ــداء كليـ ــات32 ،

هـ ــدفت إر التع ـ ـرف علـ ــى مشـ ــكالت إعـ ــداد معلـ ــم التعلـ ــيم

رئــيس قســم 11 ،رئــيس وحــدة 411 ،عضــو هي ــة تــدريس.
وكان من أهـم النتـائ الـ توصـلت إليهـا الدراسـة أن أهـداف

االبتــدائي بكليــات الرتبيــة والوقــوف علــى أهــم التحــديات الـ
تواج ـ ــه ه ـ ــذا اإلع ـ ــداد وحت ـ ــول دون حتقي ـ ــق فعاليت ـ ــه مث حماول ـ ــة

الِّبنام جاءت مناسبة باما لابيعة املرحلة التعليمية ال يعد

الوصـ ــول إر معـ ــايري اجلـ ــودة الشـ ــاملة يف جمـ ــال إعـ ــداد املعلـ ــم

هل ــا املعل ــم ،كم ــا أ" ــا ر هتم ــل جوانـ ـ تك ــوين املعل ــم حي ــث

وإمك ـ ــان االس ـ ــتفادة منه ـ ــا يف تا ـ ــوير إع ـ ــداد معل ـ ــم التعل ـ ــيم

غاـت كـل جانـ بعــدد مـن املقـررات الدراسـية .وأن اإلعــداد

االبتــدائي بكليــات الرتبيــة ،واعتمــد الباحــث يف دراســته علــى

الثق ــايف للمعل ــم حص ــل عل ــى درج ــة أمهي ــة مرتفع ــة يف برن ــام
اإلعداد وحظيت موضوعات متعددة بدرجة كافية وبثل ذلك

املــنه الوصــفي وأســلوب حتليــل الــنظم واســتخدم الباحــث يف
دراســته اســتبانة خاص ـة بواقــع مشــكالت إعــداد معلــم التعلــيم

يف حصول معظم معـايري املكـون الثقـايف علـى نسـبة موافقـة ر

االبت ـ ــدائي بكلي ـ ــات الرتبي ـ ــة واس ـ ــتبانة خاص ـ ـة مبع ـ ــايري اجل ـ ــودة

تق ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ــن ( )%4595وارتفع ـ ـ ـ ــت إر ( )%21يف بع ـ ـ ـ ــض

الشــاملة يف إعــداد املعلــم ،وطبــق الباحــث هــذه األدوات علــى

اجلوان .

عين ــة تكون ــت م ــن ط ــالب الفرق ــة الرابع ــة بكلي ــة الرتبي ــة ش ــعبة
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التعليم االبتدائي وتكونـت العينـة مـن  531طالبـا ،وعينـة مـن

أعضاء هي ة التدريس مـن األكـادمييني 53 ،رئيسـا مـن رؤسـاء

أعضاء هي ة التدريس تكونت من  11عضوا من أعضاء هي ة

األقسام اإلدارية.

التدريس بكليات الرتبية .وكـان مـن أهـم النتـائ الـ توصـلت
إليها الدراسة أن املواد الدراسية املقررة داخل كليات الرتبيـة ال

 دراسة سلينا ) (Celania,2004وال هدفت إر الكشفعن تصورات معلمي السنة الثانية يف جامعة أيوا حنو هانية معايري

تش ــبع حاج ــات الا ــالب وق ــدراهتم الثقافي ــة ،غلب ــة املق ــررات

للتدريس تعد جزءا من برنام

ويـد إعـداد املعلـم ،اناالقـا مـن

الرتبوي ــة عل ــى املـ ـواد األكادميي ــة ،وم ــدة الت ــدري العمل ــي غ ــري

أن فهـم تصـورات املعلمـني يسـاعد مصـممي ومنفـذي برنـام

كافية إلتقان املعلم مهارات التدريس الفعال.

إعـداد املعلمـني علـى الفهـم األفضـل لكفـاءة وفاعليـة برنـام

 -دراســة إميــان إبـراهيم الدســوقي ( )3111والـ هــدفت

ويد املعلم ،واهلـدف الثـا للدراسـة يتمثـل يف مجـع املعلومـات

إر وصف ا اهات التجديد يف برام إعداد معلـم العلـوم يف
مصـ ـ ــر والواليـ ـ ــات املتحـ ـ ــدة ورصـ ـ ــد وتفسـ ـ ــري أوجـ ـ ــه التشـ ـ ــابه

حـول نظـام فعـال مرتكـز علـى البحـوث ومصـمم لتاـوير جـودة
أداء املعلـم ،وفهـم أدوار املشـرفني واإلداريـني يف برنـام تصـميم

واالخـ ــتالف يف ا اهـ ــات التجديـ ــد يف برنـ ــام إعـ ــداد معلـ ــم

الدرول يف جامعـة أيـوا .واسـتخدمت الدراسـة املنهجيـة النوعيـة

العلوم يف مصر والواليات املتحدة .وكان من أهم النتائ الـ

يف حتليـل البيانـات الستكشـاف تصـورات معلمـي الفرقـة الثانيـة

توص ــلت إليه ــا الدراس ــة تتمث ــل يف وج ــود اخ ــتالف ا اه ــات

يف جامعة أيوا من خالل تابيق استبانة مت إرساهلا إلكرتونيا عِّب

دي ــد معظ ــم أبع ــاد برن ــام إع ــداد معل ــم العل ــوم ب ــني دول ــة

الِّبيد اإللكـرتو لكافـة جمتمـع الدراسـة ،وكشـفت الدراسـة عـن

املقارنــة ،وكــذلك وجــود قصــور يف بعــض ا اهــات ومســارات
ديـ ــد البعـ ــد امله ـ ـ بصـ ــفة خاصـ ــة يف مصـ ــر عـ ــن الواليـ ــات

عـدة نتـائ مـن أمههـا مـا يـأيت :تصـور معلمـي السـنة الثانيـة يف
جامعة أيوا أن معايري التدريس فيها مرتكزة على البحوث وجيدة

املتح ــدة ،وك ــذلك قص ــور يف دي ــد أه ــداف البع ــد املهـ ـ يف

يف التعامل مـع الاـالب وجيـدة ملهنـة التعلـيم ،ولقـد طبـق هـؤالء

مصر ،واقتصـار حمتـوى البعـد املهـ مبصـر علـى ضـرورة ارتبـاع

املعلمون املعايري يف ممارستهم الصفية ،وهم يعتقدون أن برنام

ا توى بالواقع التعليمـي وباجلوانـ التابيقيـة ل فكـار الرتبويـة

ويـد كفـاءة املعلـم طـورت العالقـات مـع املـدربني واإلداريـني

فقا.

واملشـرفني الرتبـويني أل"ـم منحـوا فرصـة أوسـع للعمـل معـا حنـو

 دراسة املتويل إمساعيل بدير ( )3111وال هدفت إررصد أوجه القصور ال تعا منها كليات الرتبية وبيـان مـدى

حتقيـق هـدف مشـرت  .كمـا أن هـذه املعـايري شـجعت املعلمـني
علــى التعبــري عــن هرائهــم وســاعدهتم علــى التاــور مــن خــالل

احلاجة لتجويد العمل ـا بشـيا مـع متغـريات العصـر وحتدياتـه

التعبري عن األداء التعليمي.

وعــرض خلـِّبات بعــض الــدول الـ حققــت تقــدما ملموســا يف

 -دراس ـ ـ ــة جاس ـ ـ ــم يوس ـ ـ ــف الكنـ ـ ـ ـدري ( )3113والـ ـ ـ ـ

جمــال تابيــق نظــام االعتمــاد األكــادميي ــدف االســتفادة مــن

هــدفت إر تقــدة رؤيــة مســتقبلية إلعــداد املعلــم بكليــة الرتبيــة

ه ــذه اخل ـ ـِّبات يف التوص ــل إر ص ــيغة مناس ــبة لنظ ــام اعتم ــاد
أكادميي وظروف كليـات الرتبيـة مبصـر .واسـتخدم الباحـث يف

جامعــة الكويــت ،بغيــة الوصــول إر وجــود أفضــل مــن خــالل
اإلجراءات واللوائح ذات الصلة .كما تناولت الدراسة نظـامي

دراس ــته قائم ــة مبع ــايري االعتم ــاد األك ــادميي لكلي ــات الرتبي ــة،

اإلعــداد التكــاملي والتتــابعي مــع التأكيــد علــى فعاليــة النظــام

وطبق الباحث هذه األداة على عينة تكونت من  411عضوا

التكــاملي باعتبــاره النظــام األمثــل يف اإلعــداد مــع إعــادة النظــر

م ــن أعض ــاء هي ــة الت ــدريس م ــن الرتب ــويني 414 ،عض ــوا م ــن

يف فلس ــفة اإلع ــداد احلالي ــة ،وانته ــت الدراس ــة إر إب ـراز أمهي ــة
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التـ ــدري أثن ـ ــاء اخلدمـ ــة ـ ــدف ا افظـ ــة عل ـ ــى النمـ ــو امله ـ ـ

مراح ــل اإلع ــداد ،وبع ــد مق ــررات ب ـرام اإلع ــداد ع ــن املع ــايري

للمعلم.

العامليــة إلعــداد معلمــي العلــوم كمــا ال يوجــد تـوازن نســيب بــني

 دراس ـ ــة حمم ـ ــد عب ـ ــد اهلل ( )3114وال ـ ـ ـ ه ـ ــدفت إرالتعرف على ا اهـات أعضـاء هي ـة التـدريس ومعلمـي املرحلـة

هذه املقررات يف تناوهلا للمعايري العاملية.
 -دراسـة ليـا ويـون ) (Lia & Young, 2000والـ هـدفت

االبتدائي ــة حن ــو بـ ـرام إع ــداد املعل ــم جبامع ــة اإلم ــارات العربي ــة

إر تق ــوة برن ــام إع ــداد معل ــم العل ــوم للم ــرحلتني االبتدائي ــة

املتحدة ،وقام الباحث بتابيق استبانة علـى عينـة تكونـت مـن

والثانوي ــة يف جامع ــة ه ــاواي باس ــتخدام عملي ــة تق ــوة ش ــاملة

 41عض ــوا م ــن أعض ــاء هي ــة الت ــدريس بكلي ــة إع ــداد املعل ــم

تسـ ـ ــتند إر عـ ـ ــدد مـ ـ ــن املعـ ـ ــايري .وتضـ ـ ــمنت أدوات التقـ ـ ــوة:

ومعلم ــي املرحل ــة االبتدائي ــة بدول ــة اإلم ــارات ،وك ــان م ــن أه ــم

دراسات صفية ،فيديوتي  ،تقـارير ذاتيـة ،مالحظـات صـفية،

النت ــائ الـ ـ توص ــلت إليه ــا الدراس ــة أن بـ ـرام إع ــداد املعل ــم
تشــري إر درجــة متوســاة أو دون املتوســا وأوصــت الدراســة

اختب ــارات أداء ،اختب ــارات حتص ــيل ،حي ــث مت تابيقه ــا عل ــى
جمموعة من طالب/معلمي العلوم يف جامعة هـاواي .أظهـرت

بضـرورة تاـوير بـرام إعـداد املعلـم باإلمــارات .وكـان مـن أهــم
النتائ ال توصلت إليها هذه الدراسة أن كليـات الرتبيـة هـي

النتــائ أن اســتخدام هــذه األدوات غـ هبـري الســلوكات التعليميــة

للمعلمـ ــني وط ـ ـرائقهم التدريسـ ــية حنـ ــو األفضـ ــل ،ممـ ــا أدى إر

املؤسسات املس ولة على املستوى الرمسي عن إعـداد املعلمـني،

ظهور مؤشرات إكابية على تعلم طال م

والبد أن تكون الِّبام الدراسية على درجة عالية من اجلودة،

 -دراس ــة إب ـ ـراهيم بـ ــن حممـ ــد الراشـ ــد ،محـ ــدان بـ ــن أمحـ ــد

وكمـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ أن تكـ ـ ـ ـ ــون الوسـ ـ ـ ـ ــائل والتقنيـ ـ ـ ـ ــات التعليميـ ـ ـ ـ ــة
والتكنولوجيا احلديثة على درجة عالية من اجلودة.

الغامدي عام ( )3111والـ هـدفت إر تقـوة مـواد اإلعـداد
الرتبــوي يف كليــات املعلمــني بالســعودية مــن قبــل أعضــاء هي ــة

 -دراس ــة الس ــعيد مج ــال عثم ــان ،و عب ــدا هلل عل ــي حمم ــد

التـدريس وقـد مت اســتاالع أفـراد الدراســة وأظهـرت النتــائ أن

( )3114والـ ـ ـ ه ـ ــدفت إر التع ـ ــرف عل ـ ــى املع ـ ــايري العاملي ـ ــة

الِّبنــام الرتبــوي الــذي تقدمــه كليــات املعلمــني مظــى مبوافقــة

إلعــداد معلمــي العلــوم بكليــات الرتبيــة الـ كـ أن تتــوفر يف

أعضــاء هي ــة الت ــدريس فيهــا العتقــادهم أن م ــا يدرســونه م ــن

بـرام اإلعــداد احلاليــة للاــالب املعلمــني بكليــات الرتبيــة وإر

مواد تربوية ،ومهارات فنية ،وخاا دراسية يرتبا بعمل املعلم

أي مـ ــدى تتـ ــوفر املعـ ــايري العلميـ ــة إلعـ ــداد معلمـ ــي العلـ ــوم يف
أهداف وحمتوى بعـض بـرام اإلعـداد احلاليـة بكليـات الرتبيـة،

يف املرحلــة االبتدائيــة .كمــا أظهــرت اســتجابات أف ـراد الدراســة
أن الِّبنــام الرتبــوي الــذي تقدمــه كليــات املعلمــني بــه جوانـ

واس ــتخدم الباحث ــان معيـ ــارا يتض ــمن املعـ ــايري العاملي ــة إلعـ ــداد

قــوة وجوان ـ ضــعف .كمــا انبثــق مــن هــذه الدراســة توصــيات

معلمـ ــي العلـ ــوم واسـ ــتبانة للاـ ــالب املعلمـ ــني (شـ ــعبة العلـ ــوم)

منه ــا ض ــرورة متابع ــة تق ــوة جوانـ ـ اإلع ــداد الرتب ــوي وإجـ ـراء

واســتبانة ألعضــاء هي ــة التــدريس ،وطبــق الباحثــان هــذه األداة

دراس ـ ــات مماثل ـ ــة هت ـ ــدف إر تق ـ ــوة اإلع ـ ــداد التخصص ـ ــي يف

علــى عينــة تكونــت مــن  11مــن أعضــاء هي ــة التــدريس وعــدد
 114طالبا وطالبة .وكان من أهم النتائ الـ توصـلت إليهـا

كليات املعلمني.
 -دراســة فهــد عبــد اهلل األكلــي ( )4222وال ـ هــدفت

الدراســة عــدم وجــود أهــداف هلــذه املقــررات ووجــود فجــوة بــني

إر التعرف على واقع برنام اإلعداد الرتبوي وامله للاالب

األهــداف وحمتــوى ب ـرام اإلعــداد وأن األهــداف العامــة هلــذه

املعلم ــني يف جامع ــة املل ــك فيص ــل م ــن وجه ــة نظ ــر الا ــالب

املقــررات ر تتعــرض لتلبيــة حاجــات الاــالب املعلمــني خــالل

املعلمني والتعرف على هراء الاالب املعلمني يف دور املقررات

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)14ص ص  411 – 411الرياض( ،صفر 4145هـ /كانون األول 3144م)

مسيحة سليمان ومسية عبدالوارث :دراسة تقوميية لِّبنام اإلعداد الرتبوي للاالبات جبامعة الاائف يف ضوء .....

121

الرتبويــة الـ تقــدمها كليــة الرتبيــة يف إعــدادهم املهـ  ،واعتمــد

نســيب بــني املقــررات ،وأن املقــررات فــري ب ـرام اإلعــداد ال تلــيب

الباحث علـى املـنه الوصـفي التحليلـي مسـتخدما يف دراسـته

حاج ــات الا ــالب املعلم ــني خ ــالل مراح ــل اإلع ــداد كدراس ــة

استبانة وقام بتابيقه على عينة من  414طالبا وطالبـة الرتبيـة
العملي ــة بكلي ــة الرتبي ــة .وم ــن أه ــم النت ــائ الـ ـ توص ــل إليه ــا

السعيد مجال عثمان وعبد اهلل علي حممد (.)3114
 -أجريـ ــت الدراسـ ــات السـ ــابقة يف بي ـ ــات حمليـ ــة وعربيـ ــة

الباحــث عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني متغــري

وعاملية ،حيث إن جمتمع وعينة الدراسة قد اختلفت يف معظم

اجلــنس والتخصــص ووجهــة نظــر الاــالب املعلمــني حنــو مــدى

الدراســات ،ووجــدت الباحثــة قلــة الدراســات ال ـ أجريــت يف

استفادهتم من املقررات الرتبوية ال تقدمها هلم كلية الرتبية.

البي ـ ـ ــة ا لي ـ ـ ــة (الس ـ ـ ــعودية) ،وتعـ ـ ـ ـد ه ـ ـ ــذه الدراس ـ ـ ــة امت ـ ـ ــدادا

تعقيب:

للدراسـات الســابقة واألور يف تابيقهـا يف كليــة الرتبيـة جامعــة

من كل ما سبق عرضه من دراسات وجوث ميكن اخلرو

الاائف ويف ضوء معايري اجلودة الشاملة.
 -وبن ــاء عل ــى م ــا س ــبق اس ــتفادت الدراس ــة احلالي ــة م ــن

 -أثبتــت معظــم الدراســات علــى وجــود قصــور يف ب ـرام

جمموعــة الدراســات والبحــوث الســابقة يف جوان ـ كثــرية منهــا

ببعض التعليقات ااتية:
إعداد املعلم احلايل وأ"ا ال تسهم بالشكل املالوب يف إعداد
املعلــم ،وأوصــت هــذه الدراســات بضــرورة تاــوير نظــم إعــداد
املعلمــني يف ضــوء اجلــودة الشــاملة ،وتزويــد املعلــم قبــل اخلدمــة
مبتالبــات جــودة املعلــم ليواك ـ املتغ ـريات والتاــورات العامليــة

االط ـ ــالع عل ـ ــى كيفي ـ ــة تابي ـ ــق اجل ـ ــودة يف القا ـ ــاع التعليم ـ ــي
ومعرفــة أدوات الدراســة املســتخدمة وهليــة تابيقهــا ممــا ســاعد
الباحثتني يف بناء أداة الدراسة احلالية.
 -منهجية الدراسة:

كدراسة كل مـن (سـعاد السـبع ،وهخـران)3141 ،؛ و(حنـان

مت اســتخدام املــنه الوصــفي (التحليلــي التفســريي) وهــذا

النمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري)3112 ،؛ و(منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري4131 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ)؛

املــنه يع ــا بوصــف الواق ــع احلــايل ع ــن طريــق مج ــع البيان ــات

(.)Celana,2004
 -أكــدت معظــم الدراســات الســابقة علــى ضــرورة إعــداد

واملعلوم ـ ــات وحتليله ـ ــا وتفس ـ ــريها ـ ــدف تش ـ ــخيص جوانـ ـ ـ
القصور وتقدة احللول عن طريق النتائ ال مت التوصل هلا.

قائمة مبعايري اجلودة الشـاملة والـ يـتم يف ضـوئها تقـوة بـرام
إعــداد املعلمــني يف كليــات الرتبيــة ومــن مث اعتمــاد هــذه املعــايري
جبميع التخصصات العلمية واألدبية ،كدراسة كل من (سعاد
الس ـ ـ ــبع ،وهخـ ـ ـ ـران)3141 ،؛ و(حن ـ ـ ــان النم ـ ـ ــري)3112 ،؛
و(غازي املاريف.)3112 ،
 أك ــدت بع ــض الدراس ــات عل ــى ض ــعف تـ ـوافر مع ــايريجــودة اإلعــداد يف الِّبنــام الرتبــوي مــا بــني ضــعيف ومتوســا
بــاختالف عينــات الدراســة كدراســة كــل مــن (ســعاد الســبع،
وهخران ،)3141 ،و(حنان النمري.)3112 ،
 أكدت بعض الدراسـات السـابقة علـى وجـود فجـوة بـنياأله ــداف وحمت ــوى ب ـرام اإلع ــداد وحي ــث أن ــه ال يوج ــد تـ ـوازن

 مجتمع الدراسة:يتكون جمتمع الدراسة األصلي من مجيع طالبـات برنـام
اإلعــداد الرتبــوي والبــاله عــددهن ( )341طالبــة بكليــة الرتبيــة
لع ـ ـ ـ ـ ـ ــام 4144/4141ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ( .حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إحص ـ ـ ـ ـ ـ ــائية ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
4144/4141هـ).
 عينة الدراسة:تكون ــت عين ــة البح ــث م ــن ( )431طالب ــة م ــن طالب ــات
اإلعداد الرتبوي من أصل ( )341طالبـة بكليـة الرتبيـة جبامعـة
الا ــائف .وذل ــك بف ــارق ( )11طالب ــة مت اس ــتبعادهن وذل ــك
بسب  :غيا ن يف وقت توزيع االستبانات اخلاصـة بالدراسـة،
وكـ ــان العـ ــدد ( )31طالبـ ــة ،عـ ــدم اسـ ــتكمال بعـ ــض فق ـ ـرات
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االســتبانة لــدى ( )31طالبــة ،ممــا أدى إر اســتبعاد االســتبانة
اخلاص ن.

وتكونت من ( )43مفردة ،معايري جودة التقوة وتكونت من
( )44مفردات.

تتمثل يف إعداد استبانة للتعرف على :هراء عينة الدراسة
مـ ــن الاالبـ ــات ع ـ ــن مـ ــدى حتقـ ــق مع ـ ــايري اجلـ ــودة يف برن ـ ــام
اإلعداد الرتبوي القائم.
إع ـ ـ ـ ــداد االس ـ ـ ـ ــتبانة :ه ـ ـ ـ ــدفت االس ـ ـ ـ ــتبانة إر الكش ـ ـ ـ ــف
ع ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ــدى حتق ـ ـ ـ ــق مع ـ ـ ـ ــايري اجل ـ ـ ـ ــودة يف برن ـ ـ ـ ــام اإلع ـ ـ ـ ــداد
الرتبـ ــوي جبامعـ ــة الاـ ــائف مـ ــن وجهـ ــة نظـ ــر طالبـ ــات الـ ــدبلوم
الرتبوي.
وصــف االســتبانة :صــممت هــذه االســتبانة لقيــال درجــة
توافر معايري جودة برنام اإلعداد الرتبوي جبامعة الاائف
وتوزعــت مفــردات االســتبانة املمثلــة ملؤش ـرات األداء علــى
س ـتة جم ــاالت وهــي :مع ــايري ج ــودة األهــداف ،وتكون ــت م ــن
( )45مف ــردة ،مع ــايري ج ــودة ا ت ــوى ،وتكون ــت مـ ــن ()41
مف ــردة ،مع ــايري ج ــودة ط ــرق الت ــدريس ،وتكون ــت م ــن ()41
مف ـ ـ ــردة ،مع ـ ـ ــايري ج ـ ـ ــودة الوس ـ ـ ــائل التعليمي ـ ـ ــة والتكنولوجي ـ ـ ــة،
وتكونت من ( )41مفردة ،معـايري جـودة األنشـاة التعليميـة،

حساب الصدق:
 صدق ا كمني:مت التحك ــيم عل ــى مف ــردات االس ــتبانة بعرض ــها عل ــى ع ــدد
( )4مـ ــن ا كمـ ــني املتخصصـ ــني يف املنـ ــاه وطـ ــرق التـ ــدريس
وتكنولوجيـا التعلـيم وعلـم الـنفس بكليـة الرتبيـة جبامعـة الاـائف،
وذل ــك يف ض ــوء التعريف ــات اإلجرائي ــة ــاور االس ــتبانة ــدف
إب ــداء ال ـ ـرأي حـ ــول مـ ــدى تا ــابق مفـ ــردات االسـ ــتبانة مـ ــع مـ ــا
تقيس ـ ــه ،إر جان ـ ـ ـ س ـ ــالمتها م ـ ــن حي ـ ــث الص ـ ــياغة اللغوي ـ ــة
والعلمية وأسفر ذلك عن بعض التعديالت ومت إجراؤها.
 صدق التجانس الداخلي:مت تابي ـ ـ ــق االس ـ ـ ــتبانة عل ـ ـ ــى عين ـ ـ ــة قوامه ـ ـ ــا ( )41طالب ـ ـ ــة
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن طالب ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدبلوم الرتب ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ،وم ـ ـ ـ ـ ـ ــن مث حس ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
التجــانس الــداخلي ملفــردات االســتبانة وذلــك جســاب معامــل
االرتبــاع بــني كــل مفــردة والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي بثلــه
واجلدول ( )4يوضح نتائ التجانس الداخلي.

 -أدوات الدراسة:

حساب الشروط السيكومترية لالستبانة:

جدول ()1
معامالت االرتباط بين المفردات والدرجة الكلية لكل محور على حدة
قيم معامالت

المحاور

المفردات

معايير جودة األهداف التعليمية

4
3
4
1
5

1934
**1911
**1911
**1915
**1911

معايير جودة المحتوى التعليمي

4
3
4
1
5
1

**1914
*1911
1941
*1913
**1951
**1911

االرتباط

المفردات

قيم معامالت

المفردات

قيم معامالت االرتباط

1
4
1
2
41

**1914
**1944
**1912
**1955
**1955

44
43
44
41
45

**1954
**1914
**1951
**1951
**111

4
1
2
41
44
43

**1944
**1952
**1943
**1951
**1911
**1911

44
41
45
41

**1914
1941
**1941
**1952

االرتباط
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معايير جودة طرأ التدريس

4
3
4
1
5
1
4
1

**1914
**1911
**1915
**1914
**1941
**1953
**1953
**1911

2
41
44
43
44
41
45
41

*1911
**1943
*1911
**1914
**1915
**1941
**1953
*1944

44
41
42
31
34

*1915
**1951
**1912
*1911
**1953

معايير جودة الوسائل التعليمية

4
3
4
1
5
1
4

**1941
**1941
**1944
**1911
**1941
**1944
**1944

1
2
41
44
43
44
41

*1941
**1911
**1954
**1951
**1915
**1911
**1911

45
41
44
41
42

**1954
**1941
**1951
1941
*1914

معايير جودة األنشطة التعليمية

4
3
4
1
5
1
4

**1941
**1،41
**1944
**1944
**1914
**1944
**1944

1
2
41
44
43
44
41

**1914
**1941
**1945
*1942
*1911
**1954
**1914

45
41
44
41
42

**1954
**1911
**1951
1944
*1942

4
3
4
1
5
1
4

**1951
1945
**1911
**1944
**1951
**1951
**1941

1
2
41
44
43
44
41

*1914
**1951
**1914
**1944
**1913
**1911
1911

45
41
44
41
42
31
34

**1911
**1912
**1954
**1951
1944
**1911
**1945

معايير جودة التقويم

يتضـ ــح مـ ــن اجلـ ــدول ( )4أن مجيـ ــع قـ ــيم معـ ــامالت ارتبـ ــاع
املفردات بالدرجة الكلية لكل حمور تنتمي إليه دالـة إحصـائيا عنـد
مس ـ ـ ــتوى ( 1914أو  )1915وه ـ ـ ــذا يش ـ ـ ــري إر بت ـ ـ ــع مف ـ ـ ــردات
االستبانة بدرجة عاليـة مـن االتسـاق الـداخلي يف قيـال مؤشـرات
أداء الاالبـ ـ ــات املعلمـ ـ ــات ،باسـ ـ ــتثناء املفـ ـ ــردات ااتيـ ـ ــة )4( :يف
مع ــايري ج ــودة األه ــداف )41 ،4( ،يف مع ــايري ج ــودة ا ت ــوى،

و( )41يف معايري جودة األنشاة التعليمية )42 ،3( ،يف معايري
جــودة التقــوة .حيــث جــاءت قــيم معــامالت االرتبــاع غــري دالــة.
وعليه فقد مت حذف هذه املفـردات مـن االسـتبانة فأصـبح بـذلك
عــدد مفرداهتــا ( )41مفــردة يف معــايري جــودة األهــداف بــدال مــن
( )45مفــردة ،و( )41مفــردة يف معــايري جــودة ا تــوى بــدال مــن
( )41مفــردة ،و( )41مفــردة يف معــايري األنشــاة التعليميــة بــدال
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مــن ( )42مفــردة ،و( )42مفــردة يف معــايري جــودة التقــوة بــدال
من ( )34مفردة.
ثانياً :حساب الثبات:

مت التحقــق مــن ثبــات االســتبانة جســاب كــل مــن معامــل
ألف ـ ــا كرونبا ،التجزئ ـ ــة النص ـ ــفية ،ومعادل ـ ــة جتم ـ ــان وج ـ ــاءت
النتائ كما يوضحها اجلدول (.)3

جدول ()2

قيم معامالت ثبات استبانة مدى تحقق معايير جودة برنامج اإلعداد التربوي من وجهة نظر عينة الدراسة
م

محاور االستبانة

معامل ألفا كرونباخ

التجزئة النصفية

معامل جتمان

4

معايري جودة األهداف التعليمية

1911

1941

1911

3

معايري جودة ا توى التعليمي

1944

1941

1912

1

معايري جودة طرق التدريس

1911

1911

1911

5

معايري جودة الوسائل التعليمية

1924

1941

1915

1

معايري جودة األنشاة التعليمية

1924

1911

1914

4

معايري جودة التقوة

1921

1921

1924

يتضــح مــن اجلــدول ( )3أن مجيــع قــيم معــامالت الثبــات
جاءت مرتفعة ،لـذا ميكـن القـول بـأن تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن
الثبات.
نتائج الدراسة ,تفسيرها ومناقشتها:

لإلجابة عن أس لة الدراسة ،اسـتخدمت الباحثتـان املعاجلـات
اإلحصــائية الـ بثلــت يف حســاب الوســا احلســايب ،التكـرارات،
والنس امل وية ،وفيما يلي عرض لنتائ الدراسة.
النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

بثـ ــل الس ـ ـؤال األول للدراسـ ــة يف اايت :مـ ــا واقـ ــع برنـ ــام
اإلع ـ ــداد الرتب ـ ــوي املق ـ ــدم لاالب ـ ــات ال ـ ــدبلوم الرتب ـ ــوي جبامع ـ ــة

الاائف
لإلجابة عـن هـذا السـؤال مت الرجـوع إر دليـل كليـة الرتبيـة
فوجــد أن برنــام الــدبلوم الرتبــوي إلعــداد معلــم التعلــيم العــام
يتبع النظام اايت:
* النظام القائم على الساعات املعتمدة حيث يعتمد هذا
النظام علـى وحـدة تعليميـة قياسـية تتكـون مـن سـاعة إر أربـع
ســاعات للمــادة الدراســية الواحــدة وموزعــة علــى ســنة دراســية
واحدة واملواد ال تدرسها الاالبـة وعـدد سـاعاهتا موزعـة علـى
النحو اايت وفقا ل قسام ااتية:

أوالً :قسم علم النفس :الجدول رقم ( )1يوضح المقررات الدراسية للقسم وعدد الساعات.
جدول رقم (:)1المقررات الدراسية وعدد الساعات

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول
المقرر الدراسي

عدد الساعات

المقرر الدراسي

عدد الساعات

طرق البحث العلمي

3

االختبارات واملقاييس

3

التوجيه واإلرشاد

3

علم النفس الرتبوي

3

علم نفس النمو

3

علم النفس العام

3
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ثانياً :قسم المناهج وتكنولوجيا التعليم :الجدول رقم ( )1يوضح مقررات القسم وعدد الساعات.
جدول رقم ( :)1المقررات الدراسية وعدد الساعات

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول
المقرر الدراسي

عدد الساعات

المقرر الدراسي

عدد الساعات

أسس املناه وتنظيماهتا

3

طرق تدريس للتخصصات األدبية

3

الوسائل وتكنولوجيا التعليم

3

طرق تدريس للتخصصات العلمية

3

التابيقات الرتبوية يف احلاس اايل

3

الرتبية العملية

1

طرق تدريس للتخصصات األدبية

3

طرق تدريس للتخصصات العلمية

3

ثالثاً :قسم العلوم التربوية :الجدول رقم ( )5يوضح المقررات الدراسية للقسم وعدد الساعات.
جدول رقم (:)5المقررات الدراسية وعدد الساعات

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول
المقرر الدراسي

عدد الساعات

المقرر الدراسي

عدد الساعات

مقدمة يف اإلدارة التعليمية والرتبوية

3

التعليم يف اململكة

3

الرتبية الوطنية

3

أصول الرتبية اإلسالمية

3

مبادي الرتبية

3

م ـ ــن خ ـ ــالل اس ـ ــتعراض املق ـ ــررات الدراس ـ ــية والـ ـ ـ تق ـ ــدم
لاالبات الدبلوم الرتبوي بكلية الرتبية جبامعة الاائف ،د أن
هنا تباينا يف درجة الرتكيز على املواد املقدمة للدبلوم الرتبوي
م ـ ــن حي ـ ــث مق ـ ــررات املن ـ ــاه وط ـ ــرق الت ـ ــدريس وتكنولوجي ـ ــا
التعلـ ــيم ،وال ـ ـ تشـ ــكل أعلـ ــى نسـ ــبة ( )%15وبواقـ ــع ()41
س ــاعة مقارن ــة مبق ــررات عل ــم ال ــنفس وال ــذي نس ــبته ()%41
وبواق ــع ( )43س ــاعة ،ويل ــيهم مق ــررات العل ــوم الرتبوي ــة بنس ــبة
( )%35م ــن الِّبن ــام الع ــام لل ــدبلوم الرتب ــوي وبواق ــع ()41
ساعات.
وحيث إنه ال يوجد معيار مدد على أساسه نسبة وحجم
كـل مقـرر مـن املقـررات السـالفة ذكرهـا ،وهـذا بـدوره أدى إر
جعــل هــذه ال ـِّبام غــري مرتاباــة ،كمــا إن هــذه ال ـِّبام تؤكــد
على إعداد املعلم يف اجلوان املعرفية يف حني هتمل األهداف
يف اجملالني الوجدا واملهاري ،أما عدد ساعات الرتبية العملية
فهــو بواقــع ( )1ســاعات حيــث ــر الاالبــة للرتبيــة العمليــة
بواقع أربعـة أيـام يف األسـبوع خـالل فصـل دراسـي كامـل وتعـد

هــذه املــدة يف نظــر البــاحثتني كافيــة لتكتس ـ الاالبــة املعلمــة
املهارات األساسية للتدريس وال تؤهلها ملهنة التدريس وهذه
النتيجة تلف عن نتيجة حسني شحات ( )3111بأن مدة
الرتبيـ ــة العملي ـ ـة غـ ــري كافيـ ــة إلتقـ ــان الاالبـ ــة املعلمـ ــة ملهـ ــارات
التـ ــدريس الفعـ ــال وتعـ ــزي الباحثتـ ــان هـ ــذا االخـ ــتالف إر أن
تابيــق الرتبيــة العملي ـة يف كليــة الرتبيــة جبامعــة الاــائف يكــون
وفقــا للنظــام التتــابعي ولــيس النظــام التكــاملي كدراســة حســني
شحات.
ويق ـ ـ ـ ــدم برن ـ ـ ـ ــام اإلع ـ ـ ـ ــداد الرتب ـ ـ ـ ــوي جبامع ـ ـ ـ ــة الا ـ ـ ـ ــائف
تسـ ـ ـ ـ ــعة عش ـ ـ ـ ـ ــر مقـ ـ ـ ـ ــررا مقارن ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــاملقررات الرتبوي ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ
تقدمها األقسام الرتبوية بكلية الرتبية لاالبات كليـات ااداب
جبامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أم القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددها سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعة
عشــر مقــررا تربويــا؛ منهــا أربعــة مقــررات يقــدمها قســم الرتبيــة
اإلس ـ ــالمية وأصـ ـ ـوهلا ،ومخس ـ ــة مق ـ ــررات يق ـ ــدمها قس ـ ــم عل ـ ــم
ال ــنفس ،ومق ــرران يق ــدمهما قس ــم اإلدارة الرتبوي ــة والتخا ــيا
وستة مقررات يقدمها قسم املناه وطرق التـدريس ،وهـذا مـا
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أكدته دراسة حنان سرحان النمري (.)3112
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

بثل السؤال الثا للدراسة يف اايت:
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوافر مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايري اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة يف برن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
اإلعـ ــداد الرتب ـ ــوي احلـ ــايل م ـ ــن وجه ـ ــة نظـ ــر طالب ـ ــات ال ـ ــدبلوم
الرتبوي
لإلجابــة عـن هــذا السـؤال مت حســاب التكـرارات والنسـ
امل ويــة الســتجابات طالبــات الــدبلوم الرتبــوي يف عينــة الدراســة

علـ ــى معـ ــايري اجلـ ــودة املتضـ ــمنة يف االسـ ــتبانة املوجه ـ ـة إلـ ــيهن
باســتخدام برنــام التحليــل اإلحصــائي  ،SPSSحيــث مشل ـت
االســتبانة ســتة حمــاور هــي :معــايري جــودة األهــداف التعليميــة،
معايري جـودة ا تـوى التعليمـي ،معـايري جـودة طـرق التـدريس،
مع ـ ــايري ج ـ ــودة الوس ـ ــائل التعليمي ـ ــة ،مع ـ ــايري ج ـ ــودة األنش ـ ــاة
التعليمية ،معايري جودة التقوة.
وسوف نتناول كل حمور من ا اور السابقة على حدة:

أوالً :معايير جودة األهداف التعليمية:

جدول رقم (:)2استجابات عينة الدراسة حول معايير جودة األهداف التعليمية
درجة توافر المعيار

م

كبيرة

المعيار

ضعيفة

متوسطة

ك

%

ك

%

ك

%

54

1394

51

1194

34

4192

11

4494

15

3194

44

3191

51

1194

52

1491

45

4394

11

1191

53

1492

43

294

43

5194

42

4495

44

4195

1

تنوع مستويات اجملال املعريف ل هداف.

