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 جملة دورية حمّكمة
 (حزيران -أذار   -كانون أألول  – أيلول)اجلامعي  مرات يف العام  اربعتصدر 

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

                                       ******** 

 األهداف –الرسالة  –الرؤية 
 الرؤية:
 ت النشر العلمي املتميز حملياً وعاملياً يف جماالت العلوم الرتبوية والن سية.لة علا الر ي اوواص ااجملتعمل 
 

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

 
 األهداف:

  .تطبيقاهتا من خالل نشر البحوث النظرية والتطبيقيةاملسامهة يف تطوير العلوم الرتبوية والن سية و   (1
  .العريباحمللي و بط بالوا ع رتوت واالبتكارألصالة واحباث املتميزة اليت تتسم باجلودة العالية نشر األ (2
 .حباث اليت تسهم يف التطوير  يف جمايل الرتبية والتعليمنشر األ (4
 اثهم حملياً وعاملياً.توفري وعاء نشر للباحثني املتميزين والتسويق ألحب (1
 عرض جتارب عاملية متمثلة اوا يصدر من كتب وأحباث تتعلق بالرتبية وعلم الن س. (5

                                   ******** 
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 حقائق وتواريخ

 م1991هـ/ مارس 1111شعبان  علم الن س" وحىت اآلنمسما أول عدد  "رسالة الرتبية و 
 حبثا 219 2111 أكتوبر/1111 ذي احلجة( 12عدد البحوث املنشورة حىت آخر عدد )العدد 

 (%88حبثا ~ ) 212 عدد البحوث املنشورة يف جمال العلوم الرتبوية
 (%12حبثا  ~ ) 11 عدد البحوث املنشورة يف جمال علم الن س

 19~  يد النشرعدد البحوث  
 

 القواعد العامة للنشر بالمجلة
( وترسل علا بريد اجمللة http://gesten.org.saاستكمال النماذج املوجودة علا مو ع اجمللة ) -1

(Jes.gesten@ksu.edu.sa.) 
 خلو البحث من االخطاء اللغوية والنحوية. -2
 اجمللة.بالتقيد بقواعد النشر  -1
ص حة مطبوعة علا شكل وورد ووفق مواص ات اجملالت العلمية التابعة جلامعة امللك ( 11ال يتجاوز عدد ص حات البحث )ا -1

 سعود وخاصة من حيث نوع اخلط والبنط.
 كتابة منت البحث علا شكل عمودين عدا املخلص باللغة العربية او االجنليزية. -5
 رفضه. هليئة التحرير حق ال حص األويل للبحث وتقرير أهليته للتحكيم, أو -2
 طاب ) بول البحث للنشر( للباحث يف حالة  بوله للنشر, وحيدد فيه العدد الذي سوف ينشر فيه.يرسل خ -7
 ور ياً أو إلكرتونياً دون إذن كتايب من رئيس التحرير. آخريف حالة  بول البحث للنشر, ال جيوز نشره يف من ذ نشر  -8
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 "مشرفو المجاالت"  العاملين بها  دور مديري األندية الصيفية في نشر األمن الفكري من وجهة نظر المعلمين

 بمدينة الرياض
 ن عيسى العتيبيغازي بن الحميدي ب

 هـ11/2/1111وقبل  – هـ21/11/1111قدم                                       
هــدفت هــذه الدراســة إر التعــرف علــى دور مــديري األنديــة الصــيفية يف نشــر األمــن الفكــري مــن وجهــة نظــر املعلمــني العــاملني  ــا  مشــرفو  :مســتخلص

دراسة قام الباحث بتصميم استبانة، ومت التحقق من صدقها وثباهتا. وطبقها على عينة الدراسة من املعلمـني اجملاالت  مبدينة الرياض.  ولتحقيق هدف ال
( معلمـا ، واســتخدم الباحــث عــددا  مـن األســالي  اإلحصــائية املناســبة لابيعـة هــذه الدراســة،  وكــان مـن أهــم نتــائ  هــذه 45العـاملني  ــا، وبلــه عــددهم )

 الدراسة ما يأيت:

( مـن 15,4ديري األندية الصيفية يف نشر األمن الفكري مبدينة الرياض بشكل عام بدرجة عالية، حيث بلـه املتوسـا احلسـايب العـام )أن دور م .4
 (. 1أصل )

 ( مما يوضح التجانس يف موافقة أفراد الدراسة.14,4( وبني )13,4تراوح املتوسا احلسايب بني ) .3

 (.14,4باملرتبة األور مبتوسا حسايب ) أن العبارة  يِّبز قيم التسامح والسالم  جاءت .4

 (.13,4أن العبارة  يشجع على تنظيم زيارات طالبية للعلماء لتوجيههم توجيها  فكريا  سليما   جاءت باملرتبة األخرية مبتوسا حسايب ) .1

اخلـِّبة يف التعلـيم، سـنوات اخلـِّبة  ( بالنسبة ملتغريات الدراسة )املؤهـل العلمي،سـنوات15,1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .5
 يف األندية الصيفية، التدري (. 

 واختتمت الدراسة بعدة توصيات بناء على النتائ  تؤكد أمهية األمن الفكري ودور مديري األندية الصيفية يف نشره.

 اجملاالت مشرفو الفكري، األمن الصيفية، األندية مديري: المفتاحية الكلمات
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 المقـدمـة:
الـ  مـنهب  ـا علـى عبـاده  األمن نعمـة مـن نعـم اهلل  يُعد

 َأْطَعَمُهم ال ذ ي( 1) اْلبَـْيت   َهَذا َرب   فـَْليَـْعُبُدوا}املؤمنني قال تعار: 
 (.1 -4 قريش) {َخْوف   مِّنْ  َوآَمنَـُهم ُجوع   مِّن

:  مــــن أصــــبح مـــنكم همنــــا  يف ســــربه، معــــا  يف  وقـــال 
ت لـــه الـــدنيا  ســـنن ابـــن جســـده عنـــده قـــوت يومـــه فكأ ـــا حيـــز 

 (.1444ماجه )
فاألمن مال  وضرورة من ضـرورات احليـاة ليـنعم اإلنسـان 
بالراحـــــة والامأنينـــــة وســـــكون الـــــنفس والعـــــيش يف بي ـــــة همنــــــة 
 يستايع من خالهلا أداء واجباته حنو دينه ونفسه وجمتمعه. 

وحتقيق األمن الفكري من مقاصد الشـريعة اإلسـالمية الـ   
قـــــل البشـــــري وا افظـــــة عليـــــه باعتبـــــاره مـــــن كفلـــــت محايـــــة الع

ـــــــاة دون تأمينهـــــــا.  الضـــــــرورات اخلمـــــــس الـــــــ  ال تســـــــتقيم احلي
 (.421هـ،ص4143)املالكي، 

إذ يؤدي وجود األمن الفكري احلماية مـن االحنرافـات الـ  
تشــــكل خاــــرا  علــــى الفــــرد واجملتمــــع، وهتديــــدا  ل مــــن الــــوط  

 وزعزعت لكيان الدولة واستقرارها.
ت اململكــــة العربيــــة الســــعودية يف هــــذا العصــــر وقــــد شــــهد

ظهـــور العديـــد مـــن األفكـــار املظللـــة وااراء واملعتقـــدات املـــؤثرة 
ســـــلبا  الـــــ  زعزعـــــت األمـــــن فيـــــه مـــــن خـــــالل وســـــائل اإلعـــــالم 

 املشبوهة وبعض مواقع االنرتنت وحنومها.
ويُعـد االحنـراف الفكـري مــن أهـم مهـددات األمـن مبفهومــه 

اجـــة الكبـــرية إر الوقايـــة منـــه وا ـــاذ الشـــامل ولـــذلك تظهـــر احل
اإلجــراءات الالزمــة ملواجهتــه وعالجــه حــ  نامــ ن إر ســالمة 

 (.41هـ،ص4141الفكر من االحنرافات )املالكي، 
ممـــــا يتالـــــ  تكـــــاتف مجيـــــع مؤسســـــات الدولـــــة، وحتقيـــــق 
املشـــــاركة اجملتمعيـــــة ملواجهـــــة القضـــــايا والتحـــــديات ومتالبـــــات 