41

1494

44

3291

44

192

4

تنوع مستويات اجملال املهاري ل هداف.

11

1191

14

4492

44

4494

1

تنوع مستويات اجملال الوجدا ل هداف.

14

1293

51

1194

44

4195

2

صياغة األهداف بصورة واضحة قابلة للفهم.

14

5191

11

4494

44

4195

41

صياغة األهداف بصورة قابلة للمالحظة والقيال.

55

1191

55

1191

41

4494

44

ترتي األهداف يف تسلسل مناقي وزم .

13

51

14

4194

42

4594

51

1491

11

4194

33

4494

11

4595

11

1191

31

4194

55

1194

11

4595

35

3193

121

1194

444

4193

354

4194

4
3
4
1
5

43
44
41

مراع ــاة األه ــداف التعليمي ــة لابيع ــة املتعلم ــات م ــن حي ــث اهتم ــامهن
وميوهلن وقدراهتن واستعداداهتن ومراحل وهن.
مراعاة األهداف لابيعية العصر من حيث تغريه السريع وتفجـره املعـريف
وتقدمه العلمي والتق .
مراعاة األهداف لابيعية املرحلة التعليمية وال يعد هلا الاال املعلم.
مش ـ ــول األه ـ ــداف عل ـ ــى مس ـ ــتوياهتا الثالثـ ـ ـة الرئيس ـ ــة (تربوي ـ ــة ،تعليمي ـ ــة،
تدريسية).
مشـ ـ ــول األهـ ـ ــداف علـ ـ ــى جوان ـ ـ ـ الـ ـ ــتعلم الثالث ـ ـ ـة (املعرفيـ ـ ــة واملهاريـ ـ ــة
والوجدانية).

اتصاف األهداف باملرونـة جيـث تسـمح بإدخـال التعـديالت الـ تاـرأ
على برام إعداد املعلم.
مراعاة األهداف لإلمكانات املادية والبشرية الالزمة لتحقيقها.
مالئم ــة األه ـداف م ــع ال ــزمن املت ــاح للاالب ــة املعلم ــة للم ــرور ب ــاخلِّبات
التعليمية.
اإلمجايل

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)14ص ص  411 – 411الرياض( ،صفر 4145هـ /كانون األول 3144م)

مسيحة سليمان ومسية عبدالوارث :دراسة تقوميية لِّبنام اإلعداد الرتبوي للاالبات جبامعة الاائف يف ضوء .....

م ــن خ ــالل اجل ــدول الس ــابق يتض ــح أن ( )%1194م ــن
أفراد العينة أقروا بـأن أهـداف التعلـيم لِّبنـام اإلعـداد الرتبـوي
تتوافر فيها معـايري اجلـودة بدرجـة عاليـة ،يف حـني ()%4193
م ــن أف ـراد العين ــة أق ــروا ب ــأن أه ــداف التعل ــيم لِّبن ــام اإلع ــداد
الرتبوي ال تتوافر فيها معايري اجلودة إال بدرجة متوسـاة ،وأقـر
( )%4194م ــن أف ـ ـراد العينـ ــة بـ ــأن أهـ ــداف التعلـ ــيم لِّبنـ ــام
اإلع ـ ــداد الرتب ـ ــوي ال تت ـ ـوافر فيه ـ ــا مع ـ ــايري اجل ـ ــودة إال بدرج ـ ــة
ضعيفة ،وهذه النسبة ال ميكن التعويل عليها حيث إ"ا األقل
بالنسبة للنس األخرى ،ويتضح من اجلـدول أيضـا أن معيـار
مراعاة األهداف لابيعة املرحلة التعليمية وال يعد هلا الاال
املعلـ ــم ال تت ـ ـوافر فيهـ ــا إال بدرجـ ــة متوسـ ــاة ،ومعيـ ــار مراعـ ــاة
األه ــداف لإلمكان ــات املادي ــة والبشـ ـرية الالزم ــة لتحقيقه ــا ال
تتوافر إال بدرجة متوساة.
وتدل النتائ ال توصلت هلـا الدراسـة احلاليـة علـى مـدى
فعالي ــة برن ــام اإلع ــداد الرتب ــوي املق ــدم للاالب ــات م ــن حي ــث
األهداف املتعلقة بالِّبنام باعتبار أن األهداف التعليمية تعد
ثانياً :معايير جودة المحتوى التعليمي
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األســال الــذي يبــا مــن خاللــه بقيــة مكونــات املــنه املتمثلــة
يف (ا ت ــوى ،طريق ــة الت ــدريس ،الوس ــائل التعليمي ــة ،األنش ــاة
التعليمية ،التقوة) ،وهي أيضا مصـدر توجيـه العمـل التعليمـي
الرتب ــوي حن ــو م ــا نس ــعى إر حتقيق ــه م ــن نت ــائ  .وتتف ــق ه ــذه
النتيج ــة م ــع نتيج ــة ص ــالح الس ــيد رمض ــان ( )3115وال ـ ـ
تتعلق بأن أهداف الِّبنام مناسبة مع طبيعة املرحلة التعليمية
ال ـ يعــد هلــا املعلــم ،و تلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة
إميان إبراهيم دسوقي ( )3111من أن هنا قصورا يف حتديد
أهداف البعد امله من خالل املقررات الدراسية الـ يقـدمها
برنام إعداد معلـم العلـوم جبمهوريـة مصـر العربيـة ومـع دراسـة
الســعيد مجــال عثم ـان وعبــدا هلل علــي حممــد ( )3114بعــدم
وجـ ــود أهـ ــداف حمـ ــددة وواضـ ــحة ملقـ ــررات برنـ ــام اإلعـ ــداد،
ويعزى هذا االختالف إر أن أهداف برنام اإلعداد الرتبوي
جبامعــة الاــائف تعــد مســبقا ويــتم توزيعهــا للاالبــات مــن قبــل
عضوات هي ـة التـدريس بـدءا مـن أول حماضـرة ماضـرها عضـو
هي ة التدريس مع شرح مفصل ألهداف ا توى املقدم.

جدول رقم (:)7استجابات عينة البحث حول معايير جودة المحتوى التعليمي
درجة توافر المعيار

م

كبيرة

المعيار

ضعيفة

متوسطة

ك

%

ك

%

ك

%

4

يرتبا ا توى بأهداف الِّبنام .

54

1394

11

5491

4

594

3

يراعي ا توى ميول الاالبات املعلمات وحاجتهن.

44

3291

51

1491

44

3191

4

صدق ا توى من الناحية العلمية البحتة.

53

1492

11

5491

1

191

13

51

54

13,4

2

494

52

1491

11

4494

42

4594

1

مناسبة ا توى للزمن املخصص لتدريسه.

54

1494

14

4194

41

3193

4

مناسبة ا توى لإلمكانات املادية والبشرية.

11

4595

54

1494

32

3491

1

مراعاة التوازن بني مشول ا توى وعمقه.

14

4194

51

1191

34

4191

53

1492

51

1495

41

4195

1
5

2

أمهية ا توى يف إكساب الاالبة املعلمة املفاهيم واملهارات األساسية
يف جمال التدريس.
أمهي ـ ـة ا تـ ــوى يف تنميـ ــة اال اهـ ــات والقـ ــيم املرغـ ــوب فيهـ ــا للاالبـ ــة
املعلمة.

مراعـ ــاة تنظـ ــيم ا تـ ــوى جيـ ــث ميكـ ــن الاالبـ ــة املعلمـ ــة مـ ــن االرتقـ ــاء
مبعلوماهتا ومهاراهتا وا اهاهتا من مرحلة إر أخرى أعلى.
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41

مراعــاة تنظــيم ا ت ــوى جيــث يكــون ك ــل خــِّبة تاليــة مبني ــة علــى اخل ــِّبة

53

1492

14

5191

2

3194

54

1394

51

1191

44

4195

51

1491

11

4494

31

4291

44

حداثة ا توى ومسايرته للتاورات التكنولوجية.

31

3391

51

1191

41

4191

41

قدرة ا توى على تنمية مهارات التعلم الذايت للاالبات املعلمات.

14

4494

54

1394

41

3193

اإلمجايل

414

4191

114

1194

411

4195

44
43

السابقة.
مراعــاة حتقيــق ا تــوى ملبــدأ التكامــل جيــث يــتم ال ـربا بــني احلق ــائق
واملفاهيم يف جمال معني بتلك ال تنتمي إر جماالت أخرى.
مراعــاة حتقيــق ا تــوى للت ـوازن بــني الرتتي ـ املناقــي للمــادة الدراســية
والرتتي النفسي الذي يراعي ميول وحاجات الاالبة املعلمة.

من خالل اجلدول السابق يتضح أن ( )%1194من أفـراد
العينــة أقــروا بــأن ا تــوى التعليمــي املســتخدم يف برنــام اإلعــداد
الرتب ــوي تت ـ ـوافر في ــه مع ــايري اجل ــودة بدرج ــة متوس ــاة ،يف ح ــني
( )%4191مـ ـ ــن أف ـ ـ ـراد العينـ ـ ــة أقـ ـ ــروا بـ ـ ــأن ا تـ ـ ــوى التعليمـ ـ ــي
املسـ ـ ــتخدم تت ـ ـ ـوافر فيـ ـ ــه معـ ـ ــايري اجلـ ـ ــودة بدرجـ ـ ــة عاليـ ـ ــة ،وأقـ ـ ــر
( )%4195مــن أف ـراد العين ــة ب ــأن ا ت ــوى التعليم ــي املس ــتخدم
تتـوافر فيـه معــايري اجلـودة بدرجـة ضــعيفة ،وهـذه النسـبة ال ميكــن
االعتمــاد عليهــا أل"ــا األقــل بــني النسـ األخــرى ،ويتضــح مــن
اجلدول أيضا أن املعايري ااتية تتـوافر فيهـا معـايري اجلـودة بدرجـة
متوســاة لكــل م ــن :مراعــاة ا تــوى ملي ــول الاالبــات املعلم ــات
وحـاجتهن ،وارتبـاع ا تـوى بواقـع الاالبـات املعلمـات ،وصـدق
ا توى من الناحية العلمية البحتة ،ومناسبة ا توى لإلمكانات
املادي ــة والبشـ ـرية ،ومراع ــاة التـ ـوازن ب ــني مش ــول ا ت ــوى وعمق ــه،
ومراعـاة تنظـيم ا تــوى جيـث مي ركـن الاالبـة املعلمــة مـن االرتقــاء
مبعلوماهت ــا ومهاراهتـ ــا وا اهاهتـ ــا م ــن مرحلـ ــة إر أخـ ــرى أعلـ ــى،
ومراعــاة تنظــيم ا تــوى جيــث يكــون كــل خــِّبة تاليــة مبنيــة علــى
اخلِّبة السابقة ،ومراعاة حتقيـق ا تـوى ملبـدأ التكامـل جيـث يقـع
الربا بني احلقائق واملفاهيم يف جمال معني بتلك ال تنتمي إر
جم ـ ـ ـ ــاالت أخ ـ ـ ـ ــرى ،وحداث ـ ـ ـ ــة ا ت ـ ـ ـ ــوى ومس ـ ـ ـ ــايرته للتا ـ ـ ـ ــورات
التكنولوجيــة ،وقــدرة ا تــوى علــى تنميــة مهــارات الــتعلم الــذايت

للاالبات املعلمات.
وهذه النتائ ال توصلت إليها الدراسة احلالية تدل على
مـ ــدى فعالي ـ ــة برن ـ ــام اإلع ـ ــداد الرتب ـ ــوي م ـ ــن حي ـ ــث ا ت ـ ــوى
التعليمــي املقــدم للاالبــات باعتبــار أن ا تــوى التعليمــي ثــا
مكون من مكونات املنه  ،وهو أول املكونات تأثرا بأهداف
امل ــنه  ،وم ــن خالل ــه تكتس ـ ـ الاالب ــات اخلـ ـِّبات التعليمي ــة
املتع ــددة م ــن املع ــارف وامله ــارات والوج ــدانيات حمقق ــة ب ــذلك
اهل ــدف املنش ــود ال ــذي وض ــع م ــن أجل ــه امل ــنه  .وتتف ــق ه ــذه
الدراس ــة م ــع دراس ــة حس ــني حمم ــد ش ــحات ( )3111فيم ــا
يتعلق مبحتوى برنام اإلعداد يكس الاالبة املعلمة املفاهيم
وامله ـ ــارات األساس ـ ــية يف جم ـ ــال الت ـ ــدريس (أي الرتكي ـ ــز عل ـ ــى
اجلان ـ ـ النظـ ــري علـ ــى حسـ ــاب اجلان ـ ـ العملـ ــي) ،إذ أكـ ــد
سـ ـ ــليمان حممـ ـ ــد اجلـ ـ ــِّب ( )4224بضـ ـ ــرورة إعـ ـ ــادة النظـ ـ ــر يف
متالبات املقررات الرتبوية والنفسية وربا النظري مع العملي،
ولق ـ ــد أوص ـ ــت دراس ـ ــة حمم ـ ــد عب ـ ــداهلل ( )3114بض ـ ــرورة أن
يكــون ا تــوى املقــدم للاال ـ املعلــم علــى مســتوى عــال مــن
اجل ــودة .و تل ــف الدراس ــة احلالي ــة ع ــن دراس ــة الس ــعيد مج ــال
عثمــان وعبــد اهلل علــي حممــد ( )3114بوجــود ارتبــاع وثيــق
بني أهداف الِّبنام وحمتواه لصاب الدراسة احلالية.
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ثالثاً :معايير جودة طرأ التدريس:

جدول رقم (:)8استجابات عينة البحث حول معايير جودة طرأ التدريس
درجة توافر المعيار

م

كبيرة

المعيار

ضعيفة

متوسطة

ك

%

ك

%

ك

%

4

مالئمة طريقة التدريس ألهداف ا توى الدراسي للِّبنام .

54

1494

54

1494

33

4494

3

مناسبة طريقة التدريس للمحتوى الدراسي للِّبنام .

51

1491

53

1492

41

4195

4

مالئمة طريقة التدريس ملستوى الاالبات املعلمات.

53

1492

55

1191

44

4494

1

إشرا الاالب املعلمني يف الدرل.

12

4295

12

4295

31

3192

14

4194

54

1494

41

3193

44

3291

54

1494

41

32

53

1492

12

4295

34

4191

44

3291

13

51

35

3193

11

4494

12

4295

32

3491

52

1491

14

4194

33

4494

11

4595

51

1194

41

3193

54

1394

11

4494

35

3193

11

4494

51

1491

31

4291

5
1
4
1
2
41
44
43
44

استخدام اسرتاتيجيات تدريسية متنوعة تتفق مع االسـرتاتيجيات املتوقـع
من الاال املعلم إتباعها يف تدريسه.
مدى قدرهتا على االستخدام األمثل لتقنيات وتكنولوجيا التعليم.
مــدى قــدرهتا علــى إثــارة انتبــاه الاالبــات املعلمــات واهتمــامهن باملــادة
العلمية.
مراعـ ــاة طريقـ ــة التـ ــدريس لعنصـ ــري األلفـ ــة واالقتصـ ــاد يف الوقـ ــت واجلهـ ــد
والتكلفة.
مراعاة طريقة التدريس للفروق الفردية للاالبات املعلمات.
مراعــاة طريقــة الت ــدريس الســتخدام احل ـوار واملناقش ــة بــني املعلمــة والاالب ــة
املعلمة.
اس ــتخدام أس ــالي حديث ــة يف الت ــدريس تش ــجع عل ــى االبتك ــار يف جم ــال
التخصص.
ق ــدرة طريق ــة الت ــدريس عل ــى تنمي ــة مه ــارات ال ــتعلم ال ــذايت ل ــدى الاالب ــات
املعلمات.
مس ــامهة طريق ــة الت ــدريس يف تنمي ــة مه ــارات التفك ــري العلم ــي والتفك ــري
الناقد لدى الاالبات املعلمات.
تضمني الِّبنام اسرتاتيجيات وطرق تدريس حديثة منها:

41

 -التعلم التعاو .

51

1491

44

3291

44

3191

45

 -اخلرائا الذهنية.

41

32

43

3591

51

1593

41

 -التدريس االستقصائي.

33

4494

11

4394

13

51

44

 -حل املشكالت.

41

3491

45

3193

55

1191

41

 -التعلم القائم على الكمبيوتر.

34

3491

41

3491

14

5191

42

 -لع األدوار.

33

4494

34

3491

45

1195

31

 -دراسة احلالة.

34

4192

41

3193

44

5192

34

 -العصف الذه .

32

3491

32

3491

11

5493

828

11.1

922

15.2

811

11.1

اإلجمالي
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م ــن خ ــالل اجل ــدول الس ــابق يتض ــح أن ( )%4591م ــن
أف ـراد العين ــة أق ــروا ب ــأن ط ــرق الت ــدريس املس ــتخدمة يف برن ــام
اإلعداد الرتبوي تتوافر فيها معايري اجلودة بدرجة متوسـاة ،يف
حــني ( )%4494مــن أف ـراد العينــة أقــروا ب ـأن طــرق التــدريس
املس ــتخدمة تت ـ ـوافر فيه ــا مع ــايري اجل ــودة بدرج ــة عالي ــة ،وأق ــر
( )%4494مــن أف ـراد العينــة بــأن طــرق التــدريس املســتخدمة
تت ـ ـوافر فيهـ ــا معـ ــايري اجلـ ــودة بدرجـ ــة ضـ ــعيفة .كمـ ــا أن طـ ــرق
الت ـ ــدريس املس ـ ــتخدمة ال تت ـ ـ ـوافر فيه ـ ــا اس ـ ـ ـرتاتيجيات وط ـ ــرق
تدريس حديثة مثل :اخلرائا الذهنية والتـدريس االستقصـائي،
وح ــل املشـ ــكالت ،والـ ــتعلم القـ ــائم علـ ــى الكمبيـ ــوتر ،ولع ـ ـ
األدوار ،ودراسة احلالة ،و العصف الذه إال بدرجة ضعيفة.

وهــذا مــا أكدتــه مــرة قاســم بشــري ( )4224بــأن التــدريس مــا
زال يعتمـد علـى الاريقـة التقليديــة وشـيوع اسـتخدام ا اضــرة،
واجلان العملي ال مظى باالهتمام الكايف.
وبصفة عامة تدل النتيجة ال توصلت هلا الدراسة احلالية
على فعالية برنام اإلعـداد الرتبـوي مـن حيـث طـرق التـدريس
املس ـ ــتخدمة يف ت ـ ــدريس الاالب ـ ــات .عل ـ ــى اعتب ـ ــار أن طريق ـ ــة
التـ ــدريس تع ـ ـد وسـ ــيلة لتنظـ ــيم اجملـ ــال اخلـ ــارجي الـ ــذي مـ ــيا
بـ ــاملتعلم ،كـ ــي ينشـ ــا ويغ ـ ــري مـ ــن سـ ــلوكه س ـ ـاعيا إر حتقي ـ ــق
األهــداف املرجــوة بأقصــى فاعليــة ممكنــة ويف ضــوء اإلمكانــات
املتاحة.

رابعاً :معايير جودة الوسائل التعليمية:

جدول رقم (:)9استجابات عينة البحث حول معايير جودة الوسائل التعليمية
درجة توافر المعيار

م

كبيرة

المعيار

ضعيفة

متوسطة

ك

%

ك

%

ك

%

11

4394

14

1293

34

4191

3

مناسبة الوسائل التعليمية للمحتوى الدراسي للِّبنام .

41

3491

15

4194

15

4194

4

مالئمة الوسائل التعليمية ملستوى الاالبات املعلمات وحاجتهن.

44

35

15

4194

11

4194

1

مناسبة الوسائل التعليمية لإلمكانات املادية والبشرية.

44

3191

14

4194

11

4194

5

مناسبة الوسائل التعليمية مع طرق التدريس ا ددة.

44

35

14

4494

53

1492

1

توفر الوسائل التعليمية عنصر الوقت واجلهد والتكلفة.

41

32

42

4495

12

4295

4

التنوع يف استخدام الوسائل التعليمية

44

3191

11

4394

54

1494

14

4494

14

4194

11

4394

31

3391

55

1191

14

4494

35

3193

14

4492

53

1492

4

1
2
41

ق ـدرة الوس ــائل التعليمي ــة عل ــى حتقي ــق أه ــداف حمت ــوى برن ــام الرتبي ــة
العملية

مـ ــدى اس ـ ــتخدام الوس ـ ــائل التعليمي ـ ــة احلديث ـ ــة وال ـ ـ تناس ـ ـ عص ـ ــر
املعلومات والتكنولوجيا.
م ـ ـ ــدى اس ـ ـ ــتخدامها احلاس ـ ـ ـ اايل واإلنرتن ـ ـ ــت يف احلص ـ ـ ــول عل ـ ـ ــى
املعلومات املرتباة باملادة العلمية.
مـ ـ ــدى هتي تهـ ـ ــا الف ـ ـ ــرص ملشـ ـ ــاركة الاالب ـ ـ ــات املعلمـ ـ ــات يف املوق ـ ـ ــف
التعليمي.
توافر بالِّبنام وسائل تعليمية متنوعة وحديثة مثل:

44

 -جمسمات وعينات و اذ .

44

4494

41

32

44

5494

43

 -مسجل وأشرطة تسجيل

43

294

33

4494

21

4391

44

 -فيديو وتلفزيون وأشرطة فيديو.

45

4394

31

4194

12

4491
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131

41

 -أجهزة كمبيوتر وأساوانة .CD

44

4195

31

4291

14

4193

45

 -جهاز عرض الشفافيات والشفافيات التعليمية.

2

491

42

4594

21

4491

41

 -السبورة اإللكرتونية.

44

192

44

4494

21

4491

44

 -كمبيوتر وداتاشو ومقررات إلكرتونية.

2

491

42

4594

21

4491

41

 -شبكة إنرتنت ومواقع تعليمية إلكرتونية.

43

3591

31

4291

11

5191

42

 -أنشاة معملية.

2

491

44

4494

21

42

181

19.5

271

27.2

1121

51.1

اإلجمالي

مــن خــالل اجلــدول الســابق يتضــح أن ( )%5494مــن
أفراد العينة أقروا بـأن الوسـائل التعليميـة املسـتخدمة يف برنـام
اإلعداد الرتبـوي تتـوافر فيهـا معـايري اجلـودة بدرجـة ضـعيفة ،يف
حني ( )%3493من أفراد العينة أقـروا بـأن الوسـائل التعليميـة
املســتخدمة تت ـوافر فيهــا معــايري اجلــودة بدرجــة متوســاة ،وأقــر
( )%4295من أفراد العينة بأن الوسائل التعليمية املستخدمة
تتوافر فيها معايري اجلودة بدرجـة كبـرية ،وهـذه النسـبة ال ميكـن
االعتماد عليها أل"ا األقل بـني النسـ األخـرى ،ويتضـح مـن
اجلدول أيضا بأن مناسبة الوسائل التعليمية لإلمكانات املادية
والبشرية ال تتوافر فيها معـايري اجلـودة إال بدرجـة ضـعيفة ،كمـا
إن مناس ــبة الوس ــائل التعليمي ــة م ــع ط ــرق الت ــدريس ا ــددة ال
تت ـوافر فيه ــا مع ــايري اجل ــودة إال بدرج ــة ض ــعيفة ،وإن الوس ــائل
التعليميـ ــة ال تت ـ ـوافر فيهـ ــا معـ ــايري اجلـ ــودة إال بدرجـ ــة ضـ ــعيفة
لعنصر الوقت واجلهد والتكلفة .وهي ال هتي الفـرص ملشـاركة
الاالبــات املعلمــات يف املوقــف التعليمــي إال بدرجــة ضــعيفة،
كما إ"ا ال تتـوافر فيهـا وسـائل تعليميـة متنوعـة وحديثـة مثـل:
جمســمات وعينــات و ــاذ ومســجل وأشــرطة تســجيل وفيــديو
وتلفزي ـ ــون وأش ـ ــرطة في ـ ــديو ،أجه ـ ــزة كمبي ـ ــوتر وأس ـ ــاوانة ،CD
جهـ ــاز عـ ــرض الشـ ــفافيات والشـ ــفافيات التعليميـ ــة ،والسـ ــبورة
اإللكرتوني ــة ،وكمبي ــوتر وداتاش ــو ومق ــررات إلكرتوني ــة ،ش ــبكة

إنرتنــت ومواقــع تعليميــة إلكرتونيــة ،والتــدري امليــدا وأنشــاة
معملية إال بدرجة ضعيفة.
والنتــائ الـ توصــلت هلــا الدراســة تــدل علــى عــدم فعاليــة
برنــام اإلعــداد الرتبــوي مــن حيــث الوســائل التعليميــة املقدمــة
للاالبــات ،وهــذا يرجــع إر أن القاعــات الدراســية غــري مــزودة
بالتجهيزات والوسائل والتقنيات املالوبة وال بـدورها تسـاعد
أعضـ ـ ــاء هي ـ ـ ــة التـ ـ ــدريس علـ ـ ــى تنويـ ـ ــع طـ ـ ــرق واس ـ ـ ـرتاتيجيات
تدريسهن.
ونظـرا ألمهيــة الوســائل التعليميــة حيــث تعــد مــن العناصــر
املهمة يف املنه املدرسي إذ يسـتعني ـا عضـو هي ـة التـدريس
لتوضيح فكرة غامضة ،أو سيد جمردات ،أو إبراز تفصيالت
دقيقــة أو حنــو ذلــك ،وهــذا بــدوره متــا إر اســتخدام وســائل
وتقنيــات تكنولوجيــة حديثــة ومواكبــة هلــذا العصــر الــذي يتســم
بــالتغريات املعرفيــة والتكنولوجيــة يف شـ جمــاالت احليــاة ،ولقــد
أوص ــت دراس ــة حمم ــد عب ــد اهلل ( )3114بض ــرورة أن تك ــون
الوســائل التعليميــة والتكنولوجيــا املقدمــة للاال ـ املعلــم علــى
مس ــتوى ع ــال م ــن اجل ــودة .وق ــد أوص ــت دراس ــة عل ـ ـي عب ــد
الــرؤوف نصــار ( )3111بضــرورة تضــمني تكنولوجيــا التعلــيم
يف جمال التعليم قبل اجلامعي.

خامساً :معايير جودة األنشطة التعليمية:

جدول رقم (:)11استجابات عينة البحث حول معايير جودة األنشطة التعليمية
درجة توافر المعيار

م

كبيرة

المعيار
ك

متوسطة
%

ك

ضعيفة
%

ك

%
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4

مالئمة األنشاة التعليمية ألهداف ا توى الدراسي للِّبنام .

11

4595

54

1394

34

3491

3

مناسبة األنشاة التعليمية للمحتوى الدراسي للِّبنام .

13

4492

53

1492

41

3193

4

مالئمة األنشاة التعليمية ملستوى الاالبات املعلمات وحاجتهن.

14

4494

13

4492

14

4494

1

مناسبة األنشاة التعليمية لإلمكانات املادية والبشرية.

13

4492

13

4492

11

4394

5

تصميم أنشاة تعليمية تساعد الاالبات املعلمات على االستقالل الذايت.

15

4194

14

4494

41

4194

1

إتاحة الفرص للاالبات املعلمات للمشاركة يف إعداد األنشاة التعليمية.

13

4492

14

4492

45

3193

4

اختيار أنشاة تعليمية تعمل على تنمية التفكري لدى الاالبات املعلمات.

41

3491

14

4492

14

4194

1

احتواؤها على أنشاة إثرائية تناس مجيع الاالبات املعلمات.

44

3191

13

4492

12

4295

2

توفر األنشاة التعليمية مصادر تعلم متنوعة ومناسبة جلميع الاالبات املعلمات.

44

3191

53

1492

42

4495

41

ارتباع األنشاة التعليمية باملعارف واملهارات القبلية للاالبات املعلمات.

11

4394

11

4194

41

32

44

التنوع يف اختيار األنشاة التعليمية.

45

3193

44

3291

53

1492

تضمني الِّبنام أنشاة تعليمية متنوعة منها:
43

 -الرحالت والزيارات امليدانية.

44

 -أنشاة بي ية.

41

41

 -عقد ندوات وحلقات دراسية.

41

45

 -القراءات الذاتية.

42

4594

41

 -التسجيالت الصوتية واملرئية.

41

4494

44

44

 -التدري امليدا .

41

32

31

3192

41

 -أنشاة معملية.