يـــة والتعلـــيم الشـــريك االســـرتاتيجي يف التنميـــة، وتعتـــِّب وزارة الرتب
تأصــيل املســؤولية األمنيــة، وغرســها يف نفــول الناشــ ة للنهــوض 
باملسؤولية اجلماعية وإذكاء احلس األمـ  وإرسـاء دعائمـه لـدى 

أفراد اجملتمع، وحتقيق املنظومة األمنيـة املتكاملـة، فهـي املؤسسـة 
الــــ  تــــريب الناشــــ ة منــــذ خــــروجهم مــــن كنــــف أســــرهم، وهـــــي 

ملؤسسة ال  ترفد قااعات اململكـة بـرأل املـال الفكـري الـذي ا
 ، بتصرف(.34يدير عملية التنمية يف اململكة. )املعاياة، ص

وقـــــد دعــــــت )وثيقــــــة سياســـــة التعلــــــيم يف اململكــــــة العربيــــــة 
( إر  تنميـــــــة إحســـــــال الاـــــــالب 15الســـــــعودية( يف املـــــــادة )

وإعدادهم مبشكالت اجملتمع الثقافية واالقتصادية واالجتماعية 
 لإلسهام يف حلها . 

فالناشــ ة جاجــة إر حصــانة فكريــة تســاعدهم  علــى عــدم 
قبــول األفكــار املنحرفــة واهلدامــة الــ  تغــرر  ــم وتــؤدي  ــم إر 
التهلكــــة، إذ تعتــــِّب هــــذه املرحلــــة مرحلــــة حساســــة مــــن حيــــث 

 سهولة تأثر أفكار الناش ة.
ة لــــذلك فـــــإن دراســـــة دور مـــــديري األنديـــــة الصـــــيفية مبدينـــــ

الريـــــاض يف نشـــــر األمـــــن الفكـــــري مـــــن وجهـــــة نظـــــر املعلمـــــني 
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  

ن األفكار املنحرفة واملظللة، تساعد يف حصانة الناش ة فكريا  م
وهــذا ظــاهر يف خاــا األنديــة الصــيفية وأهــدافها الــ  أخــذت 
علـــــى عاتقهـــــا تقـــــدة املناشـــــا الرتبويـــــة املوجهـــــة الـــــ  تناســـــ  
حاجــاهتم وتلــيب رغبــاهتم باعتبارهــا حماضــن تربويــة مهمــة ورحبــة 
ملــــــا هلــــــا مــــــن دور فعــــــال يف اســــــتقااب جهــــــود العــــــاملني  ــــــا 

ل املثمــر ومســاعدة الاــالب علــى تكــوين وتوحيــدها حنــو العمــ
عـادات ومهــارات وقـيم وأســالي  التفكـري و ــو اخلـِّبات وتنميــة 
هوايـــــاهتم وقـــــدراهتم وإبـــــداعاهتم واملشـــــاركة يف التنميـــــة الشـــــاملة 
ــــد يف إجــــازاهتم الصــــيفية حتــــت  واســــتثمار أوقــــاهتم بالنــــافع املفي

أمهيـة إشراف تربوي سليم وإدارة تربويـة واعيـة بأهـدافها وإدرا  
 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 

يف كافــــة اجملــــاالت  األمــــن الــــوط  وعلــــى املشــــروعات التنمويــــة
هـ( إر أن أهم األسباب 4134.وقد كشفت دراسة املالكي )

والعوامل املؤدية إر اإلرهاب تتمثل يف االحنراف الفكري لدى 
 من يقوم بتلك األعمال.

هـــــ( ودراســــة 4133كمــــا أثبتــــت دراســــة كــــل من)الِّبعــــي،
هــــــــــ(، 4135هــــــــــ(، ودراســـــــــة )اليوســـــــــف، 4134)احليـــــــــدر، 

هــــ( 4131ف الرتبـــوي باملناقـــة الشـــرقية، ودراســـة)إدارة اإلشـــرا
أن االحنـــــــراف الفكـــــــري يعـــــــد مـــــــن أهـــــــم مســـــــببات اإلرهـــــــاب 
والتاـــــرف، ممـــــا يتالـــــ  املشـــــاركة اجملتمعيـــــة ملواجهـــــة القضـــــايا 
والتحـديات ومتالبـات التنميـة وبـذل كـل جهـد ممكـن لتحقيـق 
األمــن الفكــري لــدى الشــباب وكافــة شــرائح اجملتمــع. فمــن أبــرز 

لــــيم يف اململكــــة العربيــــة الســــعودية تنشــــ ة أهــــداف سياســــة التع
املــــواطن الصــــاب الــــذي مــــ  وطنــــه وينتمــــي إليــــه ويشــــعر فيــــه 
بــاألمن واالســتقرار والامأنينــة فيكــون لبنــة نافعــة يف بنــاء وطنــه 
ومحاية جمتمعه. وتعتِّب األندية الصـيفية عـامال  مهمـا  يف  حتقيـق 

الصـــيفية  األهــداف الرتبويـــة، لــذا كـــ  أن تكــون إدارة األنديـــة
واعيـــة ومدركـــة ل هـــداف الـــ  تســـعى إر حتقيقهـــا مـــن خـــالل 
املناشا والِّبام  واألنشاة واإلعالم الرتبوي واستقااب جهود 
العـــــاملني وتفعيـــــل دورهـــــم فيهـــــا حلمايـــــة الاـــــالب مـــــن الفكـــــر 

 املنحرف ونشر الوعي الكايف.
وهنا يتضح أن مديري األندية الصيفية ميثلون الدور األهم 

ية من االحنراف الفكري الذي يسـتهدف أخـالق وقـيم يف الوقا
اجملتمــــع وا ــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة ملواجهتــــه وعالجــــه ومحايــــة 
البي ــة الرتبويــة مــن أســباب انتشــار األفكــار املظللــة الــ  تشــكل 
خاــرا  علــى أمـــن هــذه الــبالد الغاليـــة وهتديــدا  ملقوماتــه العقديـــة 

ديـــــد مشــــــكلة والثقافيـــــة والفكريـــــة. ويف ضـــــوء ذلـــــك ميكـــــن حت
 الدراسة في السؤال اآلتي:

مـــا دور مــــديري األنديــــة الصـــيفية بمدينــــة الريــــاض فـــي نشــــر األمــــن 
 الفكري من وجهة نظر المعلمين العاملين بها " مشرفو المجاالت"؟     

 ويتفرع من السؤال األول األسئلة اآلتية: 
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف إجابــات عينــة  .4

ديري األنديــة الصــيفية مبدينــة الريـــاض يف الدراســة بــني مــ
نشر األمن الفكري من وجهة نظر املعلمني العـاملني  ـا 

   يف ضوء متغري املؤهل العلمي. اجملاالت مشرفو 

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف إجابــات عينــة  .3
الدراســة بــني مــديري األنديــة الصــيفية مبدينــة الريـــاض يف 

نظر املعلمني العـاملني  ـا  نشر األمن الفكري من وجهة
  يف ضـــــوء متغـــــري ســـــنوات اخلـــــِّبة يف اجملـــــاالت مشـــــرفو 
 التعليم. 

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف إجابــات عينــة  .4
الدراســة بــني مــديري األنديــة الصــيفية مبدينــة الريـــاض يف 
نشر األمن الفكري من وجهة نظر املعلمني العـاملني  ـا 

متغـــــري ســـــنوات اخلـــــِّبة يف   يف ضـــــوء اجملـــــاالت  مشــــرفو 
 األندية الصيفية.

 :أهـداف الدراسـة
التعرف على دور مديري األندية الصـيفية مبدينـة الريـاض  .4

يف نشر األمن الفكري من وجهـة نظـر املعلمـني العـاملني 
  . اجملاالت ا   مشرفو 

التعرف علـى الفـروق بـني مـديري األنديـة الصـيفية مبدينـة  .3
ري مـن وجهــة نظـر املعلمــني الريـاض يف نشـر األمــن الفكـ

  يف ضـــوء متغـــري املؤهـــل اجملـــاالتالعـــاملني  ـــا  مشـــرفو 
 العلمي. 