34

4594

42

4594

11

552

21.9

282

11.7

991

اإلجمالي

م ــن خ ــالل اجل ــدول الس ــابق يتض ــح أن ( )%1191م ــن
أفراد العينة أقروا بأن األنشاة التعليميـة املسـتخدمة يف برنـام
اإلع ـ ــداد الرتب ـ ــوي ال تت ـ ـوافر فيه ـ ــا مع ـ ــايري اجل ـ ــودة إال بدرج ـ ــة
ض ـ ــعيفة ،يف ح ـ ــني ( )%4194م ـ ــن أف ـ ـراد العين ـ ــة أق ـ ــروا ب ـ ــأن
األنشاة التعليمية املستخدمة تتوافر فيها معايري اجلودة بدرجة
متوس ــاة ،وأق ــر ( )%3192م ــن أف ـ ـراد العين ــة ب ــأن األنش ــاة
التعليميــة املســتخدمة تتـوافر فيهــا معــايري اجلــودة بدرجــة كبــرية،
وهذه النسبة ال ميكن االعتماد عليها أل"ـا األقـل بـني النسـ
األخرى ،ويتضح من اجلدول أيضـا بـأن األنشـاة التعليميـة ال
تتوافر فيها أنشاة إثرائية تناس مجيع الاالبات املعلمات إال
بدرجـ ــة ضـ ــعيفة ،وأن األنش ـ ــاة التعليميـ ــة ال تتضـ ــمن ب ـ ـرام
متنوعـ ـة مث ــل ال ــرحالت والزي ــارات امليداني ــة واألنش ــاة البي ي ــة
وعق ـ ـ ـ ـ ــد ن ـ ـ ـ ـ ــدوات وحلق ـ ـ ـ ـ ــات دراس ـ ـ ـ ـ ــية والق ـ ـ ـ ـ ـراءات الذاتي ـ ـ ـ ـ ــة
والتس ــجيالت الص ــوتية واملرئي ــة والت ــدري املي ــدا واألنش ــاة
املعملي ـ ــة إال بدرج ـ ــة ض ـ ــعيفة ،وه ـ ــذا يرج ـ ــع إر ع ـ ــدم ت ـ ــوفري

34

4191

21

4391

44

192

3193

12

4491

4291

11

1291

194

35

4494

31

41

5195

45

3193

1494

35

42
13

51
1494
11.1

املتالب ــات املادي ــة م ــن ح ــافالت للقي ــام ب ــالرحالت والزي ــارات
امليدانية ،وال بد من توفري احلماية الالزمة للاالبات ،باإلضافة
إر اإلجراءات اإلدارية ال تأخـذ الكثـري مـن الوقـت ممـا يعيـق
تنفي ــذ األنش ــاة التعليمي ــة بالص ــورة املرج ــوة ،وتب ــدو القاع ــات
الدراسية غري مـزودة بـالتجهيزات والوسـائل والتقنيـات املالوبـة
ويف ظ ــل ع ــدم وجـ ــود معام ــل كمعامـ ــل احلاس ــوب والوسـ ــائل
التعليميــة ومصــادر الــتعلم كــل هــذه العوامــل تقلــل مــن اهتمــام
أعضــاء هي ــة التــدريس باألنشــاة التعليميــة يف ب ـرام اإلعــداد
الرتبوي.
والنتـائ الـ توصــلت هلــا الدراسـة احلاليــة تــدل علــى عــدم
فعاليــة برنــام اإلعــداد الرتبــوي مــن حيــث األنشــاة التعليميــة
املقدم ـ ــة للاالب ـ ــات ،ب ـ ــالرغم م ـ ــن أمهي ـ ــة األنش ـ ــاة التعليمي ـ ــة
باعتبارهــا مكونــا مــن مكونــات املــنه احلــديث ،حيــث حتتــل
مكــان القلـ مــن املــنه ملــا لــه مــن تــأثري يف تشــكيل خ ـِّبات
املتعلم ـ ــة وتغي ـ ــري س ـ ــلوكها وتربيته ـ ــا ،وه ـ ــذا ب ـ ــدوره مت ـ ــا إر
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االهتمام باستخدام أنشاة تعليمية متنوعة وحديثة.
سادساً :معايير جودة عمليات التقويم:

جدول رقم ( :)11استجابات عينة البحث حول معايير جودة عمليات التقويم
درجة توافر المعيار

م

كبيرة

المعيار

ضعيفة

متوسطة

ك

%

ك

%

ك

%

4

 -قدرة التقوة على معرفة مدى ما مت حتقيقه من أهداف.

15

4194

51

1191

34

4192

3

قدرة التقوة على قيال اجلوان املعرفية واملهارية والوجدانية.

14

4494

14

5191

31

4194

4

تنوع التقوة من حيث وسائله وأدواته املستخدمة يف ضوء األهداف.

41

4194

51

1194

41

32

1

مدى توافر الصدق والثبات واملوضوعية يف أدوات التقوة.

11

4394

51

1194

41

3491

5

 -االختبارات الشفهية.

12

4295

11

4394

45

3193

1

 -االختبارات التحريرية.

55

1191

41

3491

45

3193

التنوع يف استخدام أسالي التقوة يف اجملال املعريف مثل:

التنوع يف استخدام أسالي التقوة يف اجملال املهاري:
4

 -اختبارات التعرف.

44

3191

42

4495

53

1492

1

 -اختبارات األداء.

35

3193

42

4495

11

1191

2

 -اختبارات اإلبداع.

41

4195

41

4194

11

5191

41

 -مقاييس اال اهات واالستبانات.

42

4594

13

4492

14

5191

44

 -دراسة احلالة.

45

4394

41

4194

44

5494

43

 -املقابلة الشخصية.

45

4394

42

4495

41

5195

44

 -املالحظة.

41

4195

11

4394

11

5493

41

 -ملفات الاالب املعلمني الرتاكمية (بورت فوليو)

41

4494

44

3291

44

5192

45

مالئمة أسالي التقوة للفروق الفردية للاالبات املعلمات.

34

3491

14

4492

51

1194

التنوع يف استخدام أسالي التقوة يف اجملال الوجدا :

41
44
41
42

ت ـ ـوافر اختبـ ــارات تشخيصـ ــية ملعرفـ ــة الاالبـ ــات املعلمـ ــات املتـ ــأخرات دراسـ ــيا
واملتفوقات.
اشـ ــتمال أسـ ــالي التقـ ــوة علـ ــى مجي ـ ــع األنشـ ــاة ال ـ ـ تقـ ــوم ـ ــا الاالب ـ ــات
املعلمات.
ق ــدرة االختب ــارات التحص ــيلية عل ــى قي ــال العملي ــات املعرفي ــة العلي ــا (حتلي ــل،
تركي  ،تقوة).
مدى معرفة الاالبة املعلمة لنتائ التقوة وتقدة التغذية الراجعة
اإلجمالي

م ــن خ ــالل اجل ــدول الس ــابق يتض ــح أن ( )%4291م ــن
أف ـراد العينــة أقــروا بــأن عمليــات التق ـوة املســتخدمة يف برنــام
اإلعداد الرتبـوي تتـوافر فيهـا معـايري اجلـودة بدرجـة ضـعيفة ،يف
حــني ( )%4195مــن أف ـراد العينــة أقــروا بــأن عمليــات التقــوة

41

3193

45

3193

52

1491

31

3391

55

1191

14

4494

44

35

14

1293

43

3591

34

3491

51

1491

14

4194

528

21.1

859

12.5

929

19.1

املســتخدمة تت ـوافر فيهــا معــايري اجلــودة بدرجــة متوســاة ،وأقــر
( )%3194مـن أفـراد العينــة بـأن عمليــات التقــوة املســتخدمة
تتوافر فيها معايري اجلودة بدرجـة كبـرية ،وهـذه النسـبة ال ميكـن
االعتماد عليها أل"ا األقل بـني النسـ األخـرى ،ويتضـح مـن
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اجلــدول أيضــا أن التنــوع يف أســالي التقــوة للجــانبني املهــاري
والوجــدا ال تت ـوافر فيهمــا معــايري اجلــودة إال بدرجــة ضــعيفة،
وأن عمليات التقوة ال تناسـ الفـروق الفرديـة بـني الاالبـات
املعلمـ ـ ــات إال بدرجـ ـ ــة ضـ ـ ــعيفة ،وال تت ـ ـ ـوافر فيهـ ـ ــا اختبـ ـ ــارات
تشخيصـية لتشـخيص املسـتوى الدراسـي للاالبـات مـن حيــث
التــأخر والتفــوق الدراســي إال بدرجــة ضــعيفة ،وهــذا يرجــع إر
ع ــدم معرف ــة بع ــض عض ـوات هي ــة الت ــدريس بأنظم ــة ومع ــايري
وأنواع تقييم وتقوة الاالبات يف برام اإلعداد الرتبوي.
والنتائ ال توصلت إليها الدراسة احلالية تدل على عدم
فعالي ــة برن ــام اإلع ــداد الرتب ــوي م ــن حي ــث عملي ــات التق ــوة
املقدم ـ ــة للاالب ـ ــات ،ب ـ ــالرغم م ـ ــن أن التق ـ ــوة يش ـ ــكل مقوم ـ ــا
أساســيا مــن مقومــات العمليــة التعليميــة ،وعنص ـرا رئيســا مــن
عناصر املنه  ،فهو العملية ال حنكـم ـا علـى مـدى احنـا
يف حتقيــق األهــداف املرجــوة ،بــل إنــه العمليــة ال ـ حنكــم ــا
عل ــى قيم ــة ه ــذه األه ــداف ذاهت ــا ل ــذلك الب ــد م ــن االهتم ــام
بعمليات وأسالي التقوة املختلفة وال تتناول مجيـع جوانـ
شخص ــية املتعلم ــة م ــن الناحي ــة املعرفي ــة والوجداني ــة واملهاري ــة،
والعمـل علــى ضـرورة ويـد كفــاءة املعلــم مـن خــالل اســتخدام
أدوات تقــوة خمتلفــة وحديثــة لاالبــه وهــذا بــدوره ســيغري مــن
الســلوكيات التعليميــة للمعلمــني وطرائــق التــدريس وتــؤدي إر
ظهور مؤشرات إكابية يف تعلم طال م وهـذا مـا أكـده دراسـة
).(Lia and Young,2000
ولقــد أوصــت دراســة (إب ـراهيم حممــد راش ـد ،ومحــدان أمحــد
الغامــدي4134 ،ه ــ) بــأن برنــام اإلعــداد الرتبــوي بــه جوان ـ
ض ــعف وق ــوة وال ب ــد م ــن العم ــل عل ــى تق ــوة جوانـ ـ اإلع ــداد
الرتبوي باريقة تشخيصية عالجية.
وميكن تلخيص نتائ الدراسة على النحو اايت:
أوال :فيم ــا يتعل ــق مبع ــايري ج ــودة األه ــداف التعليمي ــة م ــن
وجهة نظر الاالبات:
يتضــح مــن نتــائ البحــث أن درجــة حتقــق معــايري اجلــودة

اخلاصـ ـ ــة ـ ـ ــذا ا ـ ـ ــور قـ ـ ــد تراوحـ ـ ــت مـ ـ ــا بـ ـ ــني كبـ ـ ــرية بنسـ ـ ــبة
( )%1492ومتوســاة بنســبة  4195ويــدل ذلــك علــى مــدى
فعالي ــة برن ــام اإلع ــداد الرتب ــوي املق ــدم للاالب ــات م ــن حي ــث
األهداف املتعلقة بالِّبنام .
ثانيا :فيما يتعلق مبعايري جودة ا توى التعليمي من وجهة
نظر الاالبات:
يتضــح مــن نتــائ البحــث أن درجــة حتقــق معــايري اجلــودة
اخلاصـ ــة ـ ــذا ا ـ ــور قـ ــد تراوح ـ ــت مـ ــا ب ـ ــني متوسـ ــاة بنس ـ ــبة
( )%1491وكبرية بنسبة ( )%4195ويدل ذلك على مدى
فعالي ــة برن ــام اإلع ــداد الرتب ــوي م ــن حي ــث ا ت ــوى التعليم ــي
املقدم للاالبات.
ثالثـا :فيمـا يتعلــق مبعـايري جــودة طـرق التــدريس مـن وجهــة
نظر الاالبات:
يتضــح مــن نتــائ البحــث أن درجــة حتقــق معــايري اجلــودة
اخلاصـ ــة ـ ــذا ا ـ ــور قـ ــد تراوح ـ ــت مـ ــا ب ـ ــني متوسـ ــاة بنس ـ ــبة
( )%4591وكبرية بنسبة ( )%4494ويدل ذلك على فعالية
برنام اإلعـداد الرتبـوي مـن حيـث طـرق التـدريس املسـتخدمة
يف تدريس الاالبات.
رابع ــا :فيم ــا يتعل ــق مبع ــايري ج ــودة الوس ــائل التعليمي ــة م ــن
وجهة نظر الاالبات:
يتضــح مــن نتــائ البحــث أن درجــة حتقــق معــايري اجلــودة
اخلاص ـ ــة ـ ــذا ا ـ ــور ق ـ ــد تراوح ـ ــت م ـ ــا ب ـ ــني ض ـ ــعيفة بنس ـ ــبة
( )%5494ومتوســاة بنســبة ( )%3494ويــدل ذلــك علــى
عـ ــدم فعاليـ ــة برنـ ــام اإلعـ ــداد الرتبـ ــوي مـ ــن حيـ ــث الوسـ ــائل
التعليمية املقدمة للاالبات.
خامسـا :فيمـا يتعلـق مبعـايري جـودة األنشـاة التعليميـة مــن
وجهة نظر الاالبات:
يتضــح مــن نتــائ البحــث أن درجــة حتقــق معــايري اجلــودة
اخلاص ـ ــة ـ ــذا ا ـ ــور ق ـ ــد تراوح ـ ــت م ـ ــا ب ـ ــني ض ـ ــعيفة بنس ـ ــبة
( )%1191ومتوســاة بنســبة ( )%4194ويــدل ذلــك علــى
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عـ ــدم فعاليـ ــة برنـ ــام اإلعـ ــداد الرتبـ ــوي مـ ــن حيـ ــث األنشـ ــاة
التعليمية املقدمة للاالبات.
سادسـا :فيمـا يتعلـق مبعـايري جــودة التقـوة مـن وجهـة نظــر
الاالبات:
يتضــح مــن نتــائ البحــث أن درجــة حتقــق معــايري اجلــودة
اخلاص ـ ــة ـ ــذا ا ـ ــور ق ـ ــد تراوح ـ ــت م ـ ــا ب ـ ــني ض ـ ــعيفة بنس ـ ــبة
( )%4291ومتوســاة بنســبة ( )%4195ويــدل ذلــك علــى
أهداف

محتوى

طرأ تدريس
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عدم فعالية برنام اإلعداد الرتبوي من حيث عمليات التقوة
املقدمة للاالبات.
ولتحقيق اجلودة يف كل عنصر من عناصر املـنه والـ مت
ذكرها يف قائمة املعايري املوجودة باالسـتبانة وأن تعمـل مجيعهـا
من خالل منظومة متكاملة متاورة يؤثر ويتأثر بعضها ببعض
وميكن توضيح ذلك بالشكل اايت:
وسائل تعليمية

أنشطة تعليمية

تقويم

التغذية الراجعة

ولإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على:
ما التصور املقرتح لِّبنام اإلعداد الرتبوي يف ضوء معايري
اجلودة
قامـ ــت الباحثتـ ــان بوضـ ــع تصـ ــور مقـ ــرتح لتاـ ــوير برنـ ــام
اإلع ــداد الرتب ــوي مبحافظ ــة الا ــائف يف ض ــوء نت ــائ البح ــث
وذلك على النحو اايت:
أوالً :األسس التي يتم مراعاتها عند وضع هذا التصور

 -4االســتفادة مــن األدبيــات الرتبويــة والســيكولوجية ال ـ
تناولت وضع تصورات مقرتحة.
 -3النتائ ال أسـفرت عنهـا الدراسـة احلاليـة مـن خـالل
تابيق األدوات على عينة الدراسة من الاالبات.
ثانياً :مكونات برنامج اإلعداد التربوي:

ميك ــن أن يكسـ ـ التص ــور املق ــرتح الاالب ــات املعلم ــات
اايت:
( :)1-1فيم ـ ــا يتعل ـ ــق باأله ـ ــداف التعليمي ـ ــة :ينبغ ـ ــي يف

برنـ ــام اإلعـ ــداد الرتبـ ــوي أن تكـ ــون األهـ ــداف :مشـ ــتقة مـ ــن
طبيعة اجملتمع السعودي من حيث (عقيدته وفلسفته وتالعاته
وتقاليـ ـ ــده وقيمـ ـ ــه) ،مراعيـ ـ ــة لابيعـ ـ ــة املتعلمـ ـ ــات مـ ـ ــن حيـ ـ ــث
اهتم ــامهن ومي ـوهلن وق ــدراهتن واس ــتعداداهتن ومراح ــل ــوهن،

مراعية لابيعية العصر مـن حيـث تغـريه السـريع وتفجـره املعـريف
وتقدمه العلمي والتق  ،مراعية لابيعية املرحلة التعليميـة والـ
يع ــد هل ــا الاال ـ ـ املعل ــم ،مشوليته ــا علـ ــى مس ــتوياهتا الـ ــثالث
الرئيسة (تربوية ،تعليمية ،تدريسية) ،مشوليتها على جوان
ال ـ ــتعلم الثالثـ ـ ـة (املعرفي ـ ــة واملهاري ـ ــة والوجداني ـ ــة) ،تنوعه ـ ــا
ملسـتويات اجملـال املعــريف واملهـاري والوجــدا  ،صـياغتها بصــورة
واض ـ ــحة قابل ـ ــة للفه ـ ــم ،ص ـ ــياغتها بص ـ ــورة قابل ـ ــة للمالحظ ـ ــة
والقيــال .ترتيبهــا يف تسلســل مناقــي وزمـ  ،اتصــافها باملرونــة
جيث تسمح بإدخال التعديالت ال تارأ علـى بـرام إعـداد
املعلم ،مراعاهتا لإلمكانات املادية والبشرية الالزمة لتحقيقها،
مالءمته ـ ــا لل ـ ــزمن املت ـ ــاح للاالب ـ ــة املعلم ـ ــة للم ـ ــرور ب ـ ــاخلِّبات
التعليمية.
( :)2-1فيمــا يتعلــق مبحتــوى برنــام اإلعــداد الرتبــوي:

ينبغ ــي أن يك ــون ا ت ــوى :مرتبا ــا بأه ــداف الِّبن ــام  ،مراعي ــا
مليـول الاالبـات املعلمــات وحـاجتهن ،مرتباــة بواقـع الاالبــات
املعلم ــات ،ص ــادقا م ــن الناحي ــة العلمي ــة البحت ــة ،ق ــادرا عل ــى
إكساب الاالبة املعلمة املفاهيم واملهـارات األساسـية يف جمـال
التــدريس ،قــادرا علــى تنميــة اال اهــات والقــيم املرغــوب فيهــا
للاالب ــة املعلم ــة ،مناس ــبا لل ــزمن املخص ــص لتدريس ــه ،مناس ــبا
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لإلمكانات املادية والبشـرية ،مراعيـا للتـوازن بـني مشـول ا تـوى
وعمقـ ــه ،مراعي ـ ــا التنظـ ــيم جي ـ ــث مي رك ـ ـن الاالب ـ ــة املعلمـ ــة م ـ ــن

العصف الذه .

االرتقــاء مبعلوماهتــا ومهاراهتــا وا اهاهتــا م ـن مرحلــة إر أخــرى
أعلى ،مراعيا التنظـيم جيـث يكـون كـل خـِّبة تاليـة مبنيـة علـى

تسـ ــتخدم يف برنـ ــام اإلعـ ــداد الرتبـ ــوي وأن تكـ ــون األنشـ ــاة
التعليمية :مالئمة ألهداف ا توى الدراسي للِّبنام  ،مناسبة
للمحت ـ ــوى الدراس ـ ــي للِّبن ـ ــام  ،مالئم ـ ــة ملس ـ ــتوى الاالب ـ ــات
املعلم ــات وح ــاجتهن ،مناس ــبة لإلمكان ــات املادي ــة والبشـ ـرية،
مصممة لتساعد الاالبات املعلمـات علـى االسـتقالل الـذايت،
متيحـ ـ ــة الفرصـ ـ ــة للاالبـ ـ ــات املعلمـ ـ ــات للمشـ ـ ــاركة يف إعـ ـ ــداد
األنشــاة التعليمي ــة ،خمت ــارة لتعم ــل علــى تنمي ــة التفك ــري ل ــدى
الاالبات املعلمـات ،حمتويـة علـى أنشـاة إثرائيـة تناسـ مجيـع
الاالبات املعلمات ،تتوافر فيها مصادر تعلم متنوعة ومناسـبة
جلميع الاالبات املعلمات ،مرتباة باملعارف واملهارات القبليـة
للاالب ــات املعلم ــات ،متنوع ــة يف اختي ــار األنش ــاة التعليمي ــة،
متض ــمنة أنش ــاة تعليمي ــة متنوع ــة منه ــا :ال ــرحالت والزي ــارات
امليداني ـ ــة ،أنش ـ ــاة بي ي ـ ــة ،عق ـ ــد ن ـ ــدوات وحلق ـ ــات دراس ـ ــية،
الق ـ ـراءات الذاتي ـ ــة ،التس ـ ــجيالت الص ـ ــوتية واملرئي ـ ــة ،الت ـ ــدري
امليدا  ،أنشاة معملية.

اخلــِّبة الســابقة ،مراعيــا حتقيــق مبــدأ التكامــل جيــث يــتم الـربا
ب ــني احلق ــائق واملف ــاهيم يف جم ــال مع ــني بتل ــك ال ـ تنتم ــي إر
جم ــاالت أخ ــرى ،مراعي ــا حتقي ــق الت ـوازن ب ــني الرتتي ـ املناق ــي
للم ـ ـ ــادة الدراس ـ ـ ــية والرتتي ـ ـ ـ النفس ـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي يراع ـ ـ ــي مي ـ ـ ــول
وحاجات الاالبة املعلمة ،مراعيا التنظيم جيث يتيح استخدام
أكثر من طريقة للتعلم مراعية فيها املستحدثات التكنولوجية،
حـ ــديثا ومسـ ــايرا للتاـ ــورات التكنولوجيـ ــة ،قـ ــادرا علـ ــى تنميـ ــة
مهارات التعلم الذايت للاالبات املعلمات.
( :)1-1فيم ـ ــا يتعل ـ ــق با ـ ــرق ت ـ ــدريس برن ـ ــام اإلع ـ ــداد
الرتبــوي :ينبغــي أن تكــون طريقــة التــدريس :مالئمــة ألهــداف
ا تـ ـ ــوى الدراس ـ ـ ــي للِّبن ـ ـ ــام  ،مناس ـ ـ ــبة للمحت ـ ـ ــوى الدراس ـ ـ ــي
للِّبنام  ،مالئمة ملستوى الاالبات املعلمات ،تشر الاالب
املعلمــني يف الــدرل ،تســتخدم اس ـرتاتيجيات تدريســية متنوعــة
تتفق مع االسرتاتيجيات املتوقع من الاالـ املعلـم إتباعهـا يف
تدريســه ،قــادرة علــى االســتخدام األمثــل لتقنيــات وتكنولوجيــا
التعليم ،قادرة على إثارة انتباه الاالبات املعلمات واهتمامهن
باملــادة العلميــة ،مراعيــة لعنصــري األلفــة واالقتصــاد يف الوقــت
واجلهد والتكلفة ،مراعية للفروق الفرديـة للاالبـات املعلمـات،
مراعية الستخدام احلوار واملناقشة بني املعلمة والاالبة املعلمة،
مستخدمة أسالي حديثة يف التـدريس تشـجع علـى االبتكـار
يف جمــال التخصــص ،قــادرة علــى تنميــة مهــارات الــتعلم الــذايت
لــدى الاالبــات املعلمــات ،مســامهة يف تنميــة مهــارات التفكــري
العلم ــي والتفك ــري الناق ــد ل ــدى الاالب ــات املعلم ــات ،متض ــمنة
السـ ـرتاتيجيات وط ــرق ت ــدريس حديث ــة منه ــا :ال ــتعلم التع ــاو ،
اخل ـ ـرائا الذهنيـ ــة ،التـ ــدريس االستقصـ ــائي ،حـ ــل املشـ ــكالت،
ال ــتعلم الق ــائم عل ــى الكمبي ــوتر ،لعـ ـ األدوار ،دراس ــة احلال ــة،

( :)1-1فيمــا يتعلــق باألنشــاة التعليميــة ال ـ ينبغــي أن

( :)5-1فيمــا يتعلــق بالوســائل التعليميــة الـ ينبغــي أن

تس ـ ــتخدم يف برن ـ ــام اإلع ـ ــداد الرتب ـ ــوي وأن تك ـ ــون الوس ـ ــائل
التعليمي ــة :ق ــادرة عل ــى حتقي ــق أه ــداف حمت ــوى برن ــام الرتبي ــة
العملية ،مناسبة للمحتوى الدراسي للِّبنام  ،مالئمة ملستوى
الاالب ــات املعلم ــات وح ــاجتهن ،مناس ــبة لإلمكان ــات املادي ــة
والبش ـ ـرية ،مناس ــبة م ــع ط ــرق الت ــدريس ا ــددة ،تت ـ ـوافر فيه ــا
عنص ـ ــر الوق ـ ــت واجله ـ ــد والتكلف ـ ــة ،متنوع ـ ــة يف اس ـ ــتخدامها،
حديثـ ـ ــة وتناس ـ ـ ـ عصـ ـ ــر املعلومـ ـ ــات والتكنولوجيـ ـ ــا ،مراعيـ ـ ــة
اس ـ ـ ـ ــتخدام احلاسـ ـ ـ ـ ـ اايل واإلنرتن ـ ـ ـ ــت يف احلص ـ ـ ـ ــول عل ـ ـ ـ ــى
املعلومات املرتباة باملادة العلمية ،مراعية توفر الفرص ملشـاركة
الاالبـ ــات املعلم ـ ــات يف املوق ـ ــف التعليم ـ ــي ،تت ـ ـوافر بالِّبن ـ ــام
وس ـ ــائل تعليمي ـ ــة متنوع ـ ــة وحديث ـ ــة مث ـ ــل :جمس ـ ــمات وعين ـ ــات
و ــاذ  ،مس ــجل وأش ــرطة تس ــجيل ،في ــديو وتلفزي ــون وأش ــرطة
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فيديو ،أجهزة كمبيوتر وأساوانة  ،CDجهاز عرض الشـفافيات
والشــفافيات التعليميــة ،الســبورة اإللكرتونيــة ،كمبيــوتر وداتاشــو
ومقــررات إلكرتونيــة ،شــبكة إنرتنــت ومواقــع تعليميــة إلكرتونيــة،
التدري امليدا  ،أنشاة معملية.

( :)2-1فيمـ ــا يتعل ـ ــق بتق ـ ــوة برن ـ ــام اإلع ـ ــداد الرتب ـ ــوي
فينبغي أن يكـون التقـوة :قـادرا علـى معرفـة مـدى مـا مت حتقيقـه
مـ ــن أهـ ــداف ،قـ ــادرا علـ ــى قيـ ــال اجلوان ـ ـ املعرفي ـ ـة واملهاريـ ــة
والوجدانيــة ،متنوعــا مــن حيــث وســائله وأدواتــه املســتخدمة يف
ضــوء األهــداف ،صــادقا وثابتــا وموضــوعيا مــن حيــث أدواتــه،
متنوعــا يف أســالي تقــوة اجملــال املعــريف وتشــمل :االختبــارات
الشـ ــفهية واالختبـ ــارات التحريريـ ــة ،متنوعـ ــا يف أسـ ــالي تقـ ــوة
اجمل ــال امله ــاري وتش ــمل :اختب ــارات التع ــرف واختب ــارات األداء
واختبــارات اإلبــداع ،متنوعــا يف أســالي تقــوة اجملــال الوجــدا
وتش ــمل :مق ــاييس اال اه ــات واالس ــتبانات ،دراس ــة احلال ــة،
املقابل ـ ــة الشخص ـ ــية ،املالحظ ـ ــة ،ملف ـ ــات الا ـ ــالب املعلم ـ ــني
الرتاكمي ــة (ب ــورت فولي ــو) ،مالئم ــا للف ــروق الفردي ــة للاالب ــات
املعلمــات ،مت ـوافرا فيــه اختبــارات تشخيصــية ملعرفــة الاالبــات
املعلم ــات املت ــأخرات دراس ــيا واملتفوق ــات ،مش ــتملة ألس ــالي
تقـوة مجيــع األنشـاة الـ تقـوم ــا الاالبـات املعلمــات ،قـدرة
اختباراهتا على قيال العمليات املعرفية العليا (حتليـل ،تركيـ ،
تق ــوة) ،م ــدى معرف ــة الاالب ــة املعلم ــة لنت ــائ التق ــوة وتق ــدة
التغذية الراجعة.
ثالثاً :المستفيدات من البرنامج:
هنــا أط ـراف عــدة تســتفيد مــن برنــام اإلعــداد الرتبــوي
املق ــدم لاالب ــات اإلع ــداد الرتب ــوي باريق ــة مباش ــرة وتتمث ــل يف
طالبات اإلعداد الرتبوي ،وطريقـة غـري مباشـرة وهـن الاالبـات
يف مـ ــدارل التعلـ ــيم العـ ــام لـ ــذا ال بـ ــد مـ ــن مراعـ ــاة مـ ــا ي ـ ـأيت:
اسـ ــتخدام املقـ ــابالت الشخصـ ــية املبني ـ ــة علـ ــى أسـ ــس علمي ـ ــة
س ــليمة ويق ــوم ــا املتخصص ــون م ــن أعض ــاء هي ــة الت ــدريس،
تابي ـ ــق املق ـ ــاييس املقنن ـ ــة عل ـ ــى الاالب ـ ــات ح ـ ـ ي ـ ــتم اختي ـ ــار
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املقبولني يف الِّبنام الدراسي وفقا لارق موضوعية بعيـدا عـن
التحي ــز الشخص ــي وم ــن ه ــذه املق ــاييس :مقي ــال اال ــاه حن ــو
مهن ـ ـ ــة الت ـ ـ ــدريس ،مقي ـ ـ ــال امله ـ ـ ــارات االجتماعي ـ ـ ــة ،مقي ـ ـ ــال
اخلصــائص الشخصــية ،مقيــال الــذكاء الوجــدا  ،إعــداد دليــل
لِّبنــام اإلعــداد يقــدم للاالبــات يشــتمل نبــذة عــن املقــررات
الدراسية ال سوف تدرسها الاالبة ،ونبذة أخرى عن برنام
الرتبية العملية.
رابعا :القائمون على الِّبنام :
لكــي يكت ـ لِّبنــام الرتبيــة العمليــة النجــاح ال بــد مــن
تضــافر جهــود األط ـراف املشــرتكة يف مس ـ ولية اإلش ـراف علــى
الِّبنــام وهــي كليــة الرتبيــة متمثلــة يف عض ـوات هي ــة التــدريس
والقائمني على تاوير مقررات برنام اإلعـداد الرتبـوي جبامعـة
الاائف.
توصيات البحث:

يف ض ـ ــوء النت ـ ــائ ال ـ ـ ـ توص ـ ــل إليه ـ ــا البح ـ ــث خرج ـ ــت
الباحثتان بالتوصيات ااتية:
 العمـل علـى تاـوير دليــل اإلعـداد الرتبـوي بكليـة الرتبيــةجبامع ــة الا ــائف جي ــث يتض ــمن توص ــيفا متك ــامال أله ــداف
الِّبنام واملقررات الدراسية وأهدافها وتوصيف تواهـا وطـرق
التـدريس املقرتحـة والوســائل التعليميـة واألنشــاة التعليميـة الـ
ينبغي استخدامهما ونظام تقييم وتقوة الاالبات يف املقـررات
الدراسية.
 العمـ ــل علـ ــى مراجعـ ــة ب ـ ـرام اإلعـ ــداد الرتبـ ــوي املقـ ــدملاالبــات الــدبلوم الرتبــوي مــن أهــداف وحمتــوى وطــرق تــدريس
ووسـ ــائل تعليميـ ــة وأنشـ ــاة وأسـ ــالي تقـ ــوة علـ ــى أن تكـ ــون
املراجعة بصفة دورية ومستمرة.
 ض ـ ــرورة اهتم ـ ــام املعني ـ ــني يف تا ـ ــوير املن ـ ــاه لإلع ـ ــدادالرتبـوي بكليــة الرتبيـة جبامعــة الاــائف وا ـاذ مجيــع اإلجـراءات
التاويريــة للــتخلص مــن الســلبيات املوجــودة يف بـرام اإلعــداد
الرتبوي وذلك فيما خيتص بارق التـدريس والوسـائل التعليميـة
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واألنشــاة التعليميــة وأســالي التقــوة وصــوال ألعلــى مســتوى
من اجلودة.
البحوث المقترحة:

تقرتح الباحثتان القيام بالبحوث ااتية:
 دراســة املشــكالت الـ تواجــه أعضــاء هي ــة التــدريسفيما يتعلق بِّبنام الدبلوم الرتبوي ككل ابتداء مـن األهـداف
فـ ـ ــا توى فا ـ ـ ــرق الت ـ ـ ــدريس فالوسـ ـ ــائل التعليمي ـ ـ ــة واألنش ـ ـ ـاة
التعليمية وانتهاء بالتقوة.
 دراســة واقــع كليــة الرتبيــة جبامعــة الاــائف مــن حيــثاإلمكانات املادية من وسائل وأنشاة تعليمية متوفرة وإر أي
مدى حتقق فيها معايري اجلودة.
 دراسة لِّبام اإلعـداد الرتبـوي واملقـدم مـن كليـات الرتبيـةيف جامعــات اململكــة ومقارنتهــا ب ـِّبام اإلعــداد يف كليــة الرتبيــة
جبامع ــة الا ــائف بغي ــة تف ــادي الس ــلبيات املوج ــودة يف براجمن ــا،
واالستفادة من اإلكابيات ووصوال إر حتقيق أعلى مستوى من
اجلودة.