التعرف على الفروق بني مديري األندية الصـيفية مبدينـة   .4
الريـاض يف نشـر األمــن الفكـري مـن وجهــة نظـر املعلمــني 

  يف ضـــوء متغـــري ســـنوات اجملـــاالتالعــاملني  ـــا  مشـــرفو 
 اخلِّبة يف التعليم. 



 من الفكري من وجهة نظر املعلمني .....غازي بن احلميدي العتييب: دور مديري األندية الصيفية يف نشر األ
 

 (م3144 كانون األولهـ/4145 صفر؛ )الرياض 32 – 5(، ص ص 14رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )

8 

رف علـى الفـروق بـني مـديري األنديـة الصـيفية مبدينـة التع .1
الريـاض يف نشـر األمــن الفكـري مـن وجهــة نظـر املعلمــني 

  يف ضـــوء متغـــري ســـنوات اجملـــاالتالعــاملني  ـــا  مشـــرفو 
 اخلِّبة يف األندية الصيفية.

 أهمية الدراسة:
حسـ   -قد تكون هذه الدراسـة مـن أور الدراسـات  .4

دور مـديري األنديـة  الـ  تناولـت –حد علـم الباحـث 
الصــــيفية مبدينــــة الريــــاض يف نشــــر األمــــن الفكــــري مــــن 

   .اجملاالتوجهة نظر املعلمني العاملني  ا  مشرفو 

تــــِّبز أمهيــــة الدراســــة مــــن أمهيــــة محايــــة العقــــل البشــــري  .3
وا افظـــة عليـــه باعتبـــار أن حتقيـــق األمـــن الفكـــري مـــن 
مقاصـــد الشــــريعة اإلســـالمية ومــــن الضـــرورات اخلمــــس 

 ال تستقيم احلياة دون تأمينها.  ال 

اســــــتفادة اجلهـــــــات الرتبويــــــة واألمنيـــــــة يف معرفــــــة أهـــــــم  .4
ـــــة يف نشـــــر األمـــــن الفكـــــري وتوثيقهـــــا  الوســـــائل الوقائي

 والعمل على تعزيزها .

تكتســ  هــذه الدراســة أمهيتهــا مــن أمهيــة مــدير النــادي  .1
 الصيفي الذي هو من ركائز العملية الرتبوية. 

ة ميدانيــة تســعى ملعرفــة الــدور تُعــد هــذه الدراســة دراســ .5
الفعلي ملديري األندية الصيفية يف نشر األمـن الفكـري 
مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر املعلمـــــــني العـــــــاملني  ـــــــا  مشـــــــرفو 

  .اجملاالت

التوصل إر نتائ  علمية يستفاد منها يف محاية الناش ة  .1
 وحصانتهم فكريا  من األفكار املظللة واهلدامة.

 حـدود الدراسـة:
 عية الحدود الموضو 

دور مديري األندية الصيفية يف نشر األمن الفكـري مـن وجهـة 
  .اجملاالتنظر املعلمني العاملني  ا  مشرفو 

 الحدود المكانية 

 األندية الصيفية مبدينة الرياض  بنني .
 الحدود الزمانية
 هـ. 4144-4143العام الدراسي 

 مصطلحات الدراسة:
بـــه مـــدير النـــادي   مجيـــع مـــا يقـــوميعـــرف الـــدور إجرائيـــاً  دور:

الصـــيفي مـــن تفـــاعالت وإجـــراءات ومهـــام ومعـــايري تـــتحكم يف 
سلوكه وتصرفاته عند تنفيذ الواجبات الرتبوية امللقاة على عاتق 
 إدارة األندية الصيفية يف جمال نشر األمن الفكري للاالب. 

 مدير النادي الصيفي:
 معتــــدل فكريــــا  ومتــــزن ســــلوكيا ، لديــــه اخلــــِّبة قائــــد تربــــوي  هــــو

الكافية يف األعمال الرتبوية واإلدارية الـ  توصـله للقيـام باملهـام 
 املوكلة له، وحتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية.