المراجع:

أوالً :المراجع العربية:

إب ـ ـراهيم حمم ــد الراش ــد ،ومح ــدان أمح ــد الغام ــدي (4134ه ـ ــ3111/م) .دراس ــة
تقومييــة مل ـواد اإلع ـداد الرتبــوي يف كليــات املعلمــني باململكــة العربيــة الســعودية.
جمل ــة جامع ــة اإلم ــام حمم ــد ب ــن س ــعود اإلس ــالمية .الع ــدد :احل ــادي والثالث ــون.
ص.145 -114
أمحــد إب ـراهيم أمحــد ( .)3114تابيــق اجلــودة واالعتمــاد يف املــدارل .القــاهرة:
دار الفكر العريب ،الابعة األور.
أمحــد علــي كنعــان ( .)3114رؤيــة إلعــداد املعلمــني وتــأهيلهم وفــق متالبــات
أنظمــة اجلــودة كخاــوة أساســية لإلصــالح املدرســي جــث مقــدم إر مــؤبر
اإلصالح املدرسي ،حتديات وطموحات .ديب42-44إبريل.
أشرف السعيد أمحد ( .)3114اجلودة الشاملة واملؤشرات يف التعليم اجلامعي.
اإلسكندرية :دار اجلامعة.
هالن ت ـ ــوم ( .)4222إع ـ ــادة هيكل ـ ــة ب ـ ـ ـرام إع ـ ــداد املعلم ـ ــني .ترمج ـ ــة بش ـ ــري
العيسوي ،دار الناشر الدويل ،الرياض :اململكة العربية السعودية.
املتــويل إمساعيــل بــدير ( .)3111رؤيــة مســتقبلية بكليــات الرتبيــة يف ضــوء إطــار
مرجعي لالعتماد األكادميي .رسالة دكتوراه .كلية الرتبية .املنصورة.
إميان إبراهيم الدسوقي ( .)3111دراسة مقارنة ال اهات التجديـد يف برنـام

إعــداد معلــم العلــوم يف مجهوريــة مصــر العربيــة والواليــات املتحــدة األمريكيــة.
رسالة ماجستري .كلية الرتبية .جامعة املنوفية.
بدرية املفر  ،وعفـاف املاـريي ،وحممـد محـادة ( .)3114اال اهـات املعاصـرة يف
إعداد املعلم وتنميته مهنيا .الرياض :إدارة البحوث والتاوير الرتبوي.
جاسـ ــم يوسـ ــف الكنـ ــدري ( .)3113إعـ ــداد املعلـ ــم جبامعـ ــة الكويـ ــت الواقـ ــع
واملـ ــأمول .جمل ـ ــة العل ـ ــوم الرتبوي ـ ــة والنفس ـ ــية كلي ـ ــة الرتبي ـ ــة .جامع ـ ــة البح ـ ـرين.
اجمللد ،4:العدد 4:سبتمِّب.
مجي ــل نش ـوان ( ،)3111يف ض ــوء مفه ــوم إدارة اجل ــودة الش ــاملة يف فلس ــاني،
ورقة علمية أعدت ملؤبر التوعيـة يف التعلـيم اجلـامعي الفلسـاي الـذي عقـده
برنــام الرتبيــة ودائــرة ضــبا التوعيــة يف جامعــة القــدل املفتوحــة يف مدينــة رام
اهلل يف الفرتة الواقعة .3111/4/5-4
حسني حممد شحات حسني ( .)3111تاوير إعـداد معلـم للتعلـيم االبتـدائي
يف مص ــر يف ض ــوء مع ــايري اجل ــودة الش ــاملة .رس ــالة ماجس ــتري .كلي ــة الرتبي ــة.
جامعة املنوفية.
حنــان ســرحان ع ـواد النمــري ( .)3112املقــررات الرتبويــة لاالبــات كليــة اللغــة
العربيــة جامعــة أم الق ــرى يف ضــوء معــايري اجل ــودة الشــاملة .اجلمعيــة املص ـرية
للمناه وطرق التدريس.
خولة صِّبي وسناء أبو دقة ( .)3111سياسات تاوير نوعية مهنـة التعلـيم يف
األراضي الفلساينية .رام اهلل .فلساني.
ســعاد الســبع ،وأمحــد حســان ،ومس ــاح عبــد الوهــاب ( .)3141تقــوة برن ــام
إع ــداد معل ــم اللغ ــة العربي ــة يف كلي ــة الرتبي ــة جبامع ــة ص ــنعاء ق ــي ض ــوء مع ــايري
اجلــودة الشــاملة ،اجمللــة العربيــة لضــمان جــودة التعلــيم اجلــامعي ،العــدد (،)5
اجمللد الثالث ،ص ص .441 -21
الس ــعيد مج ــال عثم ــان وعب ــد اهلل عل ــي حمم ــد ( .)3114تق ــوة برن ــام إع ــداد
معلم ــي العل ــوم بكلي ــات الرتبي ــة يف ض ــوء املع ــايري العاملي ــة هراء املتخصص ــني
والاالب املعلمني ،جملة كلية الرتبية ببنها ،اجمللد ،43:العدد ،14 :إبريل.
س ــليمان ب ــن حمم ــد اجل ــِّب (4143ه ــ )4224/تق ــوة إع ــداد املعل ــم بكلي ــة الرتبي ــة
جامعة امللك سعود .دارسة ميدانية .مركز البحوث الرتبوية .ص .1-5
مسري حممد عبد العزيز ( .)4222جودة املنت بني إدارة اجلودة الشاملة واأليزو
( :)2111رؤيـ ــة اقتصـ ــادية فنيـ ــة /إداريـ ــة .الابعـ ــة األور .مكتبـ ــة اإلشـ ــعاع
الفنية .اإلسكندرية.
ســهري أمحــد حممــد حســن ( .)4221دور كليــات الرتبيــة النوعيــة يف إعــداد املعلــم
دراسة تقوميية .رسالة دكتوراه .كلية الرتبية .جامعة اإلسكندرية.
صـاب ناصـر عليمـات ( .)3111إدارة اجلـودة الشـاملة يف املؤسسـات الرتبويــة.
الناشر :دار الشروق .الابعة :الثانية.
ص ــالح الس ــيد عب ــده رمض ــان ( .)3115تا ــوير نظ ــام إع ــداد املعل ــم بكلي ــات
الرتبيــة بســلانة عمــان يف ضــوء معــايري اجلــودة الشــاملة دراســة ميدانيــة .جملــة
كلية الرتبية ببنها .جامعة الزقازيق .جملد  .45العدد 11:يناير.
طارق عبد الرؤوف حممد ( .)3114دراسات يف إعداد املعلم .الابعة الرابعة،
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عمان :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
عبد اهلادي عبد اهلل ( .)3115تاوير مـنه مبـادي التجـارة باملـدارل الثانويـة
التجارية يف ضوء معـايري اجلـودة الشـاملة للمـنه قيـال فاعليـة.املؤبر السـابع
عشــر .اجلمعيــة املص ـرية للمنــاه وطــرق التــدريس .جامعــة عــني مشــس :دار
الضيافة34-31 .يوليو.
عمــر عبــد الــرحيم نصــر اهلل ( .)3114أساســيات يف الرتبيــة العمليــة ،األردن:
دار وائل ،الابعة :األور.
علــي أمحــد مــدكور (3115م) .معلــم املســتقبل حنــو أداء أفضــل .القــاهرة:دار
الفكر العريب.
علي عبد الرؤوف حممد ( .)3111تصور مقرتح ملنظومة إعداد املعلم بكليات
الرتبيــة يف مصــر يف ضــوء متالبــات اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات بــالتعليم
قبـل اجلــامعي دراســة ميدانيـة .جملــة كليــة الرتبية.جامعـة طناــا .جملــد:جزء .3
العدد .44:ديسمِّب.
غـازي صـالح املاـريف ( .)3112مـدى حتقـق معـايري اجلـودة الشـاملة يف برنـام
إعـداد معلـم العلـوم ،بكليـات املعلمـني يف اململكـة العربيـة السـعودية ،جملـة كليـة
الرتبية بالزقازيق ،العدد .4 ،11
غازي حسن الصوا ووليد عبد اهلل محاد (4135هـ) .تقوة الِّبام والسياسات
االجتماعية (األسس النظرية واملنهجية).الابعة :األور.
فاروق البوهي ( .)3114اإلدارة التعليمية واملدرسية .القاهرة :دار قباء.
فه ـ ــد عب ـ ــد اهلل األلك ـ ــي ( .)4222واق ـ ــع برن ـ ــام اإلع ـ ــداد الرتب ـ ــوي وامله ـ ـ ـ
للمعلمــني مــن وجهــة نظــر الاــالب بكليــة الرتبيــة جامعــة امللــك فيصــل .جملــة
كلية الرتبية ببنها.جملد.41 :العدد 41:يناير.
جلن ــة امل ــنه ونـ ـوات ال ــتعلم ب ــوزارة الرتبي ــة والتعل ــيم ( .)3114مش ــروع إع ــداد
املعايري القومية معايري املدرسة الفعالة.14-11
حمم ــد الس ــعيد الس ــعيد ( .)4225أه ــم القض ــايا واملش ــكالت العاملي ــة والعربي ــة
امل ــؤثرة عل ــى بـ ـرام إع ــداد املعل ــم الع ــريب وتدريب ــه -دراس ــة مس ــتقبلية .جمل ــة
دراسات تربوية .القاهرة .اجمللد :العاشر .اجلزء.41:
حمم ــد عب ــد اهلل ( .)3114ا اه ــات أعض ــاء هي ــة الت ــدريس ومعلم ــي املرحل ــة
االبتدائيــة حنــو بـرام إعــداد املعلــم جبامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة .جامعــة
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Abstract.: Aim of the present study to evaluate the educational preparation of students of the University of Taif in
the light of the comprehensive quality standards from the perspective of students, and formed the research sample of
(124) female students from the educational preparation and enrolled in the first semester of the year 1430/1431 AH, the
study found a set of results it is most important that the degree of achieved standards of quality has ranged from large and
medium for each of the following criteria: educational goals - educational content - the teaching methods used, which
indicates the effectiveness of the educational preparation provided for students, and that the degree of achieved quality
standards ranged between poor and middle of each of the following criteria: teaching aids - educational activities calendar, which indicates the ineffectiveness of the educational preparation program offered to students, building on
previous results has been to develop a proposal for the program of educational preparation in the light of quality
standards.
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نورة الكثريي وميسون عودة :أسباب عدم انتظام طالبات قسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود وانضباطهن يف ا اضرات الدراسية141....

أسباب عدم انتظام طالبات قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود وانضباطهن في المحاضرات الدراسية من وجهة نظر
الطالبات وأعضاء هيئة التدريس
إعداد
د /ميسون نعيم عوده

د /نورة بنت علي الكثيري

أستاذ التربية الخاصة المساعد

أستاذ التربية الخاصة المساعد

كلية التربية جامعة الملك سعود

كلية التربية بجامعة الملك سعود

قدم 1111/2/21هـ1111/1/22 -هـ

المستخلص :هتدف هذه الدراسة إر الوقوف على أسباب عدم انتظام طالبات قسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود ومعرفة مرئيات الاالبات
وأعضاء هي ة التدريس حول أسباب هذه املشكالت واسرتاتيجيات معاجلتها من وجهة نظر الاالبات ووجهة نظر أعضاء هي ة التدريس .واستخدم
لذلك استبانة مصنفة فيها األسباب إر أسباب شخصية وأسباب أكادميية وأخرى أسرية وأخريا أسباب خارجية .وقد تكونت عينة الدراسة من مجيع
طالبات قسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود يف الفصل الدراسي األول 4144/4141هـ ومجيع أعضاء هي ة التدريس يف قسم الرتبية اخلاصة جبامعة
امللك سعود .وتوصلت الدراسة إر النتائ ااتية:
أن أكثر أسباب عدم انتظا م الاالبات وانضباطهن يف ا اضرات الدراسية بقسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء هي ة التدريس
كانت األسباب الشخصية حيث بلغت نسبتها ( )3،45تلتها األسباب اخلارجية حيث بلغت نسبتها ( )3،43مث األسباب املتعلقة باجلان األكادميي
حيث بلغت نسبتها ( )3،31وأخريا جاءت األسباب األسرية باملرتبة األخرية وبنسبة بلغت ( )3،13وجاءت النتائ من وجهة نظر الاالبات ماابقة
إر حد ما وجهة نظر أعضاء هي ة التدريس ،ولكن باختالف النس فقد احتلت األسباب الشخصية واألسباب اخلارجية املرتبة األور حيث بلغت
نسبتها ( )3،33تلتهما األسباب األكادميية حيث بلغت نسبتها ( )3،11وأخريا جاءت األسباب األسرية باملرتبة األخرية وبنسبة بلغت ()3،14
الكلمات المفتاحية :الرتبية اخلاصة ،انتظام الاالبات ،انضباع الاالبات
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مقدمة الدراسة:

مشكلة الدراسة:

تعد مشاكل االنتظام يف ا اضرات الدراسية وكذا
االنضباع يف اجلامعة بشكل عام والضبا الصفي بشكل
خاص يف قاعة التدريس من أكثر القضايا ال تشغل بال
الرتبويني على مجيع األصعدة هذه األيام .فقد ذكر القاضي
يف املنتدى الكوي للرتبية اخلاصة أن هروب الالبة من
ا اضرات ظاهرة عاملية ح يف اجملتمعات األوروبية رغم
صرامة األنظمة والقوانني ،إال أن الاالب يتواجدون يف
اجلامعة ولكن خار الصفوف .وعليه فإن قلة احرتام هي ة
التدريس وانعدام االنصياع للتعليمات والقيام بالسلوكيات
املخالفة للنظام اجلامعي والدخول املتأخر لقاعة الدراسة
واخلرو املبكر والشرود الذه والالمباالة وتكرار الغياب
غري املِّبر ،أصبح من املشاكل املألوفة ال يوجهها أعضاء
هي ة التدريس ،وال تؤثر برمتها سلبا على العملية التعليمية.
فقد ذكر سار أن هذا النوع من املشاكل يعد مظهرا من
مظاهر اهلدر الرتبوي ومظهرا سي ا لالنعكاسات الرتبوية
واالجتماعية .كما أشار أندرسون يف دراسته ال أجريت
عام 3111م على الاالب املراجعني ملكت املظار يف
جامعة فيكتوريا إر أن غياب الاالبات عن ا اضرات أو
ضعف مشاركتهن يف العملية التعليمية وقلة تفاعلهن مع
عضو هي ة التدريس وما يدور داخل القاعة الدراسية يؤثر
سلبا على أداء الارفني ويقود للكسل والتقصري واإلهدار
الرتبوي ويع رود الاال على االستخفاف بواجباته
ومسؤولياته .ونظرا ملالحظة الباحثتني لظاهرة عدم انتظام
الاالبات بشكل كبري وقلة انضباطهن يف ا اضرات وملا
أشارت إليه بعض الدراسات ،جاءت فكرة هذه الدراسة
للتعرف على أسباب عدم انتظامهن وانضباطهن يف
ا اضرات الدراسية ،ومن مث معاجلة هذه األسباب لتجن
ما حتمله هذه املشكالت من إهدار تربوي ومادي
واقتصادي وفشل مه يف املستقبل.

تتمثل مشكلة الدراسة يف البحث يف قضية مهمة تتجه يف
ااونة األخرية لتصبح ظاهرة سي ة لاالبات اجلامعة ،وهي
عدم االنتظام واالنضباع يف ا اضرات الدراسية والوقوف
على أسباب اهلدر التعليمي الذي يسببه عدم انتظام
الاالبات وانضباطهن ومعرفة النزعة وراء املظاهر الدالة عليه
من شرود ذه ونوم أثناء ا اضرات وهروب عن ا اضرة
واحلضور املتأخر للمحاضرات واخلرو املبكر وكثرة التغي ،
وما ميكن أن يكون من هثار سلبية على اإلعداد األكادميي
وتأثري ذلك على التحصيل الدراسي وما حتمله من أبعاد
واسعة النااق يف اهلدر الرتبوي ،وما يسببه هذا اهلدر من
مشكلة حالية للاالبة تتمثل يف عدم التزامها مبا يناع إليها
من مسؤوليات وواجبات .ومن مث سينعكس ذلك على
أدائها مستقبال يف حياهتا املهنية والعملية .فقد ذكر (خلف،
4214م) أن الظواهر السلوكية اخلاط ة هلا أكِّب األثر على
املستوى العلمي للاال  .كما أشارت (العساف،
3112م) إر أن مشكلة التأخري يف احلضور الصباحي تؤثر
سلبا على العملية التعليمية .وأكد (العمايره3113،م) أن
عدم وجود ضوابا صارمة وقوانني فعاله لسلو الاالب
داخل حجرات الدراسة سوف يسهم يف ظهور كثري من
عدم االنضباع الصفي واالنتظام.
وملالحظة الباحثتني لِّبوز هذه الظاهرة وخوفهما من ااثار
السلبية ال أكدهتا كثري من الدراسات جاءت فكرة هذه
الدراسة يف حماولة من الباحثتني للتعرف على أبرز األسباب
املؤدية لذلك وحماولة تالفيها ومعاجلتها للخرو مبستوى
متميز لاالباتنا يف كال امليدانني األكادميي وامله .
مبررات الدراسة:

 .1الوقوف على أسباب عدم انتظام وانضباع الاالبات
بقسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود
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 .2تعريف العاملني واملهتمني يف ميدان الرتبية والتعليم على
أبرز أسباب عدم االنتظام الصفي وعدم االنضباع
دف تالفيها والعمل على حلها.
 .3معرفة مدى تقارب وجهة نظر أعضاء هي ة التدريس
والاالبات يف أسباب عدم انتظام الاالبات وعدم
انضباطهن.

أسئلة الدراسة:

أ-

ب-

ج-

تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس اايت:
ل /4ما أسباب عدم انتظام الاالبات وانضباطهن يف
ا اضرات الدراسية بقسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك
سعود ويتفرع من هذا السؤال ثالثة أس لة فرعية هي:
ل /4-4ما أسباب عدم انتظام الاالبات وانضباطهن يف
ا اضرات الدراسية من وجهة نظر الاالبات بقسم الرتبية
اخلاصة جبامعة امللك سعود
ل /4-3ما أسباب عدم انتظام الاالبات وانضباطهن يف
ا اضرات الدراسية من وجهة نظر أعضاء هي ة التدريس
بقسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود
ل /4-4أي األسباب أكثر شيوعا يف عدم انتظام
الاالبات وانضباطهن يف ا اضرات الدراسية بقسم الرتبية
اخلاصة جبامعة امللك سعود

التعرف على أسباب عدم انتظام الاالبات وانضباطهن
يف ا اضرات بقسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود
من وجهة نظر الاالبات.
التعرف على أسباب عدم انتظام الاالبات وانضباطهن
يف ا اضرات بقسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود
من وجهة نظر أعضاء هي ة التدريس.
وضع التوصيات للحد من عدم انتظام الاالبات
وانضباطهن يف ا اضرات بقسم الرتبية اخلاصة جبامعة
امللك سعود.

أهمية الدراسة:
.1

.2

.3

أهداف الدراسة:

 .1هتدف هذه الدراسة إر معرفة أسباب عدم انتظام
الاالبات وانضباطهن يف ا اضرات بقسم الرتبية اخلاصة
جبامعة امللك سعود من وجهة نظر الاالبات وأعضاء
هي ة التدريس والوصول إر توصيات ومقرتحات تسهم
يف معاجلة وتاليف أسباب عدم انتظام الاالبات
وانضباطهن يف ا اضرات الدراسية .ويتفرع من هذا
اهلدف األهداف ااتية:
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.4

تتمثل أمهية هذه الدراسة يف:
معرفة أسباب عدم انتظام الاالبات وانضباطهن يف
ا اضرات الدراسية بقسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك
سعود.
تفيد نتائ هذه الدراسة العاملني يف امليدان الرتبوي
للوقوف على واقع عدم انتظام الاالبات وانضباطهن يف
ا اضرات الدراسية بقسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية
جامعة امللك سعود.
تأمل هذه الدراسة يف حتفيز أعضاء هي ة التدريس
باجلامعة على توفري الوسائل املمكنة لتعزيز العناية
الرتبوية ال حتسن األهداف الرتبوية وفرص النجاح
واحلد من ظاهرة عدم انتظام الاالبات وانضباطهن يف
ا اضرات الدراسية.
االستفادة من التوصيات واالقرتاحات ال سوف ر
ا الدراسة.

حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة على احلدود ااتية:
 .1احلدود املكانية :تص هذه الدراسة بأسباب عدم
انتظام الاالبات وانضباطهن يف ا اضرات الدراسية
اجلامعية بقسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود.
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 .2احلدود الزمانية :مت تابيق هذه الدراسة يف الفصل
الدراسي األول (4144-4141هـ).
 .3طبقت على طالبات وأعضاء هي ة التدريس بقسم
الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية جامعة امللك سعود.

مصطلحات الدراسة:
أسباب عدم انتظام الاالبات:
تعرف أسباب عدم انتظام الاالبات وانضباطهن يف
ا اضرات الدراسية بأ"ا جمموعة من العوامل والسلوكيات
ال حتد أو تقلل من انتظام الاالبات يف ا اضرات أو
تغيبهن عن ا اضرات وقد تكون أسبابا شخصية أو أسرية
أو أكادميية أو تأثري الرفاق والتأثر م.
كما عرفت أسباب عدم االنتظام واالنضباع الصفي بأنه
جمموعة من السلوكيات الاالبية واملتمثلة يف (السرحان،
الشرود الذه  ،النوم يف القاعات الدراسية ،الدخول املتأخر
للقاعات الدراسية ،اخلرو املبكر قبل انتهاء ا اضرة،
استخدام اجلوال أثناء ا اضرة ،الكالم اجلانيب ،والغياب).
وتعرف يف هذه الدراسة بأ"ا جمموعة من السلوكيات ال
تقلل انتظام الاالبات يف ا اضرات الدراسية ،وقد تكون
هذه العوامل شخصية أو أسرية أو أكادميية أو عوامل
أخرى تقلل من انتباه الاالبات وتركيزهن أثناء ا اضرات.
اإلطار النظري والدارسات السابقة:

العملية التعليمية عبارة عن سلسلة مرتاباة من غري املمكن
فصلها أو زئتها أو حلها وتعتمد برمتها على جمموعة أركان
أمهها عضو هي ة التدريس ،الاال  ،املنه والبي ة التعليمية
والقصور يف أي منها يؤثر يف ااخر .وتشتمل ممارسات كل
من املعلم واملتعلم على جمموعة من اإلجراءات ال بدورها
تؤثر على كفاءة عملية التعلم والتعليم والتقوة واملخرجات
تشكل بدورها املنظومة الرتبوية
التعليمية وال
(زياد4111،هـ).

وتعرف املنظومة الرتبوية أو التعليمية بأ"ا منظومة تقوم
بتقدة تعليم وتربية هادفة ألبناء اجملتمع يف املؤسسات
التعليمية املختلفة ،وتشكل املنظومة التعليمية بي ة التعليم
والتعلم ال تت نكون بدورها من مكونات وعناصر خمتلفة
تتباين مكوناهتا من جمتمع اخر حس ثقافة اجملتمع وقيمه
ودرجة التنمية فيه ومن هذه املكونات (اإلدارة التعليمية
املدرسية ،املناه وطرق التدريس املختلفة ،إعداد وتدري
املعلمني ،نظم قبول الاالب للمراحل التعليمية املختلفة،
وانتظامهم يف الدراسة وتفاعلهم مع ا توى التعليمي
واألنشاة التعليمية ووسائل تقوميهم...اخل) (اخلاي ،
3115م) .وبشكل عام تشتمل على مجيع العناصر املكونة
للبي ة التعليمية ال هتي للنظام حتقيق األهداف املرجوة منه.
كما تؤثر كفاءة املادة العلمية جبميع أبعادها من حيث
ا توى واألهداف وإجراءات حتقيق هذه األهداف من
حيث اسرتاتيجيات عرض وتابيق اهلدف وتقوميه،
واسرتاتيجيات التقوة الفعال واملتعدد لنفس اهلدف يف
تفاعل الاالب وحيويتهم أثناء التعلم.
وقد ذكر التميمي (4222م) أن سلو الاال
بشكل أساسي يعتمد على ثقافته الذاتية والتزامه الذايت اه
مسؤولياته التعليمية واملهنية وحضوره الذه الذي يساعده
على توظيف مهاراته األكادميية يف احلياة العملية مما يساعده
على التوافق النفسي والرضا عن الذات والرغبة يف التعلم.
وتعد مشكلة التشتت الفكري والشرود الذه ومشكلة
عدم انتظام الالبة يف ساعات الدوام اليومي ومشكلة
االلتزام الصفي وااللتزام الدراسي ظاهرة اجتماعية ال يستهان
ا ،وهي ذات انتشار واسع تؤثر يف جذور النظام الرتبوي
والتعليمي وبتد للنظام بشكل عام ،واملسؤولية الشخصية
بشكل خاص  ،وال تظهر بعضا من أسبا ا يف دراسة
جون  ،حيث أشار (جون3111 ،م) إر أن امللل من
النظام التعليمي والشعور بعدم التحفيز ،والتحديات
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األكادميية من أهم األسباب لظهور املشكالت املختلفة ،مما
يوج التوجه إر هذه املشكالت بنظرة فاحصة دف
الوقوف على أهم أسبا ا وأسباب انتشارها بني اجملتمعات
التعليمية مبختلف ف اهتا ،حيث تعد هذه املشكالت مظهرا
من مظاهر اإلهدار الرتبوي ،ومظهرا سي ا لالنعكاسات
الرتبوية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية.
كما ذكر (العمايرة3113 ،م) أن اإلحباع الذي
ينتقل للالبة عِّب التنش ة االجتماعية ،إما من أولياء األمور
أو اهلي ة التدريسية ال توحي للاال باإلحباع وعدم
الفائدة وعدم وجود قوانني صارمة تضبا االنتظام يف العملية
التعليمية يسهم يف ظهور كثري من أسباب عدم االنتظام
واالنضباع داخل الفصل.
بينما يؤكد (اخلاايبة وهخرون3113 ،م) أن من العوامل
املؤثرة يف االنتظام الصفي املعلم الكفء حيث يعمل على
هتي ة املنا الصفي اإلكايب ،وله دوره الفاعل يف إدارة
األنشاة املختلفة ال تنظم التفاعالت الصفية فيما بني
الالبة واملعلم ،باإلضافة إر دور املعلم يف فهم سلو الالبة
ومشكالهتم.
ويرى (أبو رة3114 ،م) أن من العوامل املؤثرة يف
االنتظام الصفي ما يتمحور يف خصائص املعلم وخصائص
املتعلمني واخلصائص املادية والتجهيزات وخصائص املادة
الدراسية ،وخصائص وسلوكيات املعلمني.
وذكر (هارون3111 ،م) أربع اسرتاتيجيات حلفق النظام
الصفي وهي اسرتاتيجيات التدخل البسياة كنظرة العني،
واالقرتاب من الاال املخالف ،والتذكري بالتعليمات،
واسرتاتيجيات التدخل املعتدلة كاحلرمان من بعض
االمتيازات وتغيري مكان الاال املخالف .وهنا
اسرتاتيجية التدخل الواسعة ،كالتعهد السلوكي ،وأسلوب
حل املشكالت ،واسرتاتيجية املعاجلة الواقعية ،كالتحويل
لإلدارة وتفعيل قوانني الضبا املدرسي .ويعد رفقاء السوء
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مؤشرا قويا ومؤثرا كبريا على سلوكيات الالبة داخل احلرم
اجلامعي .ويؤكد (عثمان4211 ،م) أن تقدة برام العال
األسري ل سرة يسهم بشكل فاعل يف عال مشكلة
التسرب الدراسي.
ووضح احلدري (3111م) أن للمناه الدراسية وطرق
التدريس دورا كبريا يف تسرب الاالب ومدى انتظامهم
اجلامعي .ويعد ضعف خدمات التوجيه واإلرشاد النفسي
والرتبوي واالجتماعي من العوامل املهمة يف عدم إدرا
الاال ملسؤولياته اه دراسته ،وتعد مشكلة املرافق
واخلدمات التعليمية والتسهيالت املقدمة من قبل اجلامعة
ال تكون غري شيقة وغري جذابة من األسباب املنفرة
واملسامهة يف زيادة وتنوع مشكالت الاالب التعليمية كما
أن املمارسات املتبعة يف االتصال التعليمي وبنائها على
مبادي الرتبية احلديثة له دور فاعل يف إشباع حاجات الالبة
ل س لة واالستفسار.
ويف حماولة ملعاجلة هذه الظاهرة أجرت جامعة هاواي
(3111م) دراسة على عينة من ( )41طالبا من كلية
الرتبية كانوا كثريي التغي والتأخر حيث استمرت الدراسة
سنة دراسية كاملة ،هدفت الدراسة إر متابعة حضور
الاالب يف الوقت ا دد ،أو تأخرهم عن احلضور صباحا
بدون عذر طيب ملرض أصا م ،وكان جمموع غيا م ألكثر
من ( )43يوما والغياب املتعدد ألكثر من مرة يف الشهر،
وكانت طريقة املعاجلة أن اجتمع العميد ملعرفة أسباب
تأخرهم وتقدم بالثناء هلم على حضورهم يف األيام ال
انتظموا فيها باحلضور ،وكان اجتماعهم مع العميد يتكرر
أسبوعيا يتحدث إليهم فيه عن أمهية حضورهم والفاقد
التعليمي الذي سوف يلحق م من جراء تغيبهم وتأخرهم،
وكانت النتيجة أن اتفق العميد مع الالبة على كتابة تقرير
أسبوعي عن أنفسهم يكت فيه كل طال عن دوره يف
حضور اجلامعة ،وما الذي خسره من غيابه أو تأخره ،مع
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استمرار تقدة املدح والثناء هلم أمام مجيع الالبة .حيث
أظهرت النتائ حتسنا ملحوظا يف السنة األور لتابيق
الِّبنام العالجي ،وأصبح االتصال مع الالبة أكثر إكابية.
ويف دراسة أجريت يف جامعة (فيكتوريا3111 ،م)
على ( )454طالبا وطالبة ممن يراجعون مكت املظار التابع
للجامعة أظهرت الدراسة أن هنا مستوى عاليا من سلو
الاال خيلق جوا من التميز أو عدم التميز بسب جهل
الاال أو استخفافه جقوقه وواجباته ومسؤولياته ،حيث
وزعت على العينة حمل الدراسة مسودة احلقوق الاالبية بعد
أن تكرر حضورهم ملكت املظار اجلامعي حيث اشتملت
املسودة على:
أسباب وقوع الاالب يف املساءلة حول سلوكياهتم
اجلامعية اخلاط ة ،ووصف لسلوكيات الالبة األكادميية وغري
األكادميية ،وللسياسات واإلجراءات التأديبية ،وحتديد
حقوق الاال واألطراف األخرى ،وحتديد السلوكيات
املوجبة للعقوبة يف حال حدوث السلو  ،ومت تعيني موظف
يراق املسائل التأديبية يف احلرم اجلامعي واالنضباع
الااليب ،وقد أشارت النتائ إر أن معرفة الاال مبسودة
حقوقه وواجباته والعقوبات املوجبة للسلوكيات اخلاط ة عمل
على احلد من هذه املشكالت.
ويف دراسة أجرهتا جامعة أم القرى (3111م) بعنوان
التأخر الدراسي :األبعاد واألسباب على عينة من الالبة
املتأخرين دراسيا ،أظهرت النتائ أن كثريي التغي أظهروا
عددا من األسباب بالنس ااتية %44 :من الالبة
أظهروا أسبابا مرضية ،و %44منهم أظهروا عدم الرغبة يف
الذهاب للجامعة ،و %5أظهروا خوفهم من بعض أعضاء
هي ة التدريس ،وأن  %5أظهروا أسبابا أخرى للتأخر
والغياب.
وذكر (أبو عليا3114 ،م) يف دراسته ال هدفت إر
استقصاء أثر العنف املدرسي يف درجة شعور الاال بالقلق

وسوء تكيفهم املدرسي ،ومشلت الدراسة ( )315طالبا
وطالبة حيث قسمت العينة إر ريبية تعرضت لعنف
املعلمني ،وضاباة ر تتعرض لعنف املعلمني ،وطبقت
املقاييس ااتية على العينتني (مقيال العنف املدرسي،
مقيال القلق ،ومقيال التكيف املدرسي) واستخدم حتليل
التباين الثالثي ،وأشارت النتائ إر وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني الالبة الذين تعرضوا للعنف املدرسي والذين ر
يتعرضوا للعنف املدرسي من حيث ارتفاع نسبة القلق لديهم
وكانوا أقل تكيفا .كما أشارت النتائ إر ارتفاع مستوى
القلق وضعف التكيف لصاب اإلناث عن الذكور.
ويف دراسة أجرهتا (اجلليلي3115 ،م) عن انضباع
املعلم أظهرت نتيجة الدراسة أن االنضباع الذايت من قبل
املعلم ،واملعلم القدوة من أهم العوامل املساعدة على
االنضباع الصفي .كما ذكر منسي (3114م) أن املعلم
املشكل تنبع منه مشكالت الاالب حيث تسهم مساته
الشخصية غري املرغوب فيها عند الالبة كإميانه بالكبت
التام للالبة أو احنرافه عن اخلاة الدراسية املرسومة ،وعدم
حتقيق أهداف الدرل يف اعرتاض الكثري من الالبة وأولياء
األمور.
وأشارت دراسة (طه4134،هـ) إر أن املشكالت
الصفية ترتاوح بني حاجة الاالب لالهتمام والضجر وعدم
االستقرار العاطفي والتحدي العل وأن ذلك يأيت دف
لفت االنتباه وإثارة اجلدل.
كما أظهرت دراسة مسحية قامت ا (العساف
3112،م) يف وحدة املتابعة النسائية يف إدارة التعليم مبناقة
الرياض ،عن مشكلة التأخري من خالل اجلوالت الرقابية أن
عدد املتأخرات من املوظفات بله ( )4133موظفة مما يؤثر
سلبا على عملية التعليم وتنظيم العملية التعليمية وأن عدد
املتغيبات بدون عذر بله ( )135موظفة ،والذي يعكس
بدوره سلبية كبرية على العملية الرتبوية والتعليمية.

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)14ص ص  414 – 414الرياض( ،صفر4145هـ /كانون األول3144م)

نورة الكثريي وميسون عودة :أسباب عدم انتظام طالبات قسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود وانضباطهن يف ....

ويف دراسة (اليحيا3111 ،م) ال أجراها على جمموعة من
طلبة الثانوية العامة مبختلف مناطق اململكة ملعرفة أسباب
خرو الالبة املبكر من املدرسة ،فقد أظهرت اإلحصائيات
أن  %44من الالبة ينتظرون اخلرو بفار الصِّب لشعورهم
بالضيق ،وأن  %11من الالبة خيافون من االختبارات ،وأن
 %45منهم فقا من يستمتع باملقررات الدراسية.
ويف دراسة (خلف4214 ،م) استهدفت التعرف على
الظواهر السلوكية اخلاط ة لدى الالبة وتأثريها على املستوى
التعليمي ،ومنها معرفة أسباب الغياب لدى طلبة اجلامعات
العراقية ومؤسسة املعاهد الفنية ،استخدم الباحثان استبانة
وزعت على عينات من القيادات الاالبية وأعضاء هي ة
التدريس وباستخدام الوسائل اإلحصائية املناسبة واالحنرافات
املعيارية يف معاجلة البيانات توصلت الدراسة إر أن من
أسباب غياب الالبة عدم شعور الاال باالستفادة من
حضور بعض ا اضرات ،ووجود كتاب أو ملزمة تغ عن
حضور ا اضرات ،وكثرة االمتحانات الشهرية ،وصعوبة
املواصالت.
ومبراجعة الدراسات السابقة توصلت الباحثتان إر أن من
أسباب عدم انتظام الاالبات وعدم انضباطهن خصائص
ومسات املعلم كما ذكر منسي (3114م) ،واجلليلي
(3115م) .وقد تعود للملل ولعدم استمتاع الالبة
باملقررات الدراسية كما ذكر اليحىي (3111م) ،أو تعود
ألسباب شخصية كادعاء املرض أو اخلوف من أعضاء هي ة
التدريس كما ذكرهتا دراسة جامعة أم القرى (3111م)،
ودراسة طه (4134هـ).
منهج الدراسة وإجراءاتها:

استخدمت الباحثتان املنه الوصفي لإلجابة عن أس لة
الدراسة من خالل استفتاء الاالبات وأعضاء هي ة التدريس
يف قسم الرتبية اخلاصة.
مجتمع وعينة الدراسة:
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تكونت عينة الدراسة من:
 .1مجيع طالبات قسم الرتبية اخلاصة يف الفصل الدراسي
األول (4144 /4141هـ) من مجيع املراحل الدراسية
يف اجلامعة.
 .2مجيع أعضاء هي ة التدريس يف قسم البنات بقسم الرتبية
اخلاصة جبامعة امللك سعود.
أداة الدراسة:

اعتمدت الباحثتان على االستفتاء كأداة رئيسة
للحصول على املعلومات والبيانات املالوبة هلذه الدراسة،
فبعد مراجعة أدبيات املوضوع واألجاث والدراسات السابقة
يف اجملالت العلمية ذات الصلة لالستفادة منها يف بناء
االستبانة ،ومقابلة بعض أفراد العينة؛ أعدت الباحثتان
استبانة تكونت من أربعة حماور ،بعد ذلك عرضت أداة
الدراسة للتحكيم على جمموعة من أعضاء هي ة التدريس
بتخصصات خمتلفة (مناه وأسالي تدريس ،تربية خاصة،
إدارة تربوية ،لغة عربية ،توجيه وإرشاد) رد منهم هانية
حمكم ،حيث مت إجراء التعديالت واألخذ بعني االعتبار
مجيع مالحظات ا كمني والوصول إر الصيغة النهائية
لالستبانة ،وبذلك جاءت أداة الدراسة على النحو اايت:
ا ور األول يتضمن حماور وعبارات تغاي (األسباب
األكادميية) ويتك نون من ( 45عبارة) .وا ور الثا  :يتضمن
عبارات تغاي (األسباب األسرية) ويتك نون من ( 2عبارات)
وا ور الثالث :يتضمن عبارات تغاي (األسباب الشخصية)
ويتك نون من ( 1عبارات) وا ور الرابع :يتضمن عبارات
تغاي األسباب اخلارجية ويتك نون من ( 44عبارة) .وكاب
على مجيع عبارات االستفتاء بإحدى االستجابات ااتية:
(موافق ،موافق إر حد ما ،غري موافق) وختمت األداة
بسؤال مفتوح يال فيه ذكر أي أسباب أخرى.
صدأ األداة:
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مت التأكد من صدق األداة باريقتني :مها الصدق
الظاهري ،وصدق االتساق الداخلي:
الصدق الظاهري وتناول املظهر الظاهري ل داة،
مفرداهتا ،صياغتها ،وضوحها ودقتها وحتقيقها للغرض الذي
وضعت له ،فبعد إعداد االستفتاء يف صورته األولية ،مت
عرضه على هانية من ا كمني وذلك للحكم على مدى
مناسبة كل عبارة للدراسة وللمحور الذي وضعت فيه،
ومدى وضوح عبارات االستفتاء ،ومدى سالمة اللغة
للعبارات املوضوعة ،ومن مث قامت الباحثتان بتعديل ما
الحظه ا كمون من حذف أو إضافة أو تغيري صياغة أو
تعديل ح وصلت األداة لصيغتها النهائية .أما صدق
االتساق الداخلي فتم تناوله من خالل التعرف على العالقة
بني درجة العبارة ودرجة ا ور الذي تنتمي إليه (صدق
االتساق الداخلي للعبارات) والعالقة بني درجة ا ور
والدرجة الكلية ل داة (صدق االتساق الداخلي للمحاور).
وتراوحت درجة عالقة كل عبارة من عبارات ا ور األول
با ور نفسه بني  1,445و 1,134يف حني جاءت يف
ا ور الثا ما بني  1,414-1,114أما ا ور الثالث
فرتاوحت بني  1,112-1,414وأخريا تراوحت عالقة كل
عبارة يف ا ور الرابع با ور نفسه فيما بني -1,544

 11,441كما تراوح صدق االتساق الداخلي للمحاور
األربعة بني 1,144-1,44
ثبات األداة:

لقيال ثبات األداة قامت الباحثتان بتابيق األداة على
عينة استاالعية مكونة من أفراد عينة جمتمع الدراسة
لتحديد مستوى ثبات الدراسة وقد استخدمت الباحثتان
اختبار ألفاكرونبا لتحديد معامل ثبات األداة الذي
وصل % 21وهذا معدل ثبات عال مما يؤكد االطم نان
ملناسبة األداة للغرض الذي أعدت من أجله.
تحليل النتائج:

وقد مت تناول نتائ الدراسة حس الرتتي اايت:
 .1نتائ هراء الاالبات يف أسباب عدم انتظام الاالبات
وانضباطهن يف ا اضرات الدراسية بقسم الرتبية اخلاصة
جبامعة امللك سعود يف ا اضرات تعود ل بعاد ااتية:
البعد الشخصي ،األبعاد اخلارجية ،األبعاد األكادميية
واألبعاد األسرية.
 .2نتائ هراء أعضاء هي ة التدريس ألسباب عدم انتظام
الاالبات وانضباطهن يف ا اضرات الدراسية بقسم
الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود
ل بعاد نفسها.
 .3أي هذه األسباب أكثر شيوعا

جدول رقم ()1

ترتيب أسباب عدم انتظام طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالبات

الترتيب

البعد

النسبة

العينة

4

أسباب شخصية
أسباب شخصية

3,45
3,33

أعضاء هي ة التدريس
طالبات

3

أسباب خارجية
أسباب خارجية

3,43
3,33

أعضاء هي ة التدريس طالبات

4

أسباب أكادميية
أسباب أكادميية

3,31
3,11

أعضاء هي ة التدريس
طالبات
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1

أسباب أسرية
أسباب أسرية

3,13
3,14

ولتسهيل تفسري النتائ استخدمت الباحثتان األسلوب اايت
لتحديد مستوى اإلجابة على بنود األداة .حيث مت إعااء وزن
للبدائل( :موافق = ،4موافق إر حد ما = ،3غري موافق= )4مث
مت تصنيف تلك اإلجابات إر ثالثة مستويات متساوية املدى
من خالل املعادلة ااتية:
طول الف ة = (أكِّب قيمة  -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل األداة
= ( ,111 = 4 ÷ )4-4لنحصل على التصنيف اايت:
جدول رقم ()2
توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة
الوصف

مدى المتوسطات

موافق

3,41-4

موافق إر حد ما

4,11-3,44

غري موافق

4-4,15

وتبني عند حتليل النتائ أن أكثر أسباب عدم انتظام
الاالبات وانضباطهن يف ا اضرات الدراسية بقسم الرتبية
اخلاصة جبامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء هي ة
التدريس كانت األسباب الشخصية حيث بلغت نسبتها
( ،)3،45وهذا يأيت متوافقا مع دراسة كل من (خلف،
4214م) ودراسة (طه4134 ،هـ) ودراسة (أم القرى،
3111م) ودراسة جامعة (هاواي3111 ،م) تلتها
األسباب اخلارجية وبلغت نسبتها ( ،)3،43وال اتفقت
مع دراسة (العمايرة3113،م) ودراسة (أبو رة3114 ،م).
تلتها األسباب األكادميية ال بلغت نسبتها ( )3،31وال
اتفقت مع دراسة كل من (اخلاايبه3113،م) و(أبو رة،
3114م) ودراسة (احلدري3111 ،م) ودراسة (منسي،
3114م) وأخريا جاءت األسباب األسرية باملرتبة األخرية

149

أعضاء هي ة التدريس
طالبات

وبنسبة بلغت ( .)3،13وجاءت النتائ كذلك من وجهة
نظر الاالبات ماابقة إر حد ما لوجهة نظر أعضاء هي ة
التدريس ،ولكن اختلفت النس اختالفا بسياا ،فقد
حلت األسباب الشخصية واألسباب اخلارجية يف املرتبة
األور حيث بلغت نسبتها ( )3،33تلتهما األسباب
األكادميية بنسبة مقدارها ( )3،11وأخريا جاءت األسباب
األسرية باملرتبة األخرية وبنسبة بلغت (.)3،14
و د أن النتائ قد جاءت متقاربة إر حد كبري ،بني
عينة أعضاء هي ة التدريس وبني عينة الاالبات باستثناء
األسباب الشخصية حيث حصلت على نسبة مرتفعة عند
أعضاء هي ة التدريس بلغت ( )3،45يف حني حصلت على
نسبة متوساة عند الاالبات حيث بلغت نسبتها (.)3،33
ولعل هذه النتائ املتقاربة بني عينة أعضاء هي ة
التدريس وعينة الاالبات تعود إر أن أعضاء هي ة التدريس
يتعايشون مع املواقف التعليمية مع الاالبات ويتفهمون هذه
األسباب.
ولتوضيح ذلك ميكن ترتي نتائ األبعاد األربعة املسببة
ملشكالت انتظام طالبات قسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك
سعود وفقا ألس لة الدراسة حس شدة السب على النحو
اايت:
ل /4-4ما أسباب عدم انتظام الاالبات وانضباطهن يف
ا اضرات الدراسية من وجهة نظر الاالبات بقسم الرتبية
اخلاصة جبامعة امللك سعود واجلدول رقم ( )4يبني هراء
الشخصي
األسباب
لفقرات
الاالبات
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الجدول()1

آراء الطالبات لفقرات بعد األسباب الشخصية
االنحراف

المتوسط

4

املرض وسوء احلالة الصحية للاالبة

4521

3,11

45

3

سهولة التأثر برفقاء السوء.

4452

3,51

44

4

عدم قناعة الاالبة جبدية التعليم.

4142

3,45

4

1

اعتماد الاالبة على قدراهتا الشخصية للنجاح.

4122

3,41

1

5

الشعور بالعجز عن متابعة الدرول يف مادة أو أكثر.

4415

3,32

5

1

السهر ليال أمام القنوات الفضائية املفتوحة واإلنرتنت.

4411

3,34

4

4

تكرار حضور الاالبة متأخرة بعد بدء ا اضرة.

4431

3,44

44

1

عدم قدرة الاالبة على تنظيم وقت الدراسة.

4111

3,31

1

2

انشغال الاالبة بالزيارات اخلاصة.

4445

3,41

2

41

تأجيل استذكار املقررات الدراسية إر أيام االختبارات فقا.

4151

3,54

3

44

اخلصائص الشخصية للاالبة من حيث االنتظام وااللتزام.

4141

3,42

4

43

اجلهل بارق وفوائد االستذكار الصحيح.

4411

3,31

1

44

التهرب من أداء االختبارات الشهرية.

4422

4,11

45

41

االضارابات االنفعالية يف فرتة املراهقة.

4415

4,21

41

45

التعود علي عدم احرتام املواعيد واإلمهال.

4424

3,14

43

الفقرة

الرقم

اإلمجايل

المعياري

الحسابي

الترتيب

3,33

يالحق من اجلدول رقم ( )4أن إمجايل املتوسا
احلسايب اراء الاالبات هلذا البعد األسباب الشخصية بله
( )3،33وهو من املتوساات احلسابية املتوساة .كما يتبني
من اجلدول أن الفقرة ( )4قد جاءت يف املرتبة األور،
حيث بله املتوسا احلسايب ( )3،11وهو من املتوساات
احلسابية املرتفعة .وحصلت الفقرات ( )44 ،41على
متوساني حسابيني مرتفعني مها ( )3،54و(.)3،42
وحصلت الفقرات ( )4 ،1 ،1 ،5 ،1على متوساات
حسابية مرتفعة أيضا وهي ( )3،41و( )3،32و()3،31

و( )3،34و( )3،31على التوايل .وحصلت الفقرات (،2
 )44 ،41 ،3 ،45 ،4 ،4على متوساات حسابية
متوساة وهي ( )3،41و( )3،45و( )3،44و()3،14
و( )3،11و( )4،21و( )4،11على التوايل.

ثانياً :األسباب الخارجية:
ويستعرض اجلدول رقم ( )1نتائ استجابات الاالبات لبعد
األسباب اخلارجية
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الجدول ()1

آراء الطالبات لفقرات بعد األسباب الخارجية
االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

الترتيب

الفقرة

الرقم

4

بعد السكن عن اجلامعة

4412

3,44

3

3

تأثر الاالبة ب راء ااخرين

4414

3,14

1

4

تعرض الاالبة ل مراض

4144

3,55

4

1

رفاق السوء

4144

3,12

4

3,33

اإلمجايل
يالحــق مــن اجلــدول رقــم ( )1أن إمجــايل املتوســا
احلسـايب اراء الاالبـات هلـذا البعـد األسـباب اخلارجيـة بلــه
( )3،33وهو من املتوساات احلسابية املرتفعة.
كمــا يتبــني مــن اجلــدول رقــم ( )1أن الفقــرة ( )4قــد
جاءت يف املرتبة األور حيث حصلت على متوسا حسايب
بلـ ـ ــه ( )3،55وه ـ ـ ــو م ـ ـ ــن املتوسـ ـ ــاات احلس ـ ـ ــابية املرتفع ـ ـ ــة.
وحصـ ــلت الفقـ ــرة ( )4علـ ــى متوسـ ــا حسـ ــايب مرتفـ ــع قـ ــدره
( )3،44كمـ ــا حصـ ــلت الفقرتـ ــان ( )3،1علـ ــى متوسـ ــاني

حسـ ـ ــابني مهـ ـ ــا ( )3،12و( )4،14ومهـ ـ ــا مـ ـ ــن املتوسـ ـ ــاات
احلسابية املتوساة.

ثالثاً :األسباب األكاديمية :
واجلدول رقم ( )5يبني نتائ تقديرات الاالبات لفقرات بعد
األسباب األكادميية واملتوسا احلسايب ال حصلت عليه هذه
الفقرات ،وفيما يأيت عرض لنتائ هذا البعد.

الجدول ()5

آراء الطالبات لفقرات بعد األسباب األكاديمية
الفقرة

الرقم

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

الترتيب

1,511

3,51

3

3,15

45

3,44

4
1

4

فقدان عنصر التشويق واإلثارة يف املواد الدراسية

3

سوء عالقة الاالبة بزميالهتا

4

عدم التنسيق يف توزيع احلصص باجلدول الدراسي

1,411

1

اعتماد التدريس على اإللقاء دون الفهم

1,114

3,14

5

عدم أداء الاالبة للواجبات املكلفة ا

1,441

3,11

43

1

كراهية الاالبة لبعض املواد اجلامعية

1,142

3,12

4

4

عدم اهتمام اجلامعة بتتبع حاالت الاالبات الاليت يتغيال.

1,141

3,21

41

1

كثرة املقررات ال تدرسها الاالبة يف الفصل الدراسي الواحد

1,442

3,42

5

2

انتقال عدوى االستهتار بالدراسة فيما بني الاالبات

1,411

3,14

44

41

ضعف الكفاءة العلمية لبعض أعضاء هي ة التدريس

1,143

3,41

1

44

عدم استقرار أعضاء التدريس

1,414

3,11

2

43

اقتصار املقررات على النواحي النظرية دون التابيقية

1,111

3,54

4
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44

سهولة احلصول علي شهادة األعذار الابية

1,445

4,44

44

41

االنتهاء من املقررات يف وقت مبكر

1,111

4,11

41

45

عدم رضى عضو هي ة التدريس عن املواد املوكل إليه تدريسها

1,413

3,14

1

اإلجمالي

3,11

يالحــق مــن اجلــدول رقــم ( )5أن إمجــايل املتوســا احلســايب
اراء الاالب ـ ـ ــات هل ـ ـ ــذا البع ـ ـ ــد األس ـ ـ ــباب االكادميي ـ ـ ــة بل ـ ـ ــه
( )3،11وهو من املتوساات احلسابية املتوساة .كما يتبني
مـ ــن اجلـ ــدول رقـ ــم ( )5أن الفقـ ــرة ( )43واملتعلقـ ــة باقتصـ ــار
املق ــررات عل ــى النـ ـواحي النظري ــة دون التابيقي ــة ق ــد ج ــاءت
باملرتبـ ــة األور حيـ ــث حصـ ــلت علـ ــى متوسـ ــا حسـ ــايب بلـ ــه
( )3،54وه ــو م ــن املتوس ــاات احلس ــابية املرتفع ــة وحص ــلت
الفق ـ ـرات ( )41 ،1 ،1 ،1 ،4عل ـ ــى متوس ـ ــاات حس ـ ــابية
مرتفع ـ ـ ـ ـ ــة أيض ـ ـ ـ ـ ــا عل ـ ـ ـ ـ ــى النح ـ ـ ـ ـ ــو اايت ( )3،51و()3،12
و( )3،14و( )3،42و( )3،41على التوايل.

وحصلت الفقرات ()44 ،5 ،2 ،4 ،44 ،45 ،4
عل ـ ـ ـ ــى متوسـ ـ ـ ـ ــاات حس ـ ـ ـ ــابية متوسـ ـ ـ ـ ــاة بلغـ ـ ـ ـ ــت ()3،44
و( )3،11و( )4،21و( )4،14و( )4،11و()4،44
على التوايل.
وأخ ـريا حصــلت الفقرتــان ( )3 ،41علــى متوســاني
حسابني متدنيني مها ( )4،11و( )4،15على التوايل.
رابعاً :األسباب األسرية:

واجلدول رقم ( )1يستعرض نتائ هراء الاالبات يف
فقرات بعد األسباب األسرية

الجدول ()2

آراء الطالبات لفقرات بعد األسباب األسرية
االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

الترتيب

الفقرة

الرقم
4

انشغال الاالبة باملناسبات األسرية.

1,411

3,33

4

3

ضعف إشراف األسرة على الاالبة

1,445

4,42

4

4

أسلوب األسرة اخلاط يف املعاملة ( التدليل ،القسوة ،التفرقة يف
املعاملة).

1,411

4,21

5

1

انشغال الاالبة بأعباء أخرى غري الدراسة.

1,131

3,51

4

5

حرمان الاالبة من االستمتاع بوقت الفرا .

1,441

3,31

3

1

سوء احلالة االقتصادية ل سرة.

1,444

4,14

1

4

زيادة املصروف الشخصي عن حاجة الاالبة.

1,411

4,54

2

1

التفكك االجتماعي ل سرة (انفصال الوالدين ،وفاة أحدمها أو
كليهما ،وجود زوجة أب ،زوا الاالبة أثناء الدراسة اخل)

1,425

3,41

1

2

عدم اهتمام األسرة بالتعليم

1,111

4,21

5

اإلمجايل

يالحق من اجلدول ( )1أن إمجايل املتوسا احلسايب اراء
الاالبات هلذا البعد – األسباب األسرية بله ( )3،14وهو

3,14

من املتوساات احلسابية املتوساة ،كما يتبني من اجلدول
رقم ( )1أن الفقرة ( )1قد جاءت باملرتبة األور حيث
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حصلت على متوسا حسايب بله ( )3،51وهو من
املتوساات احلسابية املرتفعة وهي الفقرة الوحيدة ال
حصلت على متوسا حسايب مرتفع.
أما الفقرات ( )3 ،2 ،4 ،1 ،4 ،5فقد
حصلت على متوساات حسابية بلغت ()3،31
و( )33،3و( )41،3و( )4،21و( )4،21و()4،42
على التوايل ،وهي من املتوساات احلسابية املتوساة.
وحصلت الفقرتان ( )4 ،1على متوساني
حسابيني مها ( )14،4و ( )4،54على التوايل ومها من
املتوساات احلسابية املتدنية.
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ل /4-3ما أسباب عدم انتظام الاالبات وانضباطهن يف
ا اضرات الدراسية من وجهة نظر أعضاء هي ة التدريس
بقسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود
البعد األول :األسباب الشخصية من وجهة نظر أعضاء
هي ة التدريس .اجلدول رقم ( )4يبني نتائ تقديرات أعضاء
هي ة التدريس هلذه الفقرات واملتوساات احلسابية ال
حصلت عليها هذه الفقرات ،وقد اشتمل هذا البعد على
( )45فقرة ،وفيما يأيت عرض لنتائ هذا البعد.

الجدول ()7

آراء أعضاء هيئة التدريس لفقرات بعد األسباب الشخصية
االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

الترتيب

الفقرة

الرقم
4

املرض وسوء احلالة الصحية للاالبة

1,121

4,11

4

3

سهولة التأثر برفقاء السوء

1,145

3,44

44

4

عدم إميان الاالبة جبدية التعليم

3,45

41

1

اعتماد الاالبة على قدراهتا الشخصية للنجاح

1,114

4,11

1

5

الشعور بالعجز عن متابعة الدرول يف مادة أو أكثر

1,114

3,44

5

1

السهر ليال أمام القنوات الفضائية املفتوحة واإلنرتنت

1,545

3,51

4

4

تكرار تأخر حضور الاالبة صباحا بعد ا اضرة

1,414

3,14

44

1

عدم قدرة الاالبة على تنظيم وقت الدراسة

1,541

3,41

1

2

انشغال الاالبة بالزيارات اخلاصة

1,114

3,35

2

41

تأجيل استذكار املقررات الدراسية إر أيام االختبارات فقا

1,114

3,45

3

44

اخلصائص الشخصية للاالبة من حيث االنتظام وااللتزام

1,541

3,41

4

43

اجلهل بارق وفوائد االستذكار الصحيح

1,115

3,45

1

44

التهرب من أداء االختبارات الشهرية

1,545

3,51

45

41

االضارابات االنفعالية يف فرتة املراهقة

1,451

3,11

41

45

التعود على عدم احرتام املواعيد واإلمهال

1,541

3,14

43

اإلمجايل

3,45
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يالحق من اجلدول ( )4أن إمجايل املتوسا احلسايب
اراء أعضاء هي ة التدريس هلذا البعد  -األسباب الشخصية
– بله ( )3،45وهو من املتوساات احلسابية املرتفعة.
يظهــر اجلــدول رقــم ( )4أن الفق ـرات ( )43 ،41 ،4عــدم
إميان الاالبـة جبديـة التعلـيم و تأجيـل اسـتذكار املقـررات إر
أيــام االختبــارات و اجلهــل بفوائــد وطــرق االســتذكار اجليــد
احتلـ ـ ــت املرتبـ ـ ــة األور مبتوسـ ـ ــا قـ ـ ــدره ( )3،45وهـ ـ ــو مـ ـ ــن
املتوس ـ ــاات املرتفع ـ ــة ،تل ـ ــت ذل ـ ــك الفق ـ ــرة اخلامس ـ ــة عش ـ ــرة
مبتوسا مرتفع قدره ( )3،14وتنص على التعود على عـدم
اح ـرتام املواعي ــد واالمه ــال وبع ــدها الفق ــرة السادس ــة الس ــهر

لـيال أمــام القنـوات الفضــائية واإلنرتنـت مبتوســا مرتفــع قــدره
( .)3،51وجــاءت متوســاات الفق ـرات ()3،51( )44،4
و( )3،14علــى التـوايل وهــي مــن املتوســاات املرتفعــة .بينمــا
تسـ ـ ـ ــاوي متوسـ ـ ـ ــا الفق ـ ـ ـ ـرتني ( )44 ،1مبقـ ـ ـ ــدار (.)3،41
وحصــلت الفقــرة ( )2علــى متوســا مرتفــع قــدره (.)3،35
وحصلت بقية الفقرات على متوساات ترتاوح بني ()3،44
و( )4،11وهي من املتوساات احلسابية املتوساة.
ثانياً  :األسباب الخارجية:
البعد الثا  :األسباب اخلارجية

الجدول ( )8

آراء أعضاء هيئة التدريس لفقرات األسباب الخارجية
االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

الترتيب

الفقرة

الرقم
4

بعد السكن عن اجلامعة.

1,411

3,41

3

3

تأثر الاالبة ب راء ااخرين

1,541

3,41

1

4

تعرض الاالبة ل مراض

1,211

3,41

4

1

رفاق السوء.

1,411

3,41

4

اإلمجايل

يالحــق مــن اجلــدول رقــم ( )1أن إمجــايل املتوســا احلســايب
اراء أعضــاء هي ــة التــدريس هلــذا البعــد األســباب اخلارجيــة
بلــه ( )3،43وهــو مــن املتوســاات احلســابية املرتفعــة .كمــا
يتب ــني م ــن اجل ــدول أن الفق ـرات ( )1 ،3 ،4ق ــد ج ــاءت يف
املرتبــة األور وحصــلت علــى املتوســا احلســايب نفســه حيــث
بل ـ ــه املتوس ـ ــا احلس ـ ــايب لك ـ ــل منهم ـ ــا ( )3،41وه ـ ــو م ـ ــن
املتوسـاات احلســابية املرتفعــة .وتتعلـق الفقـرات ببعــد الســكن
عــن اجلامعــة ،وتــأثر الاالبــة ب ـ راء ااخ ـرين ،وتعــرض الاالبــة
ل مراض .وأخريا حصـلت الفقـرة ( )4علـى متوسـا حسـايب

3,43

بله ( )3،41واملتعلقة برفيقـات السـوء وهـذا مـن املتوسـاات
احلسابية املتوساة.
ثالثاً :األسباب األكاديمية:

األسباب األكادميية :من وجهة نظر أعضاء هي ة التدريس
واجلدول ( )2يبني نتائ هراء أعضاء هي ة التدريس هلذه
الفقرات والنس امل وية ال حصلت عليها هذه الفقرات
وفيما يأيت عرض لنتائ هذا البعد.
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الجدول ()9

آراء أعضاء هيئة التدريس لفقرات بعد األسباب األكاديمية
االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

الترتيب

الفقرة

الرقم
4

فقدان عنصر التشويق واإلثارة يف املواد الدراسية

1,411

3,41

4

3

سوء عالقة الاالبة بزميالهتا

1,411

4,14

41

4

عدم التنسيق يف توزيع احلصص باجلدول الدراسي

1,114

4,11

44

1

اعتماد التدريس على اإللقاء دون الفهم

1,451

4,44

1

5

عدم أداء الاالبة للواجبات املكلفة ا

1,231

3,11

2

1

كراهية الاالبة لبعض املواد األكادميية

3,51

3

4

عدم اهتمام اجلامعة بتتبع حاالت الاالبات الاليت يتغيال

1,111

3,32

5

1

كثرة املقررات ال تدرسها الاالبة يف الفصل الدراسي الواحد

1,224

4,11

44

2

انتقال عدوى االستهتار بالدراسة بني الاالبات

1,114

3,44

1

41

ضعف الكفاءة العلمية لبعض أعضاء هي ة التدريس

1,411

4,14

41

44

عدم استقرار أعضاء التدريس

1,411

4,14

41

43

اقتصار املقررات على النواحي النظرية دون التابيقية

1,411

3,41

4

44

سهولة احلصول على العذر الايب

3,45

4

41

االنتهاء من املقررات يف وقت مبكر.

1,451

4,51

األخرية
45

45

عدم رضى عضو هي ة التدريس عن املواد املوكل إليه تدريسها

1,145

3,44

1

االمجايل

يالح ـ ــق مـ ـ ــن اجلـ ـ ــدول ( )2أن إمجـ ـ ــايل املتوسـ ـ ــا
احلســايب اراء أعض ــاء هي ــة الت ــدريس هل ــذا البع ــد (األس ــباب
األكادميي ــة) بل ــه ( )3،351وه ــو م ــن املتوس ــاات احلس ــابية
املتوساة ،كما يتبـني مـن اجلـدول رقـم ( )2أن الفقـرة ()44
ســهولة احلصــول علــى العــذر الاــيب جــاءت باملرتبــة األور
حيث حصلت على متوسا حسايب بلـه ( )3،45وهـو مـن
املتوسـ ــاات احلسـ ــابية املرتفعـ ــة .تلتهـ ــا الفقـ ــرة ( )1املتعلقـ ــة
بكراهيــة الاالبــة لــبعض املق ــررات اجلامعيــة حيــث حص ــلت
عل ــى متوس ــا حس ــايب بل ــه ( )3،51وه ــو م ــن املتوس ــاات
احلسـ ــابية املرتفعـ ــة كـ ــذلك ،وحصـ ــلت الفقرتـ ــان ()43 ، 4
عل ـ ــى املتوس ـ ــا احلس ـ ــايب نفس ـ ــه حي ـ ــث بل ـ ــه لك ـ ــل منهم ـ ــا
( )3،41ومه ـ ــا م ـ ــن املتوس ـ ــاات احلس ـ ــابية املرتفع ـ ــة أيض ـ ــا،

3,351

وتتعل ــق الفق ــرة األور بفق ــدان عنص ــر التش ــويق واإلث ــارة يف
امل ـ ـواد الدراس ـ ــية  .يف ح ـ ــني تتعل ـ ــق الفق ـ ــرة ( )43باقتص ـ ــار
املقـ ــررات علـ ــى الن ـ ـواحي النظريـ ــة دون التابيقيـ ــة .وحصـ ــلت
الفق ــرة ( )4عل ــى متوس ــا حس ــايب بل ــه ( )3،32وه ــو م ــن
املتوساات احلسابية املتوساة ،واملتعلقة بعدم اهتمام اجلامعة
بتتبع حاالت الاالبات الاليت يتغيال ،وحصلت الفقرات (1
 )45 ،2 ،علــى املتوســا احلســايب نفســه ،حيــث بلــه لكــل
مــن هــذه الفق ـرات ( )3،44وهــي مــن املتوســاات احلســابية
املتوساة كذلك ،وتتعلق الفقرة ( )1باعتمـاد التـدريس علـى
اإللقــاء دون الفهــم ،أمــا الفقــرة ( )2فتتعلــق بانتقــال عــدوى
االسـتهتار بالدراسـة إر الاالبـات املنتظمـات ،وتتعلـق الفقــرة
( )45بعـدم رضــا عضــو هي ـة التــدريس عــن املـواد املوكــل إليــه
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تدريسـها .وحصـلت الفقــرة ( )5واملتعلقـة بعـدم أداء الاالبــة
للواجبــات املكلفــة ــا علــى متوســا حســايب بلــه ()3،11
وهــو مــن املتوســاات احلســابية املتوســاة وحصــلت الفقرتــان
( )1 ، 4عل ــى املتوس ــا احلس ــايب نفس ــه ،حي ــث بل ــه لك ــل
منهمـ ــا ( )4،11ومهـ ــا مـ ــن املتوسـ ــاات احلسـ ــابية املتوسـ ــاة
أيض ــا ،وتتعل ــق الفقرت ــان بع ــدم التنس ــيق يف توزي ــع احلص ــص
باجلدول الدراسي  ،و كثرة املقررات ال تدرسها الاالبـة يف
الفص ــل الدراس ــي الواح ــد  .وحص ــلت الفق ـ ـرات (،41 ، 3
 )44علــى املتوســا احلســايب نفســه ،حيــث بلــه لكــل منهــا
( )4،14وه ــي م ــن املتوس ــاات احلس ــابية املتدني ــة ،وتتعل ــق
هذه الفقرات بسوء عالقة الاالبة بزميالهتا ،وضعف الكفاءة

العلمية لبعض أعضاء هي ة التـدريس ،وعـدم اسـتقرار أعضـاء
هي ــة التــدريس .وجــاءت باملرتبــة األخــرية الفقــرة ( )41حيــث
بلـ ـ ــه متوسـ ـ ــاها احلسـ ـ ــايب ( )4،51وهـ ـ ــو مـ ـ ــن املتوسـ ـ ــاات
احلس ــابية املتدني ــة وتتعل ــق باالنته ــاء م ــن املق ــررات يف وق ــت
مبكر.
البعد الرابع :األسباب األسرية من وجهة نظر أعضاء
هي ــة التــدريس واجلــدول رقــم ( )41يبــني نتــائ هراء أعضــاء
هي ـ ــة التـ ــدريس هلـ ــذه الفق ـ ـرات واملتوسـ ــاات احلسـ ــابية ال ـ ـ
حصــلت عليهــا هــذه الفقـرات ،وقــد اشــتمل هــذا البعــد علــى
( )2فقرات .وفيما يأيت عرض لنتائ هذا البعد.

الجدول ()11

آراء أعضاء هيئة التدريس لفقرات بعد األسباب األسرية
الفقرة

الرقم

االنحراف المعياري

المتوسط
الحسابي

الترتيب

4

انشغال الاالبة باملناسبات األسرية.

1,114

3,35

1

3

ضعف إشراف األسرة على الاالبة.

1,545

3,51

4

4

أسلوب األسرة اخلاط يف املعاملة (التدليل -القسوة  -التفرقة يف
املعاملة)

1,541

3,41

3

1

انشغال الاالبة بأعباء أخرى غري الدراسية

1,541

3,41

3

5

حرمان الاالبة من االستمتاع بوقت الفرا

1,451

4,51

1

1

سوء احلالة االقتصادية ل سرة

1,541

4,41

2

4

زيادة املصروف الشخصي عن حاجة الاالبة

1,451

4,51

4

1

التفكك االجتماعي ل سرة (انفصال الوالدين-وفاة أحدمها أو
كليهما  -وجود زوجة أب-اخل)

1,451

3,44

5

2

عدم اهتمام األسرة بالتعليم

1,451

3,44

5

االمجايل

يالحق من اجلدول رقم ( )41أن إمجايل املتوسا احلسايب
اراء أعضاء هي ة التدريس هلذا البعد األسباب األسرية بله
( )3،13وهو من املتوساات احلسابية املتوساة ،كما يتبني
من اجلدول رقم ( )41أن الفقرة ( )3واملتعلقة بضعف
إشراف األسرة على الاالبة قد جاءت باملرتبة األور حيث

3,31

حصلت على متوسا حسايب بله ( )3،51وهو من
املتوساات احلسابية املرتفعة ،وحصلت الفقرتان ()1 ،4
واملتعلقتان بأسلوب األسرة اخلاط  ،وانشغال الاالبة بأعباء
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أخرى غري الدراسة  ،على املتوسا احلسايب نفسه ،حيث بله
املتوسا احلسايب لكل منهما ( )3،41وهو من املتوساات
احلسابية املرتفعة.
وحصلت الفقرة ( )4واملتعلقة بانشغال الاالبة باملناسبات
األسرية  ،على متوسا حسايب بله ( )3،35وهو من
املتوساات احلسابية املتوساة وحصلت الفقرتان ()2 ،1
واملتعلقتان بالتفكك االجتماعي ل سرة (انفصال الوالدين،
وفاة أحدمها أو كليهما ،وجود زوجة أب) ،وعدم اهتمام
األسرة بالتعليم على املتوسا احلسايب نفسه ،حيث بله
املتوسا احلسايب لكل منهما ( )3،44وهو من املتوساات
احلسابية املتوساة.
وحصلت الفقرتان ( )4،5واملتعلقتان جرمان الاالبة
من االستمتاع بوقت الفرا  ،وزيادة املصروف الشخصي
عن حاجة الاالبة على املتوسا احلسايب نفسه ،حيث بله
املتوسا احلسايب لكل منهما( )4،51وهو من املتوساات
احلسابية املتدنية ،وحصلت الفقرة ( )1واملتعلقة بسوء احلالة
االقتصادية ل سرة على متوسا حسايب بله ( )4،41وهو
من املتوساات احلسابية املتدنية.
مناقشة نتائج أبعاد المشكلة:

مت مناقشة النتائ بدءا من األسباب األكثر حده ،فقد
جاءت األسباب الشخصية يف املرتبة األور من أسباب عدم
انتظام وانضباع الاالبات تلتها األسباب اخلارجية مث
األسباب األكادميية وأخريا األسباب األسرية.
البعد األول :األسباب الشخصية.

أظهرت نتائ الدراسة إر أن األسباب الشخصية
جاءت مرتبة حس حدهتا على النحو اايت من وجهة نظر
أعضاء هي ة التدريس :أسباب شخصية جاءت أكثر حدة
وبدرجة مرتفعة حس مستويات الدراسة وهي :اجلهل
بارق وفوائد االستذكار الصحيح ،وتأجيل استذكار املقررات
الدراسية إر أيام االختبارات فقا ،وعدم إميان الاالبة جبدية
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التعليم ،والتعود على عدم احرتام املواعيد واإلمهال ،والتهرب
من أداء االختبارات الشهرية ،والسهر ليال أمام القنوات
الفضائية املفتوحة واإلنرتنت ،وتكرار حضور الاالبة صباحا
بعد بدء ا اضرات ،وعدم قدرة الاالبة على تنظيم وقت
الدراسة ،واخلصائص الشخصية من حيث االنتظام وااللتزام،
وهذا يتفق مع دراسة كل من (التميمي4222،م) و(طه ،
4134هـ).
أما األسباب الشخصية ال جاءت بدرجة متوساة
وأقل حدة من األسباب السابقة من وجهة نظر أعضاء هي ة
التدريس فهي على النحو اايت :انشغال الاالبة بالزيارات
اخلاصة ،واعتماد الاالبة على قدراهتا الشخصية للنجاح،
والشعور بالعجز عن متابعة الدرول يف مادة أو أكثر،
وسهولة االنقياد ورفيقات السوء واالضارابات االنفعالية يف
فرتة املراهقة.
كما أظهرت نتائ الدراسة من وجهة نظر الاالبات
إر أن األسباب الشخصية جاءت مرتبة حس حدهتا على
النحو اايت :تأجيل استذكار املقررات الدراسية إر أيام
االختبارات فقا ،واخلصائص الشخصية للاالبة من حيث
االنتظام وااللتزام ،واعتماد الاالبة على قدراهتا للنجاح،
والشعور بالعجز عن متابعة الدرول يف مادة أو أكثر ،وعدم
قدرة الاالبة على تنظيم وقت الدراسة ،والسهر أمام القنوات
املفتوحة واإلنرتنت ،واجلهل بارق وفوائد االستذكار
الصحيح ،وانشغال الاالبة بالزيارات اخلاصة ،وعدم إميان
الاالبة جبدية التعليم ،وتكرار تأخر الاالبة صباحا عن
ا اضرات ،والتعود على احرتام املواعيد واإلمهال وسهولة
االنقياد ورفيقات السوء ،واالضارابات االنفعالية يف فرتة
املراهقة ،والتهرب من االختبارات الشهرية وهذا يتفق مع
دراسة كل من (ام القرى 3111،م) ودراسة جامعة هاواي
(3111م) ودراسة جامعة فيكتوريا (3111م).
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ومبقارنة نتائ الاالبات مع نتائ أعضاء هي ة التدريس يف
هذا البعد د أن هنا تباينا واضحا يف بعض العوامل
واألسباب حيث ترى الاالبات أن أكثر األسباب تأثريا
يتمثل يف اعتماد الاالبة على ذكائها يف املذاكرة والنجاح
وتأجيل االستذكار وعدم انتظام الاالبة والتزامها بالدراسة
والشعور بالعجز يف متابعة الدرول يف مادة أو أكثر .يف حني
يرى أعضاء هي ة التدريس أن أكثر العوامل تأثريا يف عدم
انتظام الاالبات عدم إميان الاالبة جبدية التعلم وتأجيل
االستذكار واجلهل بارق وفوائد االستذكار الصحيح والتعود
على عدم احرتام املواعيد واإلمهال .وقد اتفق الفريقان على
أن تأجيل استذكار املقررات الدراسية إر أيام االختبارات
يعد من أعلى األسباب أثرا.

البعد الثاني :األسباب الخارجية:
أظهرت نتائ الدراسة أن األسباب اخلارجية جاءت
مرتبة حس حدهتا من وجهة نظر أعضاء هي ة التدريس
على النحو اايت :أسباب أسرية جاءت بدرجة مرتفعة وهي:
تأثر الاالبة ب راء ااخرين ورفيقات السوء ،وهذا يتفق مع
رأي (هارون 3111،م) و بعد املسكن عن اجلامعة .وجاء
سب واحد بدرجة أقل حدة وبدرجة متوساة من األسباب
السابقة وهو تعرض الاالبة ل مراض ،وهذا يتفق مع دراسة
كل من (العمايرة 3113،م) ودراسة (أبو ره3114 ،م).
كما أظهرت نتائ الدراسة أن األسباب اخلارجية من
وجهة نظر الاالبات جاءت مرتبة حس حدهتا :تعرض
الاالبة ل مراض ،وبعد املسكن عن اجلامعة .ومن األسباب
اخلارجية ال جاءت بدرجة أقل حدة من وجهة نظر
الاالبات وبدرجة متوساة حس مستوياهتا الدراسية:
رفيقات السوء ،وتأثر الاالبة ب راء األخريات .ويف هذا البعد
أظهر التباين الواضح بني نتائ أعضاء هي ة التدريس ونتائ
الاالبات حيث احتل تأثر الاالبة باألخريات ورفيقات السوء
وبعد السكن عن اجلامعة املرتبة األور لدى أعضاء هي ة

التدريس .كما رأى أعضاء هي ة التدريس أ نن تعرض الاالبة
ل مراض احتل املرتبة الرابعة يف حني احتل املرتبة األور لدى
الاالبات.
البعد الثالث :األسباب األكاديمية:

أظهرت نتائ الدراسة أن األسباب األكادميية جاءت
مرتبة حس حدهتا على النحو اايت حس وجهة نظر
أعضاء هي ة التدريس .األسباب األكادميية ال جاءت مبرتبة
مرتفعة حس مستويات الدراسة هي :سهولة احلصول على
التقارير الابية و عدم التنسيق يف توزيع احلصص باجلدول
الدراسي  ،واقتصار املقررات على النواحي النظرية دون
التابيقية  ،و فقدان عنصر التشويق واإلشارة يف املواد
الدراسية .
كما أظهرت نتائ الدراسة من وجهة نظر الاالبات
أن األسباب األكادميية جاءت مرتبة حس حدهتا على
النحو اايت :أسباب أكادميية جاءت بدرجة مرتفعة وهي:
اقتصار املقررات على النواحي النظرية دون التابيقية ،وفقدان
عنصر التشويق واإلثارة يف املواد الدراسية ،وكراهية الاالبة
لبعض املواد اجلامعية ،واعتماد التدريس على اإللقاء دون
الفهم ،وكثرة املقررات ال تدرسها الاالبة يف الفصل الدراسي
الواحد ،وضعف الكفاءة العلمية لبعض أعضاء هي ة
التدريس.
ومبقارنة وجهة نظر أعضاء هي ة التدريس مع الاالبات يف
األسباب األكادميية د أ"ن اتفقن يف أن عنصر فقدان
التشويق ،وكذلك اقتصار املقررات على النواحي النظرية،
وكراهية الاالبة لبعض املواد ،تعد من األسباب يف عدم
انتظام الاالبات يف الدراسة ،لكنهن اختلفن يف بعض
األسباب إذ رأى أعضاء هي ة التدريس أن لسهولة احلصول
على العذر الايب جاء يف املرتبة األور ،يف حني ر تعد
الاالبات ذلك من األسباب املؤثرة بشكل كبري.
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ومبقارنة هذه األسباب مع ما أشارت له الدراسات
النظرية يف هذا البحث كدراسة كل من (احلدري،
3111م) و( اخلاايبة وهخرون3113 ،م) و(أبو ره،
3114م) د أ"ا تشرت يف ضرورة االهتمام باملقررات
الدراسية وإثارة انتباه الاالبات وتشويقهن للتعلم إضافة إر
االهتمام باختيار أعضاء هي ة التدريس وتاوير مهاراهتن
التدريسية.

البعد الرابع :األسباب األسرية.
أظهرت النتائ الدراسية أن األسباب األسرية جاءت
مرتبة حس حدهتا على النحو اايت حس وجهة نظر
أعضاء هي ة التدريس ،األسباب األسرية ال جاءت بدرجة
مرتفعة حس مستويات الدراسة .ضعف إشراف األسرة
على الاالبة ،وانشغال الاالبة بأعباء أخرى غري الدراسة،
وأسلوب األسرة اخلاط يف املعاملة (التدليل ،القسوة ،التفريق
يف املعاملة).
أما األسباب األسرية من وجهة نظر أعضاء هي ة
التدريس ال حصلت على املرتبة املتوساة ،وهي أقل حدة
من األسباب السابقة فهي على النحو اايت :انشغال الاالبة
باملناسبات األسرية وعدم اهتمام األسرة بالتعليم والتفكك
االجتماعي ل سرة.
أما األسباب األسرية ال جاءت أقل حدة ومبرتبة
متدنية من وجهة نظر أعضاء هي ة التدريس فهي على النحو
اايت :زيادة املصروف الشخصي عن حاجة الاالبة ،وحرمان
الاالبة من االستمتاع بوقت الفرا  ،وسوء احلالة االقتصادية
يف األسرة.
كما أظهرت نتائ الدراسة أن األسباب األسرية من
وجهة نظر الاالبات جاءت مرتبة جس حدهتا على النحو
اايت :زيادة املصروف الشخصي عن حاجة الاالبة ،وحرمان
الاالبة من االستمتاع بوقت الفرا  ،وسوء احلالة االقتصادية
يف األسرة .وانشغال الاالبة بأعباء أخرى غري الدراسة.
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أما األسباب األسرية من وجهة نظر الاالبات وال
جاءت بدرجة متوساة فهي:
حرمان الاالبة من االستمتاع بوقت الفرا  ،وانشغال
الاالبة باملناسبات األسرية ،والتفكك االجتماعي ل سرة
(انفصال الوالدين ،وفاة أحدمها أو كليهما ،وجود زوجة
أب ،وعدم اهتمام األسرة
بالتعليم ،وأسلوب األسرة اخلاط يف املعاملة ،وضعف
إشراف األسرة على الاالبة
أما األسباب األسرية ال جاءت بدرجة متدنية
حس وجهة نظر الاالبات فهي :سوء احلالة االقتصادية يف
األسرة ،وزيادة املصروف الشخصي عن حاجة الاالبة.
ومبقارنة نتائ أعضاء هي ة التدريس مع الاالبات
د أن هنا تباينا بني وجهات النظر بني أعضاء هي ة
التدريس والاالبات حيث يرى األعضاء أن ضعف إشراف
األسرة ،وكذلك األسلوب اخلاط يف املعاملة هلا أثر كبري ،يف
حني ترى الاالبات أن هذين السببني من األسباب املتدنية.
ولقد اشرت أعضاء هي ة التدريس والاالبات يف أن سب
انشغال الاالبات بأعباء أخرى غري الدراسة تعد من
األسباب الرئيسة واملؤثرة يف غياب وعدم انتظام الاالبات.
ومبقارنة هذه األسباب مع األسباب ال أشري إليها يف اإلطار
النظري د أن االهتمام بالاال ومعاجلة مشكالته
واالهتمام ا وإكاد املنا الصفي املالئم وتقوية العالقة بني
اجلامعة والبي ة املنزلية عوامل مشرتكة بني معظم الدراسات يف
هذا اجملال) وهذا يتفق مع دراسة (طه4134 ،هـ) ودراسة
(عثمان4211 ،م) .ومع االعتبار مبا توصلت إليه الدراسات
السابقة هلذه العوامل إال أن الباحثتني تعتقدان أن نتائ
الاالبات أكثر دقة من نتائ أعضاء هي ة التدريس ألن هذا
البعد يصف حالتهن وأوضاعهن فحكمهن على عبارات هذا
البعد تكون من واقع ،يف حني حكم أعضاء هي ة التدريس
تكونت من اناباعات ومالحظات لسلو الاالبات
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التوصيات:
ملعاجلة هذه الظاهرة توصي الباحثتان بالتوصيات واملقرتحات
ااتية:
 -4العمل على إكاد منا جامعي جيد يشجع على حتقيق
احلاجات النفسية واالجتماعية ملعلمات املستقبل ،ويساعد
على إتاحته الفرص إلبراز القدرات واملواه اإلبداعية
لديهن.
 -3االهتمام بالعوامل الشخصية واالجتماعية واألكادميية
لدى الاالبات ،وتوفري برام لإلرشاد االجتماعي والنفسي
وتقوية العالقة بني أعضاء هي ة التدريس والاالب.
 -4ضرورة االهتمام باملقررات الدراسية وجعلها أكثر ارتباطا
جاجات الاالبات وأكثر تشويقا هلن.
 -1مراجعة القسم لبعض املقررات من ناحية ا توى
وأسالي التدريس.
 -5ضرورة اتباع أعضاء هي ة التدريس أسالي واسرتاتيجيات
تفعل الاال وتشجيعه على املشاركة والتفاعل أثناء
التدريس.
المقترحات:

. 4إعداد دراسات مشا ه ألسباب عدم انتظام الاالبات يف
ا اضرات وأثره على التحصيل وعلى اإلعداد األكادميي.
 3عقد دورات وورش للاالبات وأعضاء هي ة التدريس لبحث
مسببات عدم انتظام الاالبات يف ا اضرات الدراسية،
وتوفري طرق عالجية للحد من تلك املشكالت التعليمية.
المراجع:

 .1أبو عليا ،حممد (3114م) .أثر العنف املدرسي يف درجة شعور الالبة
بالقلق وتكيفهم املدرسي .جملة دراسات األردنية ،العدد (.)54
 .2أبو رة ،حممد مخيس حسني (3114م) .إدارة الصفوف وتنميتها.
عمان :دار يافا للنشر والتوزيع.
 .3التميمي ،حممود كاظم (4222م) .مركز السيارة وعالقته بتحمل
املسؤولية االجتماعية لدى طلبة اجلامعة ،جملة ااداب املستنصرية العدد
( :)44جملة علمية تصدرها كلية ااداب جامعة املستنصرية.

 .4اجلليلي ،أمل (3115م) .االنضباع الذايت للمعلم وأثره على االنضباع
الصفي ،املنتدى الكوي للرتبية اخلاصة ،منتدى األجاث والدراسات
واملراجع والكت .
 .5احلدري ،خليل عبد اهلل (3111م) .التأخر الدراسي األبعاد واألسباب.
موقع الدكتور احلدري اإللكرتو  ،جامعة أم القرى.
 .6اخلاايبة ،ماجد ،الاويسي ،أمحد ،العبد ا سن (3113م) .التفاعل
الصفي ،عمان :دار الشرق للنشر والتوزيع.
 .7اخلاي  ،مجال (3115م) .تعديل السلو اإلنسا  ،دليل العاملني يف
اجملاالت الرتبوية والنفسية واالجتماعية .ع(.)4
 .8العساف ،وفاء (3112م) .مشكالت التأخري والتغي  .وحدة املتابعة
النسائية .إدارة التعليم ،العدد ( ،)411الرياض.
 .9العمايرة ،حممد حسن (3113م) .املشكالت الصفية :السلوكية
التعليمية األكادميية ،مظاهرها وأسبا ا وعالجها .عمان :دار املسرية.
 .11القاضي ،حممد .املنتدى الكوي للرتبية اخلاصة ،منتدى األجاث
والدراسات والكت واملراجع.
 .11اليحيا ،فهد (3111م) .أسباب اخلرو املبكر من املدرسة ،عمان،
األردن :جملة املعرفة ،العدد (.)11
 .12محدان ،حممد زياد4111(.هـ) التعلم الصفي حتفيزه وإدارته وقياسه.
ع( ،)4جدة :دار هتامة للنشر.
 .13خلف ،فليح حسن (4214م) الظواهر السلوكية اخلاط ة لدى الالبة
وتأثريها على املستوى العلمي .اإلحتاد العام لالبة وشباب العراق ،بغداد.
 .14طه ،حممد4134( ،هـ) .املشكالت الصفية ،العدد ( )411جريدة
الرياض.
 .15عثمان ،مجال شكري (4211م) .دراسة فاعلية العال األسري يف
عال مشكلة التسرب الدراسي .رسالة ماجستري غري منشورة .كلية اخلدمة
االجتماعية .جامعة حلوان .القاهرة.
 .16معوض ،صالح الدين ابراهيم (3113م) .الرتبية وقضايا اجملتمع.
القاهرة :دار الفكر العريب.
 .17منسي ،حممود ،أمحد ،منصور ،دمياع ،فوزية (4141هـ) .جملة
العلوم الرتبوية ،العدد ( :)4جامعة امللك عبد العزيز ،جدة،
 .18هاواي (3111م)  ،العدل يف جمال قضاء األحداث ومنع
االحنراف .Educational world.com.كتاب إلكرتو يصدر عن جامعة
هاواي .كلية الرتبية ،جممع التعليم يف والية هاواي.
 .19هارون  ،رمزي فتحي (3111م) .اإلدارة الصفية .عمان .دار وائل
للنشر.
-

John M ,john , Delia,Jrand Karen Durt (2006) The sent
Pickwick
- Perspectives Of High School Dropout.

رسالة الرتبية وعلم النفس ،ع ( ،)14ص ص  414– 414الرياض( ،صفر4145هـ /كانون األول 3144م)

161

....  أسباب عدم انتظام طالبات قسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود وانضباطهن يف:نورة الكثريي وميسون عودة

The reasons for students' absenteeism in the Special Education department, College of Education, King Saud
University
Nora Ali zaid Al katheery

Maysoon Naeem Mujahed Odeh

Submitted 15-05-2012 and Accepted on 07-02-2013

Abstract: The study aims at investigating the reasons of students' absenteeism (irregular attendance) in the
Special Education department, College of Education, King Saud University. It surveys the reasons of this
phenomenon from the students' and the faculty's perspectives. It also identifies the causes of this problem, and
the strategies of solving it. The study sample consists of the students and the faculty staff in the Special
Education department, College of Education, King Saud University in the first semester 1430-31. The
findings of the study are :
The most common reasons of students' irregular attendance at the Special Education department, College of
Education, King Saud University from the faculty's point of view are personal reasons with a percentage of
(2.35%), followed by the external reasons which occupied (2.32%). University related reasons comes next
with a percentage of (2,26). Finally, familial reasons occupied the last position with a percentage of (2,02).
The findings of students' perspectives were similar to the findings of faculty's perspectives to some extent.
However, the percentages differed in which the personal and external reasons occupied the first position with
a percentage of (2,22), followed by university related reasons which occupied (2.08%) and finally the familial
reasons occupied the last position with a percentage of (2.01.)
Key words: Special education / student discipline / student regularity
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طارق بن عبد العايل السلمي :دراسة مقارنة يف درجات القلق من االختبار واملستويات املختلفة من التحصيل الدراسي لدى ....

دراسة مقارنة في درجات القلق من االختبار والمستويات المختلفة من التحصيل الدراسي لدى طالب الصف الثالث
الثانوي بمدينة بمكة المكرمة
إعداد

طارأ بن عبدالعالي السلمي

أستاذ علم النفس الرتبوي املساعد
كلية الرتبية -جامعة أم القرى
قدم 1111/12/22هـ – وقبل 1111/5/1ه

المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إ ر معرفة مستوى القلق من االختبار ومدى تأثريه على طالب كل من القرية واملدينة (احلضر) مبدينة مكة املكرمة
وذلك خالل العام الدراسي  4144-4143ه .لتحقيق هذا اهلدف استخدم الباحث األدوات ااتية  -4مقيال سارسون لقيال القلق  -3مستوى
التحصيل الدراسي لدى عينة الدراسة للفصل الدراسي الثا لعام  4144-4143ه.
منه الدراسة استخدم الباحث املنه الوصفي وهو منه علمي يتناس مع مشكلة البحث .أما عينة الدراسة فقد تكونت من  431طالبا من
طالب املرحلة الثانوية موزعني بني القرية ( 11طالبا) واملدينة ( 11طالبا)
نتائ الدراسة توصلت الدراسة احلالية إر النتائ ااتية:
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب الريف وطالب احلضر يف درجات القلق من االختبار لصاب طالب القرية.
 -3توجد فروق ذات داللة إ حصائية بني طالب التخصص الابيعي وطالب التخصص الشرعي يف درجات القلق من االختبار.
 -4توجد فروق يف درجات القلق من االختبار بني املستويات املختلفة من التحصيل الدراسي لصاب املستوي األدىن.
 -1توجد عالقة ارتباطية سلبية بني مستوى قلق االختبار ومستوى التحصيل الدراسي لدى عينة الدراسة.
أهم التوصيات:
 -4االهتمام باالب القرى و تفعيل دور املرشد الااليب يف املدرسة من أجل معرفة وحتديد الاالب ذوي القلق املرتفع من االختبار وذلك من أجل
معرفة أسباب القلق ومعاجلتها بالتعاون مع أولياء األمور.
 -3تفعيل دور األسرة ا ور األساسي يف الرتبية وذلك بتوعيتهم عن طريق جمالس ااباء ومرشد املدرسة بأخاار القلق ومدى تأثريه على النواحي
النفسية.
الكلمات المفتاحية :قلق االختبار ،التحصيل الدراسي ،طالب الصف الثالث الثانوي  ،القرية -املدينة.
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 -4هل توجد فروق يف درجات القلق من االختبار بني
مقدمة
املستويات املختلفة من التحصيل الدراسي
يعد القلق أحد الظواهر النفسية ال يعا منها كثري من
 -1هل توجد عالقة ارتباطية سلبية بني مستوى قلق
األفراد على مستوى اخللي العريب ،وهنا عدة أنواع من
االختبار ومستوى التحصيل الدراسي لدى عينة الدراسة
القلق يعا منها أفراد اجملتمع مثل :القلق من السفر -

القلق من تأخر الرتقية يف العمل -القلق من اح العملية
اجلراحية وكذلك القلق من االختبار .الدراسة احلالية ركزت
على أحد أنواع القلق الذي ينتاب الاالب وهو القلق من
االختبار ومدى تأثريه على مستوى التحصيل الدراسي لدى
طالب الصف الثالث الثانوي (القرية-املدينة) مبكة املكرمة.
هنا العديد من الدراسات اهتمت مبوضوع القلق ومفهومه
بصفة عامة (مثال ذلك شاهني 3111 ،؛ بااينة وهخرون
 3114 ،؛ صواحلة 3114 ،؛ صواحلة وعسفا )3111 ،
إضافة إر ذلك إن موضوع القلق له أمهيته حيث يعد أحد
األسباب املؤثرة على مستوى التحصيل الدراسي لدى
الاالب حيث كلما زاد مستوى القلق لدى الفرد ضعف
مستوى التحصيل الدراسي.
مشكلة الدراسة

هذه الدراسة اهتمت بالقلق من االختبار ومدى تأثريه على
مستوى التحصيل الدراسي لدى عينة من طالب الصف
الثالث الثانوي (القرية واملدينة) مبكة املكرمة حيث إن
مشكلة الدراسة احلالية تتمثل يف اإلجابة عن السؤال الرئيس
هلذه الدراسة ،وهو :هل هنا فرق بني طالب القرية واملدينة
مبكة املكرمة يف مستوى القلق من االختبار وتأثريه على
التحصيل الدراسي لدى عينة الدراسة ويتفرع عن السؤال
الرئيس للبحث عدة أس لة هي:
 -4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب الريف
وطالب احلضر يف درجات القلق من االختبار
 -3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب
التخصص الابيعي وطالب التخصص الشرعي يف درجات
القلق من االختبار

أهداف الدراسة

الدراسة احلالية هتدف إر عدة أمور هي:
 -4التعرف على مدى تأثري القلق على التحصيل الدراسي
لاالب العينة.
 -3التعرف على الفروق بني طالب القرية واملدينة يف
مستوى القلق.
اهمية الدراسة
حدد الباحث عدة نقاع توضح امهية الدراسة احلالية وهي:
 -4من أمهية هذه الدراسة أ"ا اهتمت بشرمة من اجملتمع
تعد مهملة جثيا تتمثل يف طالب القرى (الريف)
 -3اكتسبت الدراسة احلالية أمهية من حيث إ"ا تقدم
معلومات نفسية وتربوية مفيدة لاالب املرحلة الثانوية
خاصة فيما يتعلق بالقلق من االختبار ومدى تأثري ذلك
على التحصيل الدراسي .للاالب.
حدود الدراسة

 -4اقتصار هذه الدراسة على عينة من طالب الصف
الثالث الثانوي (القرية-املدينة) مبكة املكرمة للعام الدراسي
الثا 4144-4143ه.
 -3هذه الدراسة اقتصرت على عينة من طالب املرحلة
الثانوية دون الاالبات.
 -4أجريت الدراسة احلالية على طالب الصف الثالث
الثانوي (طبيعي-شرعي) فقا.
مصطلحات الدراسة

 -4القلق من االختبار:
أشار أمحد ( )3114أن فرويد يرى أن القلق هو أسال
املشكلة يف العصاب حيث عرفه بأنه شيء ما يشعر به
اإلنسان أو حالة انفعالية نوعية غري سارة لدى الكائن
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العضوي ويتضمن مكونات ذاتية وفسيولوجية وسلوكية
(ص.)42 :
ويعرف القلق من االختبار إجرائيا بأنه حالة من التوتر
واخلوف ينت عنها التعرق وبرودة األطراف تتزامن قبل وأثناء
أداء االختبار وما أن ينتهي االختبار ح تتالشى هذه
األعراض ويصبح الفرد يف حالته الابيعية.
 -3التحصيل الدراسي:
ويقصد به معدل درجات الاال يف مجيع املواد الدراسية
بعد "اية الفصل الدراسي (اختبار الفصل الدراسي الثا ).
 -4التخصص الدراسي:
يعرف الباحث التخصص الدراسي على النحو اايت:
 -4صص طبيعيي ويقصد به التخصص الذي يدرل
الاال فيه العلوم الابيعية
 -3صص شرعي :ويقصد به التخصص الذي يدرل فيه
الاال العلوم الشرعية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية.
اإلطار النظري والدراسات السابقة

أشار ) McAdams & Pals (2006إر أن القلق ميكن
تعريفه بأنه االختالفات النوعية للفرد
يف التصاميم التاورية العامة .إن القلق واخلوف أمور طبيعية
تعد جزءا من حياتنا اليومية للابيعة البشريةDonner .
) (2006يرى أن الكل خياف ويقلق فنحن خنشى هتديدا
فوريا وحمددا مثال ذلك
غري يقرتب وخير علينا يف مكان مظلم أو يف طريق ضيق
 .أيضا حنن نشعر بالقلق حتسبا ملخاطر حمتملة يف املستقبل
القري ويرافق هذا القلق العديد من املظاهر مثل األرق
والرع واليأل والذعر وزيادة ضربات القل والتعرق.
واهلدف من زيادة معدل ضربات القل والتنفس السريع و
التعرق هو مساعدة اجلسم على أداء أفضل يف ظل
التهديدات واملخاطر ال قد هتدد اإلنسان .لكن هنا

بعض السلبيات النا ة عن القلق مثل الدوخة وضيق يف
الصدر وقشعريرة وجفاف الفم( .ص)4 :
كما أشار شيفر وميلمان ( )3114أن القلق يعتِّب حالة
من عدم االرتياح من حدوث شيء يف املستقبل مما يتسب
بشعور الفرد بالضيق وانشغال الفكر وعدم االرتياح .كما
يرى صواحلة ( )3114أن القلق ظاهرة عادية لدى اإلنسان
بيزه عن سائر الكائنات احلية  .والقلق مستمر مع اإلنسان
يف كل ما يتعلق برغباته ومواقفه اه احلياة عامة .فقد يتخذ
الفرد أحيانا قرارا يكون بعيدا عن إشباع رغباته ويكون يف
الوقت نفسه موافقا لرغبات وعادات اجملتمع وماالبه فيبدو
القلق عند الفرد .أما الوقفي ( )4221فريى أن القلق عبارة
عن شعور باخلوف والتوتر وذلك عند القيام بأداء حمك
معني مثل أداء اختبار فصلي (أو "اية السنة الدراسية) أو
أداء مقابلة مهمة (قبول يف اجلامعة أو وظيفة) .هنا
مشاعر القلق العادية يشرت فيها معظم النال (قلق طبيعي)
ولكن بعض األفراد تكون مشاعر القلق عندهم عنيفة
ألسباب بسياة يفرتض أنال يباله الفرد يف القلق من أجلها.
كذلك يؤكد بااينة وهخرون ( )3114أن القلق ميكن
تعريفه بأنه حالة نفسية يشعر الفرد فيها بالعجز واإلحباع
من موقف معني مما يرتت على ذلك أعراض نفسية
وجسمية متعددة على صحة الفرد وسالمته بصفة عامة
وكذلك الاالب بصفة خاصة .ويرى & Davison
) Neale (2003أن القلق هو اخلوف املباله فيه نتيجة
موقف أو مواقف
يتعرض هلا الفرد يف حياته العادية عادة ويصاح القلق
أعراض تتمثل يف التهي  ،والبكاء ،واألرق ،وسرعة احلركة،
واألحالم املرعبة ،التعرق ،وفقدان الشهية ،والغثيان ،وصعوبة
التنفس ،والتقلصات الال إرادية .ويؤكد أبو حا
( )4213أن القلق من االختبار عند األفراد يتأثر بعدة
عوامل تتمثل يف البي ة املنزلية ،والبي ة ا ياة بالفرد سواء
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كانت املدرسة أم األقران (الزمالء واألصحاب) داخل أو
خار املدرسة .وقد عرف فرويد القلق بأنه نوع من
االنفعال املؤر يكتسبه الفرد خالل املواقف ال يصادفها
فهو خيتلف عن بقية االنفعاالت األخرى غري السارة
كالشعور باإلحباع أو الغض أو الغرية ملا يسببه من
تغريات جسمية داخلية مس ا الفرد وأخرى خارجية تظهر
على مالحمه بوضوح (اخلالدي.)441: 3113 ،
السعي إر اخلفض من وترية القلق بصفة عامة والقلق من
االختبار بصفة خاصة فيما خيص الاالب يعد مالبا مهما
حيث أشارت النيال ( )4224أن اخنفاض القلق بصفة
عامة عند األفراد يعد مالبا مهما يف اح الاال و الاالبة
يف حياهتم الدراسية وذلك ألن هنا عالقة قوية بني القلق
والعصاب .أما إذا كان هنا ارتفاع يف درجة القلق عند
الاال أو الاالبة فهذا مؤشر على أن هنا سوء توافق
عند الاال وأن هنا حاجات ر تشبع بعد مما قد يرتت
عليه تعثر وضعف مستوى الاال أو الاالبة يف حياهتم
الدراسية يف مجيع املراحل (عكاشة4223 ،؛ خميمر،
 .)4242لذلك يظهر دور اخلدمات االرشادية يف
املؤسسات التعليمية وذلك مبعرفة وحتديد احتياجات
الاالب والاالبات غري املشبعة وال تعد مصدرا للتوتر
والقلق وذلك من أجل املسامهة يف كيفية إشباعها مبسامهة
األسرة وذلك ح يعود الفرد إر حالة التوازن والتوافق يف
حياته الدراسية (زهران  4241 ،؛ العلي4215 ،؛ مرسي،
.)4241
أنواع القلق:

هنا العديد من الباحثني اهتموا بأنواع القلق وتصنيفاته
فمدرسة التحليل النفسي ال يتزعمها سجموند فرويد
صنفت هذه املدرسة أنواع القلق إر ثالثة أنواع كما أشار
إليها (رزيقة :)3144،

165

أوالً القلق الموضوعي :هذا النوع من القلق يسمى بالقلق
الواقعي وهو أقرب إر مفهوم اخلوف العادي أي إن الفرد
يف هذا النوع من القلق خياف من مصدر خارجي يف بي ته
يهدده .من أمثلة هذا النوع القلق من االختبار أو مقابلة
للوظيفة (صِّبه وهخرون.)3111 ،
ثانياً :القلق العصابي :هذا النوع من القلق ميتاز بأن مصدره
داخلي وأسبابه الشعورية وهو ينت عندما يهدد اهلو
ومكبوتاته بالتغل على األنا الذي يلجأ إر احليل الدفاعية
مثل :الكبت  ،واإلسقاع ،والنكوص .وعليه كلما كان
القلق شديدا ومتوترا كلما كان مرضيا ومؤشرا لالضاراب (
رزيقة .)3144،
ثالثاً :القلق الخلقي :وهو عبارة عن الصراع النات عن ضمري
الشخص وخوفه عندما يقوم مبخالفة العادات والقيم
االجتماعية (منسي .)14-13 :3114 ،الدراسة احلالية
ركزت على النوع األول وهو القلق املوضوعي وهو الذي
ينتاب بعض الاالب عند مواجهة أي موقف مثل اختبار،
مقابلة شخصية ،إلقاء خااب أمام اجلماهري.
وهنا من صنف القلق تصنيفا هخر حيث أشار صِّبة
وهخرون ( )3111أن كاتل ( )4211صنف القلق إر
نوعني :قلق احلالة وقلق السمة.
 -4قلق الحالة :أشار رزيقة ( )3144إر أن قلق احلالة
عبارة عن استجابة النفعاالت غري سارة حتدث لدى
اإلنسان عندما مس أن هنا موقفا ما يؤدي إر إحلاق
الضرر به .ويذكر حسني ( )3114أن قلق احلالة عبارة عن
انفعاالت يقع فيها الفرد وهي تلف من حلظة إر أخرى
وتزول بزوال املؤثر.
 -3قلق السمة :تعتِّب استجابات ثابتة تلف باختالف
شخصية الفرد ،ومن مث يكون القلق املستثار مرتباا
بشخصية الفرد؛ لذلك خيتلف التفاوت يف درجة مسة القلق
باختالف شخصية الفرد .ويعد هذا النوع من القلق األكثر
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ارتباطا بالصحة النفسية للفرد (رزيقة .)3144 ،كما أكد
رزيقة أن قلق السمة ميكن استنتاجها من خالل مدى تكرار
حالة القلق لدى الفرد لفرتة معينة مع حتديد مدى شدة
احلالة.
كذلك هنا من صنف القلق إر عدة أنواع وذلك على
النحو اايت:
 -4من حيث مدى وعي الفرد بالقلق :وهذا النوع كما
أشار صِّبة وهخرون ( )3111ينقسم إر شعوري
والشعوري .الشعوري وفيه الفرد يستايع أن يتحكم
ويتصدى ألسباب القلق بينما الالشعوري ال يستايع الفرد
التحكم والتصدي ألسباب القلق ألنه ال يعلم مسببات
القلق.
 -3تأثري القلق على مستوى أداء الفرد لواجباته ومهامه:
هذا النوع من القلق بصفة عامة له تأثري على أداء الفرد يف
حياته اليومية ،فهنا قلق إكايب وهنا قلق سليب .القلق
اإلكايب وهو القلق ا فز للفرد املنشا له مدث عند الفرد
عندما يكون قريبا من اختبار معني أو مقابلة للوظيفة فيكون
الفرد أكثر نشاطا الجتياز االختبار أو املقابلة .ويف املقابل
هنا القلق السليب الذي يؤدي بالفرد إر اخلمول والضعف.
أشار رزيقة ( )3144أن هذا النوع من القلق إما أن
يتسب يف تنشيا الفرد أو تثبياه وإضعاف ألداء الفرد
بصفة عامة.
 -4تأثري القلق على توافق الفرد وصحته النفسية :أكد
صِّبة وهخرون ( )3111أن هذا النوع من القلق يصنف إر
قلق عادي وقلق عصايب مرضي.
مستويات القلق:
أشار أبو صامية ( )4225و بلكيال ( )3111إر أن
القلق ميكن تقسيمه إر ثالثة مستويات هي:
 -4مستوى منخفض :يف هذا املستوى يكون الفرد على
مستوى مرتفع من احلساسية حنو األحداث اخلارجية.

املستوى املنخفض من القلق يسمى بالقلق العادي وظيفته
األساسية تنبيه الفرد عند الشعور بأي مشكلة قد تؤذي
الفرد أو خار قري من الفرد (بلكيال 3111 ،؛ رزيقة،
.)3144
 -3مستوى متوسا القلق :هذا املستوى من القلق ليس
مثل القلق العادي املتمثل يف املستوى األول لذلك يف هذا
املستوى يذكر رزيقة ( )3144أن الفرد يكون أقل قدرة
على السيارة على استجاباته يف حياته العامه وذلك خالل
حاالت القلق لذلك ك على الفرد أن يبذل قصارى
جهده للمحافظة على سلو مناس يف مواجهة هذه
املواقف (ص.)51 :
 -4مستوى القلق املرتفع :عندما يصل الفرد إر هذا
املستوى من القلق يقوم بأسالي غري مناسبة للمواقف ال
حتدث له يف حياته العامة .يالحق أنه يف هذه املرحلة
(املستوى) ال يستايع الفرد الرتكيز واالنتباه لذلك ال مييز
بني املثريات الضارة والنافعة (رزيق.)3144 ،
يالحق من خالل استعراض مستويات القلق أن القلق كلما
زاد عند الفرد أثر ذلك سلبيا على سلوكه وأنه كلما زاد
مستوى القلق أصبح الفرد أقل سيارة على سلوكه.
أعراض القلق:

القلق له تأثري على الفرد هذا التأثري إما أن يكون تأثريا
نفسيا على الفرد أو يكون تأثريا جسميا .سوف نتحدث يف
هذه الفقرة عن أعراض القلق وتأثرياته على الفرد من اجلان
النفسي واجلسمي.
أوال :أعراض القلق النفسية على الفرد :يؤثر القلق على
الناحية النفسية لدى الفرد فيسب له عدم الراحة
واالستقرار ،والشعور يبة األمل وعدم األمن والامأنينة.
لذلك يلجأ الفرد إر اهلروب وعدم مواجهة الواقع (جبل،
 .)3111ويضيف رزيقة ( )3144أن من األعراض
النفسية ال تؤثر على الفرد نتيجة القلق العصبية
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واحلساسية الزائدة ،اال"ا النفسي ،قلة النوم بسب الشعور
باإلرهاق ،األحالم املزعجة ،والكوابيس الليلية كل هذه
األعراض تدل على أن الفرد يعا من القلق نتيجة خلِّبة أو
موقف معني (ص.)13 :
ثانيا :أعراض القلق اجلسمية على الفرد :األعراض اجلسمية
هي كل ما يؤثر من أعراض على جسم الفرد نتيجة القلق.
مثال ذلك برودة األطراف ،توتر العضالت ،األزمات
العصبية  ...اخل (زهران  .)4225 ،إضافة إر ذلك هنا
أعراض جسمية أخرى نتيجة القلق تؤثر على الفرد وصحته
مثال ذلك ما أشار إليه جبل ( )3111أن هنا عدة
أعراض هي :ارتفاع ضغا الدم ،الصداع املستمر،
اضارابات يف املعدة ،وسرعة ضربات القل  ،فقدان
الشهية ،الدوران ،والغثيان ،القي ،والشعور بالضيق يف
الصدر (ص.)444 :
أشار حسني ( )3114أن القلق يعد بصفة عامة العامل
األساسي املسب ل مراض النفسية ويف الوقت نفسه يعد
حمفزا للفرد إل از املهمات ال قد تواجهه ولكن باتفاق
عام يعد مسببا لالضارابات النفسية والسلوكية ل فراد.
الفرأ بين الخوف والقلق:

اخلوف والقلق كثريا ما نسمع يف حياتنا اليومية أنا خائف
وكذلك أنا قلق من شيء معني ولكن السؤال الذي يتبادر
إر األذهان هل اخلوف والقلق شيء واحد أم مها خمتلفان،
أشار رزيقة ( )3144أن القلق خيتلف عن اخلوف يف أمرين
مها:
 -4أن القلق خوف من شي جمهول غري متوقع وغري .
 -3أن القلق هو انفعال مؤر نشعر به داخليا عندما ال
نستايع أن نفعل شي ا اه ما يهددنا باخلار (ص-31 :
.)34
أسباب القلق:
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هنا عدة أسباب وعوامل مسببة لظهور القلق عند األفراد،
هذه األسباب عددها أربعة كما ذكرها رزيقة ()3144
وهي:
 -4الوراثة :فالوراثة تلع دورا مهما يف حتديد القلق لدى
األفراد ،وهذا ما أكدته العديد من الدراسات حيث أكد
رزيقة ( )3144أن األسباب الوراثية هلا دور كبري يف حتديد
القلق .حيث إن القلق ميكن أن يكون وراثيا عن طريق
اجلينات (ص.)14 :
 -3نفسية اجتماعيه :هنا اختالف يف مدارل علم
النفس يف تفسري مسببات القلق من الناحية النفسية
االجتماعية حيث أكد رزيقة ( )3144أن مدرسة التحليل
النفسي ترجع سب القلق إر شعور الفرد بالنقص أو عدم
تلبية حاجات الفرد ،وأما أنصار املدرسة السلوكية فرتى أن
ظهور القلق نات عن السلو اخلاط وكذلك الضغوع
اخلارجية مثل الفقر -الاالق ...اخل (ص.)14 :
 -4الضغوع االجتماعية :يرى العنا ( )3111أن احلياة
ملي ة بالضغوع واملتغريات املتتابعة مثل احلرمان والتفكك
األسري ،وهذه الضغوع تؤدي باإلنسان إر القلق ،لذلك
تعد من أسبابه.
 -1النظرة املستقبلية :إن االهتمام باملستقبل مصدر اهتمام
مجيع األفراد (الذكور واإلناث) حيث يعتِّب االهتمام
باملستقبل عامال أساسيا مسببا للقلق لدى األفراد .ذكر
رزيقة ( )3144أن الفرد يسعى دائما إر التقدم والوصول
إر النجاح ولكن تفكريه يف ضغوع احلياة العصرية ده يف
صراع دائم ينت عنه حالة قلق وهو يسعى دائما إر حتقيق
ذاته (ص.)13:
إن أول الدراسات ال اهتمت بالقلق يف االختبار كانت يف
أمريكا حيث قام وسارسون عام 4253
بإعداد مقيال لقيال القلق من االختبار بعد ذلك ويف
منتصف القرن العشرين بدأت األجاث اخلاصة بالقلق من
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االختبار تنشا وتظهر جليا .أكد شاهني ( )3111أنه
ظهرت العديد من الدراسات يف منتصف القرن العشرين ال
اهتمت بظاهرة القلق من االختبار ومدى تأثري ذلك على
التحصيل الدراسي (ص .)41 :وقد أوضح أبو حا
( )4213أن هنا العديد من الدراسات ال اهتمت
بالعالقة بني القلق من االختبار والتحصيل الدراسي حيث
أوضحت هذه الدراسات أن هنا عالقة سلبية بني القلق
والتحصيل الدراسي .حيث إنه كلما زاد القلق عند الفرد من
االختبار كان له رد فعل سليب على مستوى التحصيل
الدراسي للفرد نفسه.
هنا بعض الدراسات العربية ال اهتمت بالقلق من
االختبار وتأثريه على مستوى التحصيل الدراسي للاالب
مثال ذلك ما قام به شاهني ( )3111و صواحلة و عسفا
( )3111حيث أوضحت الدراسة أن القلق له تأثري سليب
على التحصيل الدراسي للاال  .يالحق أن أكثر
الدراسات السابقة (صواحلة و عسفا 3111 ،؛ رزيقة،
 )3144اهتمت بشرمة معينة من اجملتمع وهي شرمة
املدينة (احلضرية) ور هتتم بالبي ة البدوية (القروية) لذلك
كانت فكرة هذا البحث ال بثلت يف االهتمام بالبي ة
البدوية وذلك أل"ا بثل شرمة من شرائح اجملتمع ال ر
حتق إال بالقليل من الدراسات البحثية لذلك كان االهتمام
من قبل الباحث ذه الشرمة .فتكونت فكرة هذه الدراسة
بعمل مقارنة بني طالب القرية واملدينة يف مستوى القلق من
االختبار ومدى تأثري ذلك على مستوى التحصيل الدراسي
لاالب العينة .وعلى حد علم الباحث ال توجد دراسة على
مستوى اخللي العريب اهتمت مبتغريات الدراسة احلالية.
الدراسات السابقة

هنا عدة دراسات على مستوى الوطن العريب والعاملي
اهتمت بالقلق ومدى عالقته مبستوى التحصيل الدراسي.
من هذه الدراسات ما قام به أبو صبحة ( )4241قام

بدراسة العالقة بني قلق االختبار والتحصيل الدراسي.
وذلك على عينة من طالب الصف الثالث املتوسا .حيث
بله عدد أفراد العينة  344طالبا و  414طالبة .استخدم
الباحث مقيال سارسون لقيال قلق االختبار ،أما التحصيل
الدراسي للاالب والاالبات فقد حصل عليه الباحث من
خالل تقديرات املعلمني ألداء طال م خالل السنة
الدراسية .توصل الباحث إر النتائ ااتية:
توجد عالقة سالبة بني قلق االختبار والتحصيل الدراسي
فكلما زاد القلق قل التحصيل الدراسي عند الاال أو
الاالبة .أيضا توصلت الدراسة إر أن هنا فروقا ذات
داللة إحصائية يف مستوى القلق بني الاالب والاالبات
وذلك لصاب الاالبات .كذلك توصلت الدراسة إر أن
أعلى مستوى حتصيل دراسي مصل عليه الاال أو الاالبة
مرتبا بأقل مستوى من القلق وأن أدىن مستوى حتصيل
دراسي مصل عليه الاال أو الاالبة يرتبا بأعلى مستوى
من القلق .كذلك قام الرما ( )4214بدراسة مدى أثر
االسرتخاء العضلي على مستوى التحصيل الدراسي ويف
الوقت نفسه خفض قلق االختبار حيث أجرى الباحث
دراسته على عينة تكونت من  23طالبا وطالبة ،استخدم
الباحث يف دراسته مقيال سارسون لقلق االختبار .كما قام
الباحث بقيال مستوى التحصيل الدراسي لدى أفراد العينة
(الاالب و الاالبات) عن طريق درجاهتم يف اختبار مادة
علم النفس حيث أجرى الباحث اختبار موضوعي على
أفراد العينة وبذلك استااع الباحث معرفة وحتديد مستوى
التحصيل الدراسي لدى أفراد العينة .توصل الباحث يف
دراسته إر النتائ ااتية -4 :وجود أثر ذي داللة إحصائية
لعامل املعاجلة باالسرتخاء العضلي على التحصيل الدراسي
وخفض قلق االختبار لدى أفراد العينة -3 .ال يوجد أثر ذو
داللة إحصائية يوضح تأثري نوع اجلنس يف متغريات الدراسة
(املعاجلة باالسرتخاء يف خفض قلق االختبار).
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) Benjamin et al. (1981قام بدراسة هدفت إر
معرفة مدى تأثري قلق االختبار يف معاجلة
املعلومات لدى عينة تكونت من  411طالبا وطالبة من
طالب املرحلة اجلامعية حيث قسم الباحث أفراد العينة إر
ثالثة مستويات بناء على مستواهم ودرجاهتم على مقيال
القلق هذه املستويات هي :مستوى مرتفع – مستوى
متوسا – مستوى منخفض .توصلت الدراسة إر أن
العجز يف التحصيل الدراسي لدى الاالب والاالبات من
ذوي القلق املرتفع كان بسب مشكالت تتمثل يف الذاكرة
(الرتميز – التخزين – االسرتجاع) وليس فقا بسب
مستوى القلق املرتفع لدى الفرد.
إبراهيم ( )4213حيث درل العالقة بني القلق
والتحصيل الدراسي لدى طالب وطالبات املرحلة الثانوية
بالكويت  .حيث بله عدد أفراد العينة  441طالبا وطالبة.
وقد استخدم الباحث مقيال القلق الصريح ل طفال
ومقيال (بيل) للقلق يف مواقف االختبار .توصلت الدراسة
إر وجود عالقة ارتباطيه سالبة بني القلق والتحصيل
الدراسي وذلك يف حالة القلق املرتفع .كما قام الزغل
( )4214بدراسة أثر القلق من االختبار على مستوى
التحصيل الدراسي لدى طالب وطالبات الصف الثالث
املتوسا يف مادة الرياضيات .حيث تكونت عينة الدراسة
من  541طالبا من طالب املدارل احلكومية و 444
طالبة من طالبات مدار وكالة غوث يف مدينة إربد بدولة
األردن .استخدم الباحث يف دراسته مقيال لسوين لقيال
قلق االختبار ،أما مستوى التحصيل الدراسي لدى أفراد
العينة فقد استعان الباحث بالتقارير التحصيلية من قبل
مدرسني ومدرسات أفراد العينة وذلك ملعرفة مستوى أفراد
العينة يف مادة الرياضيات .أوضحت نتائ الدراسة أن هنا
عالقة سلبية بني قلق االختبار ومستوى التحصيل الدراسي.
فكلما كان مستوى التحصيل الدراسي للاال أو الاالبة
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مرتفعا كان يف املقابل درجة القلق منخفضة وكذلك كلما
كان مستوى الاال أو الاالبة منخفضا كان يف املقابل
درجة القلق مرتفعة.
كذلك قام كال  )4211( Plass and Kennedبدراسة
أثر عامل الوقت واجلنس وارتباطهما
بالقلق لدى أفراد عينة الدراسة ومدى أثر ذلك على
التحصيل الدراسي .حيث قاما بإجراء دراستهما على عينة
تكونت من  455طالبا وطالبة من طلبة املرحلة االبتدائية
(الصف الثالث والصف الرابع) .خلصت الدراسة إر
النتائ ااتية :أن مستوى التحصيل الدراسي لدى الاالب
من ذوي درجة القلق املتوسا أفضل من مستوى التحصيل
الدراسي للاالبات سواء كان الوقت حمددا أم مفتوحا .من
جهة أخرى كان أداء الاالبات من ذوي درجة القلق املرتفع
أفضل يف مستوى التحصيل الدراسي من أداء الاالب ذوي
درجة القلق املرتفع وذلك إذا كان الوقت حمددا ،أما إذا كان
الوقت غري حمدد (مفتوحا) فيكون العكس .كذلك أجرى
مرزوق ( )4224دراسة ملعرفة الفروق بني اجلنسني يف القلق
من االختبار حيث أجرى دراسته على عينة مكونة من
 311طالبا وطالبة يف املرحلة الثانوية يف سلانة عمان.
توصلت الدراسة إر وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
اجلنسني يف قلق االختبار لصاب اإلناث.
أيضا أجرى مغاوري ( )4224دراسة على مدى تأثري
األسرة وقلق االختبار لدى األفراد .حيث تكونت عينة
الدراسة من  354طالبا وطالبة من طلبة اجلامعة يف كلية
الرتبية .توصلت الدراسة إر أن هنا عالقة ارتباطية بني
البي ة األسرية والقلق من االختبار.
) Day (1994قام بدراسة على عينة من الالبة حيث
هدفت الدراسة إر تقصي مدى فاعلية
اسرتاتيجية تعديل السلو املعريف والعال بالنماذ املتعددة
من أجل خفض مستوى درجة القلق من االختبار ،ومن مث
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حتسني مستوى التحصيل الدراسي لدى أفراد العينة.
تكونت عينة الدراسة من  44طالبا وطالبة 41 .طالبا
وطالبة من أفراد العينة تلقوا تدريبا على برنام تعديل
السلو املعريف ،أما باقي أفراد العينة والباله عددهم 45
طالبا وطالبة فقد مت تدريبهم على برنام تعديل السلو عن
طريق متعدد النماذ  .توصل الباحث إر النتائ ااتية:
 -4أن كال الِّبناجمني التدريبيني وال تدرب عليهما أفراد
العينة هلذه الدراسة كان هلما أثر فعال يف خفض القلق من
االختبار عند أفراد العينة -3 .أن كال من برنام تعديل
السلو املعريف وبرنام تعديل السلو عن طريق النماذ
املتعددة كان هلما أثر واضح يف حتسني مستوى التحصيل
الدراسي لدى أفراد العينة.
( Swanson )4221عمل دراسة عن القلق من
االختبار لدى الاالب (الذكور-اإلناث) والذين يعانون من
االضارابات العقلية .حيث مشلت عينة الدراسة  13طالبا
وطالبة .توصلت نتائ الدراسة إر وجود
عالقة إكابية بني القلق من االختبار واالضاراب املعريف كما
توصلت الدراسة إر وجود عالقة سلبية بني القلق من
االختبار والعادات الدراسية.
الزهرا ( )3114قام بدراسة العالقة بني البي ة املدرسية
وقلق االختبار ومدى تأثريه على التحصيل الدراسي لدى
عينة من طالب الصف الثالث الثانوي مبدينة مكة املكرمة.
حيث بله أفراد عينة البحث  151طالبا و  411معلما.
هدفت الدراسة إر ما يأيت -4 :التعرف على مدى العالقة
االرتباطية بني البي ة املدرسية و قلق االختبار -3 .العالقة
بني البي ة املدرسية و التحصيل الدراسي -4 .العالقة بني
قلق االختبار والتحصيل الدراسي -1 .معرفة ما إذا كانت
هنا فروق بني الاالب ذوي التحصيل املنخفض والاالب
ذوي التحصيل املرتفع ومقارنته مبستوى القلق من االختبار
لدى أفراد العينة .توصل الباحث إر النتائ ااتية -4

وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني البي ة املدرسية والبعد
االنفعايل الذي يعد أحد مكونات القلق من االختبار لدى
أفراد العينة -3 .عدم وجود عالقة بني كل من القلق من
االختبار والتحصيل الدراسي وكذلك البي ة املدرسية
والتحصيل الدراسي -4 .وجود عالقة سالبة بني القلق من
االختبار واملواد الدراسية ألفراد العينة -1 .وجود فروق ذات
دالله إحصائية يف التحصيل الدراسي بني أفراد العينة يف
القلق من االختبار .كما أجرى شاهني ( )3111دراسة
حول قلق االختبار لدى طلبة (ذكور-إناث) الثانوية العامة
يف حمافظة اخلليل .حيث تكونت عينة الدراسة من 411
طالبا وطالبة من الصف الثالث الثانوي (توجيهي) .استخدم
الباحث يف دراسته مقيال سارسون لقيال قلق االختبار.
توصلت الدراسة إر النتائ ااتية :وجود فروق ذات داللة
يف مستويات القلق من االختبار بني اجلنسني (الذكور-
اإلناث) لصاب اإلناث .أيضا وجود فروق ذات داللة
إحصائية يف مستويات القلق من االختبار بني الالبة حس
نوع املادة الدراسية .كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية
يف مستويات قلق االختبار تعزى لتخصص الاال والاالبة
(علمي-أديب) .أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
مستوى قلق االختبار بني الاالب (الذكور-اإلناث) تعزى
ملتغري مستوى التحصيل الدراسي لصاب الاالب املتدنية
مستوياهتم.
قام صواحلة وعسفا ( )3111بدراسة فعالية استخدام
إجراءات التعزيز يف خفض مستوى قلق االختبار يف مادة
الرياضيات لدى عينة من طالبات الصف السادل االبتدائي
يف األردن .حيث هدفت الدراسة إر تقصي فعالية
استخدام إجراءات تعزيز التحصيل يف التقليل من قلق
االختبار لدى أفراد العينة املتكونة من  11طالبة من
طالبات مدارل وكالة الغوث الدولية يف مدينة إربد .حيث
مت تقسيم الاالبات إر ثالثة مستويات بناء على ضوء
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مقيال القلق (مقيال قلق الرياضيات ل طفال)-4 :
مستوى مرتفع يف القلق  -3مستوى متوسا القلق -4
مستوى منخفض القلق .أيضا مت تقسيم الاالبات ذوي
مستوى القلق املرتفع إر جمموعتني :جمموعة ريبية وعدد
أفرادها  11طالبة وجمموعة ضاباة وعدد أفرادها  31طالبة.
حيث استخدم الباحثان نوعني من املعززات (مادية –
لفظية) ألفراد اجملموعة التجريبية .توصلت الدراسة إر
النتائ ااتية -4 :توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
اجملموعتني (الضاباة و التجريبية) على مقيال قلق
الرياضيات تعزى الستخدام التعزيزات  -3ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية ألداء جمموع التعزيز على مقيال
القلق.
ال ثا ( )3111قامت بدراسة تكافؤ وذجي اختبار رافن
(ا وس – التقليدي) لدى عينة من طالب وطالبات
جامعة قار يف ضوء قلق االختبار وقلق احلاس واال اه
حنو احلاس  .هدفت الدراسة إر -4 :تاوير أداة قيال
حموسبة باللغة العربية  -3الكشف عن العوامل املؤثرة على
التكافؤ السيكومرتي مثل اجلنس وقلق االختبار وقلق
احلاس  .أيضا هدفت الدراسة إر حتديد وتقدير النموذ
األفضل لدى الاالب والاالبات .توصلت الباحثة إر
النتائ ااتية -4 :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني الاالب والاالبات يف مستوى قلق االختبار وقلق
احلاس واال اه حنو احلاس  -3 .عدم وجود فروق ذات
دالله إحصائية بني أفراد العينة يف وذ االختبار يف
اخلصائص السيكومرتية -4 .عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني أفراد العينة يف درجات وذجي االختبار
(ا وس – والتقليدي).
بالنظر إر الدراسات السابقة د أ"ا تتفق مع الدراسة
احلالية يف عدة أمور هي:
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 -4اهتمت معظم الدراسات السابقة بالعالقة بني القلق
والتحصيل الدراسي مثل دراسة إبراهيم ( )4213و شاهني
(.)3111
 -3بعض الدراسات أكدت أن هنا فروقا بني اجلنسني
فيما خيص القلق وذلك لصاب اإلناث مثال على ذلك
دراسة مرزوق ( )4224و شاهني (.)3111
 -4بعض الدراسات أكدت أن الفروق بني الاالب
(الذكور-اإلناث) يف مستوى القلق ليس فقا نوع اجلنس،
إ ا هنا عوامل أخرى مثل البي ة املنزلية تلع دورا مهما يف
التأثري على مستوى التحصيل الدراسي لدى الاالب .مثال
على ذلك دراسة شاهني ( )3111و كذلك دراسة مغاوري
(.)4224
ولكن بنظرة متعمقة يف الدراسات السابقة نالحق أ"ا
تلف عن الدراسة احلالية يف عدة أمور هي:
 -4أن الدراسات السابقة ر هتتم إال بشرمة واحدة من
جمتمع الاالب تتمثل يف طالب املدينة (احلاضرة) بينما
الدراسة احلالية اهتمت بشرمة من طالب املدينة وكذلك
بشرمة أخرى بثل يف طالب القرى اجملاورة ملدينة مكة
املكرمة.
 -3معظم الدراسات السابقة أجريت على جمتمعات خمتلفة
عن اجملتمع السعودي ،أما هذه الدراسة فقد اهتمت
باجملتمع السعودي وخاصة جمتمع مكة املكرمة وقراها.
فروض الدراسة

 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب الريف
وطالب احلضر يف درجات القلق من االختبار لصاب
طالب القرية.
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب
التخصص الابيعي وطالب التخصص الشرعي يف درجات
القلق من االختبار.
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 -4توجد فروق يف درجات القلق من االختبار بني
املستويات املختلفة من التحصيل الدراسي لصاب املستوى
األدىن.
 -1توجد عالقة ارتباطية سلبية بني مستوى قلق االختبار
ومستوى التحصيل الدراسي لدى عينة الدراسة.
إجراءات الدراسة

منهج الدراسة

استخدم الباحث املنه الوصفي (االرتباطي-املقارن) وذلك
ملالئمته للدراسة احلالية .

مجتمع الدراسة
مجيع طالب الصف الثالث الثانوي (طبيعي-شرعي) مبدينة
مكة املكرمة وضواحيها .وقد بله عدد املدارل الثانوية
للبنني مبكة املكرمة و ضواحيها  11مدرسة ثانوية موزعة
على النحو اايت 15 :مدرسة ثانوية داخل مدينة مكة و
 34مدرسة ثانوية خار مدينة مكة املكرمة .اجلدول رقم
( )4يوضح جمتمع الدراسة حس إحصائية العام الدراسي
 4144-4143ه

جدول رقم ( )1العدد اإلجمالي لمدارس و طالب الصف الثالث الثانوي في مكة المكرمة وضواحيها شمال مكة المكرمة
عدد المدارس الثانوية

العدد

عدد طالب القسم الطبيعي

عدد طالب القسم الشرعي

المجموع الكلي

داخل مدينة مكة

خارج مدينة مكة (القرى)

15

)% 45( 1335

)%31( 4424

5141

45

)% 15( 4254

)% 45( 4145

3211

المجموع الكلي

11

1441

3131

1113

عينة الدراسة
اشتملت هذه الدراسة احلالية على عينة من طالب الصف
الثالث الثانوي (طبيعي-شرعي) مبدينة مكة املكرمة
وضواحيها .حيث مت اختيار العينة باريقة عشوائية .بله
عدد أفراد العينة  431طالبا موزعني
على النحو اايت 11 :طالبا ميثلون مدرستني مت اختيارها
عشوائيا من مدارل مدينة مكة (مدرسة الفالح الثانوية
مدرسة مكة الثانوية) من القسم الابيعي وكذلك القسم
الشرعي .أيضا  11طالبا ميثلون مدرستني مت اختيارها
عشوائيا من مدارل قرى مكة (اجلموم -عسفان) .هذا وقد
بله متوسا العمر للاالب 41,34باحنراف معياري
(. )1,41كما بله حجم العينة للدراسة احلالية القابلة
للتحليل اإلحصائي  431طالبا .اجلدول رقم ( )3يوضح
توزيع عينة الدراسة.
الجدول رقم ()2

يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة أداة الدراسة

الموقع

شرعي

طبيعي

عدد العينة

المدرسة

مكة املكرمة

45

45

41

مكة الثانوية

مكة املكرمة

45

45

41

الفالح

قرى مكة

45

45

41

اجلموم

قرى مكة

45

45

41

عسفان

11

11

431

اجملموع الكلي

استخدم الباحث مقيال القلق من االختبار الذي أعده
سارسون وزمالؤه ( )4253حيث يتكون املقيال من 44
فقرة .اإلجابة عن فقرات املقيال حمددة بنعم (√) او ال
(×) .اإلجابة بنعم (√) بنح درجة واحدة ،أما اإلجابة بال
(×) فال بنح شيء مبعا صفر.
صدأ وثبات المقياس على البيئة العربية
صدأ المقياس

قام شاهني ( )3111برتمجة مقيال القلق من االختبار ل
سارسون إر اللغة العربية حيث قام بعرض ما ترمجه على
جمموعة من ا كمني الرتبويني من أجل التأكد من سالمة
ودقة الرتمجة والصياغة مبا يتفق مع البي ة العربية عامة والبي ة
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الفلساينية خاصة للتأكد من صدق املقيال .مث عرض
املقيال على عينة من الاالب للتأكد من فهم أفراد العينة
لفقرات املقيال على ضوء املالحظات مث تعديل ما يلزم
تعديله من فقرات ح تتناس مع أفراد عينة اجملتمع.

قام الباحث بالتحقق من ثبات املقيال وذلك باستخدام
معامل الفاكرونبا حيث بلغت قيمة معامل الفا كرونبا
 ،12وهذه قيمة كافية إلجراء الدراسة.

ثبات المقياس

أوال :قام الباحث بتوزيع مقيال القلق من االختبار على
عينة الدراسة الباله عددهم  431طالبا ( 11طالبا ميثلون
طالب مدارل القرى اجملاورة ملكة املكرمة و  11طالبا
ميثلون طالب مدارل مدينة مكة).
ثانيا :قام الباحث بال مستوى التحصيل الدراسي لكل
أفراد العينة من قبل املعلمني الذين درسوا أفراد العينة وذلك
بالتعاون مع إدارة كل مدرسة مشاركة يف الدراسة احلالية
وقد زود الباحث جبميع األوراق املالوبة من أجل معرفة
التحصيل الدراسي جلميع أفراد عينة الدراسة خالل السنة
الدراسية.

إجراءات تطبيق الدراسة

قام شاهني ( )3111جساب معامل ثبات املقيال
باستخدام معادلة الفا كرونبا حيث بلغت  1,11وهذه
ثبات عايل كاف ألغراض الدراسة.
صدأ وثبات المقياس على البيئة السعودية
صدأ المقياس

قام الباحث على الدراسة احلالية بتعديل يسري على فقرات
املقيال (الفقرة  - 4الفقرة  - 1الفقرة  )31ورجع إر
مقيال سارسون ملاابقة الرتمجة ،مث أرسل النسخة العربية إر
حمكمني تربويني للتأكد من صدق ومناسبة املقيال للبي ة
السعودية ،بعد ذلك قام الباحث بعرض املقيال على عينة
من الاالب للتأكد من مدى فهم ووضوح الفقرات
للاالب .على ضوء مالحظات ا كمني مت تعديل ما يلزم
تعديله من فقرات جيث تتناس مع اجملتمع السعودي.

نتائج الدراسة وتفسيرها

قام الباحث بإجراء اختبار القلق من االختبار على أفراد
العينة وذلك ملعرفة مستويات القلق عند أفراد العينة حيث
أوضحت الدراسة من خالل االختبار أن الاالب ميكن
تصنيفهم إر ثالثة مستويات خمتلفة يف القلق ،هذه
املستويات موضحة يف اجلدول اايت جدول (.)4

ثبات المقياس

جدول ( )1مستويات القلق ألفراد العينة
مستوى القلق

عينة طالب المدينة

عينة طالب القرى

%
%1941

المجموع الكلي

النسبة الكلية

41

%45

44

%41914
% 51941
%411

مستوى متوسط

%
%41914

5

42

%45914

41

%45

مستوى مرتفع

31

%34944

44

%41914

15

11

%51

11

%51

431

مستوى منخفض

المجموع الكلي

44

يتضح من اجلدول رقم ( )4أن مستويات القلق بني أفراد
العينة توزعت على الاالب (املدينة -القرى) بنس خمتلفة.
حيث أظهرت نتائ اختبار مقيال القلق أن طالب املدينة
خيتلفون يف مستويات القلق عن طالب القرى (مشال مكة)
ا ياة مبدينة مكة املكرمة .حيث بلغت نسبة طالب املدينة

من ذوي مستوى القلق املنخفض  %41914بينما بلغت
النسبة عند طالب القرى  %1941يف حني كانت نسبة
القلق عند الاالب (املدينة – القرى) متقاربة عند مستوى
القلق املتوسا حيث بلغت نسبة القلق عند طالب املدينة
 %45914بينما بلغت نسبة القلق عند طالب القرى
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 .%45بينما بلغت نسبة القلق عند طالب القرى مرتفعة
أكثر من املدينة حيث وصلت النسبة تقريبا % 41914
يف القرى أي مبعا أن أكثر من منتصف عينة طالب القرى
يعدنون من ذوي القلق املرتفع .يف املقابل بلغت نسبة عينة
طالب املدينة من ذوي مستوى القلق املرتفع .%34944
يالحق من اجلدول السابق أن مستوى القلق عند الاالب
عامة مرتفع نسبيا خاصة عينة طالب القرى رمبا يرجع
السب يف ذلك إر عدة أمور أمهها عدم وعي األسرة بأمهية
موضوع القلق وما يرتت عليه من أضرار على الاالب
والاالبات .كذلك عدم وعي الاالب بكيفية املذاكرة
واالسرتجاع باريقة صحيحة و كذلك كيفية تقسيم الذاكرة
والتشفري عند املذاكرة كدليل على فهم الاال للمادة وعدم
نسيا"ا وسهولة اسرتجاعها يف أي وقت .إن الكثري من
الاالب اعتادوا عادة سي ة وهي عدم املذاكرة واالسرتجاع

إال قبل االختبار بأيام قليلة وإمهال املادة طوال الفصل
الدراسي ولذلك يكون الاال هنا عرضة أكثر الرتفاع
القلق.
نتائج الدراسة

فيما يأيت عرض للنتائ ال توصلت إليها الدراسة بناء على
الفرضيات ال افرتضها الباحث ،فنتيجة الفرض األول
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب الصف الثالث
(القرية-املدينة) يف مستوى القلق من االختبار.
للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث جساب
املتوساات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى الداللة
وذلك باستخدام اختبار ت .اجلدول ( )1يوضح نتيجة
الفرض األول.

جدول ( )1يوضح الفرأ بين طالب (المدينة -القرى) مدينة مكة المكرمة في مستوى قلق االختبار
موقع المدرسة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

املدينة

11

42954

4941

القرية

11

33935

1941

اجملموع الكلي

431

31912

4941

يتضح من اجلدول ( )1أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى.)19114( = α
بني طالب املدينة وطالب القرى مبدينة مكة املكرمة يف
مستوى القلق من االختبار .هذه الفروق لصاب طالب
القرى .وهذا ما يتفق مع صحة الفرض األول .ويرجع
السب يف ارتفاع مستوى القلق من االختبار عند الاالب
يف القرى إر ارتفاع نسبة األمية أكثر من املدينة مما أثر
سلبيا على طالب القرى حيث عدم وعي األسرة يف القرية

قيمة ت
43941

مستوى الداللة
19111

بأمهية املذاكرة ألبنائهم وكيفية االسرتجاع بارق علمية
صحيحة مما كان له أثر عكسي على الاالب .كذلك عدم
الوعي واالهتمام مبوضوع القلق وما يرتت عليه من أضرار
نفسية وجسمية على الاالب كان له أثر على طالب القرى
دون املدن .إن نتيجة هذا الفرض تتفق نوعا ما مع
دراسة مغاوري ( )4221و كذلك الزهرا ( )3114ال
أظهرت أن هنا عالقة ارتباطية بني القلق من االختبار
والبي ة األسرية .كذلك تتفق هذه النتيجة مع دراسة مجل
الليل ( )4141ال أظهرت أنه توجد فروق يف مستوى
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القلق بني الاالب يف عدة متغريات هي :احلالة االجتماعية
 السكن (املدينة – القرية) – وكذلك اجلنس (ذكر –انثى).
نتيجة الفرض الثاني:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني صص طالب العينة
ومستوى القلق من االختبار.

175

للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث جساب
املتوساات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى الداللة
وذلك باستخدام اختبار ت .اجلدول ( )5يوضح نتيجة
الفرض الثا .

جدول ()5
يوضح الفرأ بين الطالب في مستوى القلق من االختبار حسب التخصص الطبيعي الشرعي) وذلك بمدينة مكة المكرمة
التخصص

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

طبيعي

11

41913

4931

شرعي

11

34944

1911

اجملموع الكلي

431

31912

4943

يتضح من اجلدول ( )5أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى (.)19114 =α
بني صص طالب العينة (طبيعي – شرعي) مبدينة مكة
املكرمة و مستوى القلق من االختبار .هذه الفروق لصاب
طالب الصف الثالث الثانوي صص شرعي .هذه النتيجة
تفسر من قبل الباحث بأن هنا اختالفا بني مستوى
التحصيل الدراسي حيث الحق الباحث من خالل هذه
الدراسة أن طالب القسم الابيعي أفضل يف مستوى
التحصيل الدراسي من طالب القسم الشرعي كذلك إن
الاالب بصفة عامة وطالب القسم الشرعي بصفة خاصة
ال يهتمون باملواد الدراسية من حيث املذاكرة واالسرتجاع إال
قبل االختبار بفرتة قصرية .فيتسب عن ذلك زيادة التوتر
وزيادة مستوى القلق عند الفرد .هنا العديد من الدراسات

قيمة ت

مستوى الداللة

43943

.111

اتفقت مع نتيجة هذا الفرض مثل دراسة شاهني ()3111
ال أكدت أن هنا فروقا يف مستوى القلق من االختبار
بني طالب الصف الثالث الثانوي العلمي وطالب الصف
الثالث الثانوي األديب لصاب طالب القسم األديب.
نتيجة الفرض الثالث:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستويات التحصيل
الدراسي ( ضعيف  ،متوسا  ،مرتفع ) يف درجات القلق
من االختبار لدى طالب العينة ،للتحقق من صحة هذا
الفرض استخدم الباحث حتليل التباين األحادي ،واجلداول
ااتية توضح النتائ

جدول ()2

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات القلق من االختبار وفقاً لمستوى التحصيل الدراسي ألفراد العينة
مستوى التحصيل
ضعيف
متوسا
مرتفع

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

11
53
33

34945
31943
44911

3914
3912
4913
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جدول ()7

يوضح نتائج تحليل التباين التحليل التبايني األحادي للفروأ بين مستويات التحصيل الدراسي (ضعيف  ,متوسط  ,مرتفع ) في القلق من
االختبار

معدل التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

بني اجملموعات

4144394

31

431911

داخل اجملموعات

4541944

24

44914

اجملموع

3331294

442

451932

(يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى  1915وذلك يف مستويات القلق من االختبار
ألفراد عينة الدراسة بناء على مستوى حتصيلهم الدراسي،
وملعرفة ا اه الفروق بني القلق من االختبار ومستوى
التحصيل الدراسي جلأ الباحث إر استخدام املقارنة البعدية

قيمة ف

مستوى الداللة

42915

.111

(  )POST HOCوذلك ملعرفة ا اه الفروق البعدية بني
القلق من االختبار والتحصيل الدراسي لدى أفراد عينة
الدراسة .حيث استخدم الباحث اختبار توكي يف املقارنة
البعدية .اجلدول رقم ( )1يوضح نتيجة املقارنة البعدية.
جدول )8

ومرتفع )
يوضح نتائج المقارنات البعدية لدرجات القلق من االختبار  ,بين مستويات التحصيل الدراسي ( ضعيف  ,متوسط ُ ,

مستوى التحصيل الدراسي

ضعيف

ضعيف
متوسا

متوسط

مرتفع

1941

4941
5942

مرتفع

اجلدول ( )1يوضح أن هنا فروقا يف مستوى القلق من
االختبار لدى أفراد العينة جس مستوى حتصيلهم
الدراسي .هذه الفروق يف مستويات القلق لصاب الاالب
ذوي املستويات املنخفضة يف حتصيلهم الدراسي.
نتيجة الفرض الرابع:

توجد عالقة ارتباطيه سالبة دالة إحصائيا بني القلق من
االختبار  ،التحصيل الدراسي.
للتأكد من صحة الفرض الرابع قام الباحث باستخدام
معامل ارتباع بريسون ملعرفة العالقة بني
مستوى القلق من االختبار والتحصيل الدراسي للعينة .
حيث بلغت ( )-.11وهذه النتيجة تدل على أن هنا

ارتباطا عكسيا (سلبيا) بني القلق والتحصيل الدراسي .مبعا
أنه كلما زاد القلق عند الاال قل مستوى التحصيل
الدراسي اخلاص به والعكس صحيح .كذلك قام الباحث
جساب معامل ارتباع بريسون للقلق من االختبار والتحصيل
الدراسي لدى طالب املدينة والريف .حيث وجد أن معامل
االرتباع لدى طالب املدينة بله ( )-.14بينما بله معامل
االرتباع لدى طالب الريف ( .)-.12إن نتيجة هذا
الفرض تتفق إر حد ما مع نتائ الدراسات السابقة .حيث
أكد أبو صبحة ( )4241أن هنا عالقة ارتباطية بني
القلق والتحصيل الدراسي هذه العالقة تكون سلبية ،كذلك
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أكدت دراسة الزهرا ( )3114أن هنا عالقة ارتباطية
بني القلق والتحصيل الدراسي.
الخالصة والتوصيات

توصلت الدراسة احلالية إر عدة مالحظات :أوال :وجود
نسبة من القلق بني الاالب يف مدينة مكة املكرمة وكذلك
القرى اجملاورة هلا .حيث إن نسبة القلق من االختبار عند
الاالب يف القرى مرتفعة عن طالب املدينة  .ثانيا:
توصلت الدراسة إر أن صص الاالب له عالقة مبستوى
القلق حيث إن طالب الثانوية صص طبيعي حصلوا على
أقل مستوى يف القلق بصفة عامة مقارنة باالب التخصص
الشرعي الذين حصلوا على مستوى مرتفع يف القلق من
االختبار بصفة عامة .ثالثا :توصلت الدراسة إر أن
الاالب ذوي املستويات املرتفعة يف القلق من االختبار
يكون حتصيلهم الدراسي منخفضا ،بينما الاالب ذوي
املستويات املنخفضة يف القلق من االختبار يكون مستوى
حتصيلهم الدراسي مرتفعا .لذلك على اجلهات املختصة
بالتعليم يف مناقة مكة والذي ميثله
إدارة الرتبية والتعليم مبناقة مكة املكرمة االهتمام مبشكلة
القلق من االختبار وذلك بتقدة اإلرشادات والتوجيهات
للاالب وكذلك أولياء أمورهم  .من أجل احتواء هذه
املشكلة والتقليل من هثارها.
بناء على ما توصلت إليه الدراسة احلالية أوصى الباحث
بعدة توصيات:
 -4االهتمام باالب القرى و تفعيل دور املرشد الااليب
يف املدرسة من أجل معرفة وحتديد الاالب ذوي القلق
املرتفع من االختبار وذلك من أجل معرفة أسباب القلق
ومعاجلتها بالتعاون مع أولياء األمور.
 -3احتواء الاالب ذوي مستويات القلق املرتفعة عن طريق
تزويدهم بإرشادات عن كل مادة دراسية وحمتوياهتا وكذلك
اذ أس لة سابقة وذجية لكل مادة وذلك من أجل
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التقليل من هيبة كلمة اختبار أو امتحان .كذلك توجيه
الاالب عن طريق مرشد املدرسة و املعلمني بكيفية الاريقة
الصحيحة للمذاكرة واالسرتجاع وتقسيم الذاكرة والرتميز.
 -4تفعيل دور األسرة ا ور األساسي يف الرتبية وذلك
بتوعيتهم عن طريق جمالس ااباء ومرشد املدرسة بأخاار
القلق ومدى تأثريه على النواحي النفسية واجلسمية على
الاالب كذلك مدى تأثري القلق على مستوى التحصيل
الدراسي للاالب.
المراجع
 إبراهيم  ،كمال .)4213( .عالقة القلق بالتحصيل الدراسي عند
طلبة املدرسة الثانوية .جملة كلية الرتبية  ،جامعة امللك سعود 1 ،
.445-452،
 أبو حا  ،فؤاد .)4213( .التقوة النفسي ،القاهرة ،مكتبة األ لو
املصرية.
 أبو صامية  ،عايدة .)4225( .القلق والتحصيل الدراسي .عمان ،
األردن :املركز العاليب للخدمات الاالبية.
 أبو صبحة  ،كايد .)4241( .العالقة بني قلق االختبار والتحصيل
الدراسي عند طلبة الصف الثالث اإلعدادي مبدارل حمافظة عمان.
رسالة ماجستري غري منشورة .عمان :اجلامعة األردنية.
 أمحد  ،سهري كامل .)3114( .الصحة النفسية والتوافق.
اإلسكندرية :مركز اإلسكندرية للكتاب.
 ال ثا  ،العنود مبار  .)3111( .تكافؤ وذجي اختبار رافن
(ا سوب -التقليدي) لدى عينة من طالب وطالبات جامعة قار
يف ضوء قلق االختبار و قلق احلاس واال اه حنو احلاس  .رسالة
دكتوراه غري منشورة  ،مكة :جامعة أم القرى.
 بااينة  ،أسامة  ،واجلراح  ،عبدالناصر ،وغوا ة  ،مأمون.)3114( .
علم نفس الافل غري العادي .دار املسرية للنشر والتوزيع والاباعة.
عمان
 بلكيال  ،إبراهيم  ،حممد .)3111( .تقدير الذات وعالقته بقلق
املستقبل .رسالة ماجستري غري منشورة ،الد ار  :األكادميية العربية
املفتوحة يف الد ار .
 جبل  ،فوزي  ،حممد .)3111( .الصحة النفسية والسيكولوجية
الشخصية .املكتبة اجلامعية االزراطة ،اإلسكندرية.
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 حسني  ،علي فايد .)3114( .االضارابات السلوكية .كلية ااداب،
القاهرة ،الابعة األور.
 اخلالدي  ،أدي  .)3113( .املرجع يف الصحة النفسية ،الدار العربية
للنشر والتوزيع املكتبية اجلامعية ،غريان.
 رزيقة  ،حمدب .)3144( .الصراع النفسي االجتماعي للمراهق
املتمدرل وعالقته بظهور القلق (احلالة-السمة) .رسالة ماجستري
غري منشورة .اجلزائر :جامعة مولود معمري -تيزي وزو.
 الرما  ،سليمان .)4214( .أثر االسرتخاء العضلي يف التحصيل
وخفض قلق االمتحان .اجمللة العربية للبحوث الرتبوية، )3(3 .
.11-54
 الزعيب  ،حممد بالل ؛ عبال  ،الاالفحة .)3111( .النظام
اإلحصائي .عمان :دار وائل للنشر.
 الزغل  ،إميان .)4214( .أثر كل من قلق االختبار وترتي فقراته
حس درجة صعوبتها وتزويد الالبة باملعلومات عن هذا الرتتي
على حتصيل طلبة الصف الثالث اإلعدادي يف مادة الرياضيات.
رسالة ماجستري غري منشورة  ،جامعة الريمو .
 زهران  ،حامد عبدالسالم .)4241( .الصحة النفسية والعال
النفسي .القاهرة :عار الكت .
 زهران  ،حامد عبدالسالم .)4225( .علم النفس النمو الافولة
واملراهقة .القاهرة :عار الكتاب.
 الزهرا  ،علي عبدالقادر .)3114( .العالقة بني البي ة املدرسية وقلق
االختبار والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالب الصف الثالث
الثانوي مبدينة مكة املكرمة .جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية
واالجتماعية واإلنسانية.444-443 ، )4(44 .
 شاهني  ،حممد عبدالفتاح ( .)3111قلق االختبار لدى طلبة الثانوية
العامة يف حمافظة اخلليل .جملة القدل املفتوحة ل جاث والدراسات،
عدد .45-4 ،4

 شيفر  ،شارلز  ،وميلمان  ،هوارد .)3114( .مشكالت األطفال
واملراهقني وأسالي املساعدة فيها( .ترمجة نسيمة داود ونزيهة
محدي) .عمان :منشورات اجلامعة األردنية.
 صِّبة  ،حممد علي وهخرون .)3111( .الصحة النفسية والتوافق
النفسي .دار املعرفة اجلامعية ،االزارطة.
 صواحلة  ،حممد أمحد ؛ عسفا  ،مرة حممد .)3111( .فعالية
استخدام إجراءات التعزيز يف خفض مستوى قلق االختبار يف مادة

الرياضيات لدى عينة من طالبات الصف السادل يف األردن .جملة
جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية .414-434 ، )3(31 ،
 صواحلة  ،حممد .)3114( .علم نفس اللع  ،عمان :دار املسرية
للنشر والتوزيع والاباعة.
 عبيدات  ،ذوقان ؛ عبداحلق  ،كايد و عدل  ،عبدالرمحن (.)3111
البحث العلمي ،مفهومه وأدواته وأساليبه الرياض :دار أسامة للنشر
والتوزيع.
 عكاشة  ،أمحد .)4223( .الا
األ لو املصرية.

النفسي املعاصر .القاهرة :مكتبة

 العلي  ،عدنان .)4215( .أثر تعزيز التحصيل يف مادة الرياضيات
يف رفع مستوى مفهوم الذات املتد لدى الالبة الذكور يف املرحلة
الثانوية .رسالة ماجستري غري منشورة  ،جامعة الريمو .
 العنا  ،حنان عبداحلميد .)3111( .الافل واألسرة واجملتمع.
األردن :دار الصفاء للنشر والتوزيع .ع.4
 خميمر  ،صالح .)4242( .املدخل إر الصحة النفسية .القاهرة:
مكتبة األ لو املصرية.
 مرزوق  ،مغاوري عبداحلميد .)4224( .الفروق بني اجلنسني يف قلق
االختبار .الرتبية اجلديدة.441-12 ،)1(42 .
 مرسي  ،سيد عبداحلميد .)4241( .اإلرشاد النفسي والتوجيه
الرتبوي وامله  .القاهرة :مكتبة اخلا ي.
 منسي  ،حسن .)3114( .الصحة النفسية .دار الكندي للنشر
والتوزيع ،األردن.
 النيال  ،مايسة أمحد .)4224( .األعراض السيكوسوماتية لدى عينة
األطفال وعالقتها بالقلق واالكت اب .اجلمعية املصرية للدراسات
النفسية .املؤبر السابع لعلم النفس يف مصر .1-3 ،
 الوقفي  ،راضي .)4221( .مقدمة يف علم النفس .عمان :دار
الشروق للنشر والتوزيع.
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A comparative study in anxiety scores of the test and the different levels of academic achievement among students in
grade 12 in Makkah area
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Abstract: The present study aimed to determine the level of the anxiety of the test and to what extent

2-

impact for rural and urban students in Makah area. This study conducted during semester2 in 1432. To
achieve this goal, the researcher used the following tools: 1 - Sarson scale to measure anxiety 2 - level of
academic achievement for the sample in the second semester of 1432-1433.
Method: The researcher used the descriptive method, which is the suitable method to fit the research
problem for the current study. The study sample consisted of 120 students of high school (G12) students
from rural (60 students) and urban areas (60 students).
Tools used in the research: 1 - Sarson scale to measure anxiety 2 - level of academic achievement for the
study sample.
Results:
1 - There are statistically significant differences between students Grade 12 in the anxiety level of the test.
2 - There are significant differences between students’ specialty and the level of anxiety of the test for
students literary.
there are significant differences between the different level of the anxiety and academic achievement for
students.
4 - There is a negative correlation between the level of the anxiety and academic achievement for the current
study.
Recommendations:
1 - Emphasizing the role of the family to educate students.
2 - Activating the role of the students counseling at the school in order to identify and educate students who
suffering with high anxiety level.
Keywords: The anxiety of the test, academic achievement, students in Grade 12, rural and urban areas
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ملخص كتاب

التعلم لدى الفرد ومناقشة تاور الدما يف ضوء نظريات

بعنوان (علم النفس التربوي)

وبني تأثري
التاور (بياجيه – وليف) وقدم مفهوما للغة ن

مقدمة

فيما يأيت عرض موجز تويات الكتاب املعنون
بعلم النفس الرتبوي والذي يتضمن العديد من املوضوعات
املهمة واملتنوعة يف جمال علم النفس الرتبوي حيث مشل
العديد من املوضوعات النظرية ورباها باجلان التابيقي يف
احلقل الرتبوي  ،ومن هذا املنالق ترجع أمهية هذا الكتاب
من حيث مشوليته يف املوضوعات ال هتم القائمني على
العملية الرتبوية بشكل عام سواء أكان داخل الفصل أم
خارجه وأيضا أثناء عملية التدريس والتقوة وكذلك عند
تصميم املقررات والِّبام الدراسية مبا يراعي الفروق الفردية
واستخدام التقنيات احلديثة يف تنفيذ االسرتاتيجيات
التدريسية ال بنيت على أهداف حمددة سواء أكانت عامة
أم إجرائية  ،وفيما يأيت استعراض توى الكتاب بشكل
موجز:
الفصل

(

األول:

مقدمة

عن

النفس

علم

التربوي

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY: A TOOL

)FOR EFFECTIVE TEACHING

والذي تناول مقدمة عن علم النفس الرتبوي ومفاهيمه
وتوضيح أمهيته لتفعيله يف داخل حجرات الدراسة ،كما
استعرض أهم املهارات الفعالة لدى املعلم وال تسهم يف
التعلم النشا ،إضافة إر أمهية البحث العلمي يف هذا اجملال
وإسهاماته يف تاوير التعلم الفعال ،وكذلك مساعدة
األخصائيني الرتبويني يف تابيق االستفادة من تلك
األجاث.
الفصل الثاني :التطور المعرفي واللغوي (

COGNITIVE

)AND LANGUAGE DEVELOPMENT

فقد تناول مفاهيم علم النفس اللغوي واملعريف ،ودراسة
مراحل النمو اللغوي وارتباع تاور املراحل العمرية بعملية

العديد من املتغريات مثل العوامل الوراثية والبي ية على
اكتساب اللغة ومدى تأثري تلك املتغريات على تاويرها.
الفصل

الثالث:

)السياأ

SOCIOEMOTIONAL

االجتماعي)

SOCIAL
CONTEXTS

AND

DEVELOPMENT

والذي تناول السياق االجتماعي ورباه باجلان

االنفعايل

ومدى تاور هذا السياق يف املراحل العمرية املختلفة للفرد
يف نظري

(برينر – اريكسون) ،ومدى تأثري السياق

االنفعايل االجتماعي متمثال يف (العائلة -القرناء -املدرسة)
على التاور االنفعايل االجتماعي يف املراحل العمرية
املختلفة ،وتناول التاور االنفعايل االجتماعي من خالل
مفهوم الذات عند األطفال وكذلك التاور اخللقي والتعايش
مع ضغوع احلياة جبوانبها املتعددة.
الفصل الرابع( :الفروأ الفردية)

INDIVIDUAL

VARIATIONS

والذي تناول فيه مفهوم الذكاء ونظرياته املتنوعة مركزا على
نظرية الذكاءات املتعددة وربا الذكاء بعلم األعصاب.
وتناول ااراء املختلفة ومدى جدل العلماء حول تفسرياهتم
ملفهوم الذكاء والعوامل املؤثرة فيه ومها (الوراثة والبي ة)،
وأضاف يف هذا الفصل العديد من أ اع التعلم املفضلة
لدى املتعلم ومن أمهها (النما السمعي – النما البصري
– النما احلسحركي _ النما التلقائي اخل  )....كما تناول
العديد من أ اع التفكري وكان من أمهها النما (الساحي-
العميق) ،كما تارق إر السمات الشخصية وطبيعتها
للمتعلمني وميوهلم الشخصية ومدى تأثري ذلك على عملية
التعلم.
الفصل

الخامس

(التنوع

الثقافي

SOCIOCULTURAL DIVERSITY

االجتماعي)
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مت فيه مناقشة االختالفات يف احلالة االقتصادية واالجتماعية

حتليل السلو التابيقي ،وكيف ميكن زيادة السلو املرغوب

والثقافية والعرقية كيف أنه ك مراعاة هذه االختالفات يف

والتقليل من السلو غري املرغوب ،مث تناول مناحي التعلم

تعليم األطفال وكذلك من خالل وضع الِّبام الدراسية

املعريف االجتماعي مثل نظرية املعرفية لباندورا (،)Bandura

واملناه ال ك أن تضمن موضوعات تساير االختالفات

تارقه إر أمهية تنظيم الذات لدى املتعلم أثناء

العرقية والثقافية وتتناس

مع اجلانبني االقتصادي

إر جان

تعلمه وكيفية مراعاة ذلك يف اسرتاتيجيات التدريس

واالجتماعي على أن يدعم كل ذلك بي ة التعلم اجليد .وقد

الفصل الثامن (طبيعة معالجة المعلومات)

تناول املؤلف وصف بعض الارق ال تعزز التعلم عِّب

INFORMATION PROCESSING APPROACH

الثقافات املختلفة بصورة تابيقية مبساة ،وقدم شرحا وافيا
ألوجه التنوع بني الذكور واإلناث من حيث أوجه التشابه
واالختالف بينهم يف خمتلف اجلوان

و اصة اجلنس

والثقافة واالنتماء العرقي ومناقشة القضايا الرتبوية املتعلقة
باختالف اجلنس وكيفية التغل على تلك القضايا.
الفصل السادس (المتعلمين ذوي الحاالت الخاصة)
LEARNERS WHO ARE EXCEPTIONAL

يصف هذا الفصل أنواع خمتلفة من صعوبات التعلم سواء
الصعوبات النمائية او األكادميية وكذلك االضارابات
السلوكية ال يعا منها األطفال  ،مث يشرح اإلطار القانو
وأنواع التقنية ال تستخدم لذوي صعوبات التعلم وكيفية
التعامل مع تلك الف ة يف مراحل عمرية متقدمة من خالل
استخدام االسرتاتيجيات املناسبة ال تواجه تلك الصعوبات
 ،مث تناول تعريف املقصود بالافل املوهوب ومناقشة أهم
املناحي يف تعليم الافل املوهوب من خالل معرفة مساته
وكيفية تصميم مواقف تعليمية تتال

قدرا من التفكري

االبتكاري يتماشى مع قدراته العقلية املرتفعة.
الفصل السابع (المناحي السلوكية واالجتماعية والمعرفية)
BEHAVIORAL AND SOCIAL COGNITIVE
APPROACHES

تناولته مثل املنحى السلوكي

عنرف التعلم واملناحي ال
واملقارنة بني نوعيه الشرطي واإلجرائي ،مث تارق إر تعريف

THE

تناول هذا الفصل املقصود باملعلومات ،الذاكرة بأنواعها
الاويلة والقصرية ،التفكري بأنواعه ،ومصادر املعرفة،
والكفاءة والسرعة يف معاجلة املعلومات يف مرحل التشفري
والتخزين ،مث ناقش مفهوم الذاكرة وما يتعلق ا من عملية
ترميز و زين واسرتجاع ونسيان املعلومات ،مث تارق إر
مفهوم اخلِّبة وتعلم كيفية اكتساب اخلِّبة ،وشرح املقصود
بالعمليات ما وراء املعرفة ()Metacognition
ومناقشة بعض الارق لتحسني عمليات ما وراء املعرفة لدى
الالبة.
الفصل التاسع (العمليات المعرفية المعقدة)

COMPLEX

COGNITIVE PROCESSES

مت فيه مناقشة اسرتاتيجيات تعليم املفاهيم ،ووصف عدة
أنواع من طرق التفكري ال ميكن للمعلم أن يستخدمها
لتعليم طالبه ومنها التفكري الناقد والتفكري االستداليل
وا اذ القرار والتفكري اإلبداعي ،ووصف خاوات حل
املشكلة والعقبات ال ميكن أن تواجهها أثناء حل املشكلة
من خالل استعراض بعض األمثلة من واقع البي ة ،وشرح
املقصود بالنقل وأنواعه واملمارسات الثقافية.
الفصل العاشر( :المناحي االجتماعي البنائي)

SOCIAL

CONSTRUCTIVIST APPROACHES

قارن بني املنحى البنائي االجتماعي مع باقي املناحي البنائية
يف عملية التعليم ،وشرح كيف ميكن للمعلم والقرناء أن
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يسامهوا بشكل مشرت يف تعلم األطفال ،ومناقشة فعالية

عنرف املقصود بالدافعية وأجرى مقارنة بني وجهات نظر
خمتلفة حول الدافعية منها السلوكية واإلنسانية واملعرفية

العمل يف

واالجتماعية أي إن الدوافع لدى الفرد منها املوروثة

جمموعات (فرق العمل) مبا ينمي لدى الافل املشاركة

واملكتسبة وكيفية توظيف كل منها

عملية التعلم ،مث

الفعالة لدى زمالئه.

مناقشة العمليات املهمة يف الدافعية للتحصيل مثل الدافع

العمل مع جمموعات صغرية ،ووصف الّبام االجتماعية
البنائية ،من خالل تقدة أنشاة تعليمية تتال

ال صل احلادي عشر (احملتوى املعريف واحملتوى العلمي)
THE

IN

COGNITION

LEARNING

AND

CONTENT AREAS

شرح كيف تتاور مهارة القراءة وشرح بعض املناحي املفيدة
يف تعليم القراءة مثل املنحى املعريف واملنحى االجتماعي
البنائي  ،ووصف مهارة الكتابة  ،ومناقشة بعض املناحي
املفيدة يف تعليم الكتابة مثل املنحى املعريف واملنحى
االجتماعي البنائي  ،وشرح االختالفات يف تعليم
الرياضيات والعمليات املعرفية وبعض املبادي يف النظرية
البنائية يف تعليم الرياضيات والربا بني التقنية وتدريس
الرياضيات  ،وحتديد التحديات واالسرتاتيجيات املتعلقة
بتعليم األطفال ال تواجههم أثناء التفكري العلمي  ،مث
تلخيص كيف صار التعليم يف العلوم االجتماعية .
ال صل

الثا

عشر

(التخطيط,

INSTRUCTION،PLANNING

والتدريس,
،

والتقنية)

AND

TECHNOLOGY

شرح ماذا ك

أن يتضمن التخايا للدرل يف احلجرة

الصفية ،وشرح النماذ عندما يكون املعلم هو مركز
التدريس ،وشرح النماذ عندما يكون الاال

هو مركز

التدريس ،وشرح كيف ميكن أن تستخدم التقنية يف مساعدة
الالبة على التعلم الفعال وتوظيف تلك التقنيات مبا
يتناس مع االسرتاتيجية املستخدمة.
ال صل الثالث عشر (الدافعية والتعلم)

،MOTIVATION

الداخلي والدافع اخلارجي فعالية الذات والسيارة و وضع
أهداف مستقبلية والتخايا  ،وشرح العالقات بني
السياقات الثقافية االجتماعية ال

تقلل الدافعية ،

والتوصيات كيف ميكن مساعدة التالميذ ضعيفي التحصيل
يف التغل

على مشاكلهم من خالل رفع الدافعية لديهم

للتعلم.
ال صل الرابع عشر (إدارة الص

وتنظيمه)

MANAGING

THE CLASSROOM

يتضمن شرح عن أمهية إدارة الصف وتنظيمة والتحديات
ال يواجهها ،ووصف للبي ة املادية اإلكابية يف احلجرة
الصفية ال تساعد التالميذ على التعلم وتسهم يف إكاد
تعلم فعال ،وحتديد أفضل أسالي التواصل بني التالميذ
واملعلمني ،وصياغة بعض املناحي ال ميكن أن تستخدم يف
حالة وجود مشكالت سلوكية لدى املتعلمني وكيفية التغل
عليها.
ال صل اخلامس عشر (االختبارات املعيارية والتعليم)
STANDARDIZED TESTS AND TEACHING

يتضمن شرح عن طبيعة وغرض االختبارات املعيارية
وا كات ال تستخدم لتقوميها ،مث مقارنة بني اختبارات
التحصيل واالستعداد ،وشرح أنواع خمتلفة من اختبارات
التحصيل مثل االختبارات املقننة واالختبارات املرجعية سواء
مرجعية اجلماعة أم مرجعية ا ك وفائدة كل منها يف عملية
التعلم ،وتناول الفصل دور املعلم يف بناء تلك االختبارات
بأنواعها املختلفة.
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السادس

(التقييم

الصفي

ووضع

الدرجات)

CLASSROOM ASSESSMENT AND GRADING

مت فيه مناقشة أن عملية التقييم تعد أحد املكونات الرئيسة
للمنظومة التعليمية وبيان أمهيتها يف عملية التعليم ،وشرح
بعض األدلة اإلرشادية يف بناء االختبار التقليدي ،وتقدة
بعض أنواع من التقييم البديل على سبيل املثال (ملف

185

تصحيحها وتفسري درجاهتا واالستفادة من تلك النتائ يف
تاوير اسرتاتيجيات التدريس للتغل

على االخنفاض يف

التحصيل إن وجد.
وأخريا أدعو أعضاء هي ة التدريس والباحثني وطلبة
الدراسات العليا لقراءة هذا الكتاب واالستفادة منه.

اإل از)  ،وشرح عملية رصد الدرجات بشكل دقيق وطرق
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