 األندية الصيفية:
 نــاداه منـــاداة وجالســـه يف النـــادي والن ـــادي  النـــادي فـــي اللغـــة

هــــ، 4411اجمللـــس ينـــدون إليـــه مـــن حواليـــه . )تـــا  العـــرول، 
 (.55ص

الصـــيفية بأ"ـــا   حماضـــن تربويـــة تقـــام فيهـــا تعـــرف األنديـــة 
جمموعــــة مـــــن املناشــــا والـــــِّبام  املنوعــــة يف مبـــــا  املـــــدارل أو 
املنشــ ت احلكوميــة واألهليــة ذات املواقــع املناســبة واإلمكانــات 
املتوفرة، وهي موجهة للمتعة والفائدة واستثمار أوقات الاالب 

دات تربوية وخدمة اجملتمع يف اإلجازة الصيفية حتت إشراف قيا
 (.11، ص51مؤهلة. )التوثيق الرتبوي، ع

 األمن الفكري
  األمن لغة

(، 314م، ص4222 نقـــيض اخلـــوف  )الفـــريوز هبـــادي، 
 كمــــــا يعــــــ  طمأنينــــــة الــــــنفس وزوال اخلــــــوف  )األصــــــفها ، 

 (.35هـ، ص4131
 وفي االصطالح

 حتصني كيـان الدولـة ،واجملتمـع ضـد األخاـار الـ  هتـددها 
ا  وتـــــأمني مصــــاحلها وهتي ـــــة الظـــــروف املناســـــبة داخليــــا  وخارجيـــــ
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اقتصاديا  واجتماعيا  لتحقيق األهـداف والغايـات الـ  تعـِّب عـن 
 ( .43م، ص4211الرضا العام يف اجملتمع .)هالل، 

  الفكر في اللغة:
م، 4215 إعمـــــــال اخلـــــــاطر يف الشـــــــيء  )ابـــــــن منظـــــــور، 

ــــة إر أن :فكــــر يف األمــــر 15ص (. ويشــــري جممــــع اللغــــة العربي
،فكرا :أعمـــل العقـــل فيـــه ورتـــ  بعـــض مـــا يعلـــم ليصـــل بـــه إر 

 (.431، ص3م، اجلزء 4215اجملهول. )املعجم الوسيا، 
 : بأنهويعرف األمن الفكري إجرائياً 

سالمة العقول واألفكار وصـحة معتقـداهتا املسـتمدة  مـن  
جــذور العقيــدة الصــحيحة و املســلمات املنعكســة علــى ســلوكه 

)أبا   و انتمائه للمجتمع الذي يعيش فيه و تعامالته يف احلياة
 .(111هـ، ص4144، اخليل

 :المعلم العامل بها  "مشرف المجال"
كلــف مــن معتــدل فكريــا  ومتــزن ســلوكيا  م قائــد تربــوي  هــو

بالعمـل مشـرفا  اجتماعيـا  أو ثقافيـا  أو  قبل إدارة الرتبيـة والتعلـيم
 رام  وتــدري رياضــيا  أو علميــا  أو فنيــا  أو كشــفيا  أو مشــرف بــ

كــــــون متميــــــزا  يف أداء عملــــــه التعليمــــــي يباألنديــــــة الصــــــيفية، و 
والرتبـــــــوي، وحاصـــــــال  علـــــــى دورة تأهيليـــــــة للعـــــــاملني باألنديـــــــة 

 .الصيفية
 اإلطـار النظـري

 مفهوم األمن الفكري:
ميثل األمن الفكري دورا  باله األمهية يف حياة الشعوب، إذ 

ه لشـــعو ا؛ فـــاألمن تتنـــافس الـــدول واألمـــم علـــى حتقيقـــه وتـــوفري 
حاجـة إنسـانيه ال يسـتايع بدونـه أي جمتمـع أن يعـيش وميـارل 
دوره يف البنــاء والتنميــة. وقــد صــنف  البــاحثون األمــن إر عــدة 
أنــــواع منهــــا: األمــــن  االجتمــــاعي، والسياســــي، واالقتصــــادي، 
والثقــايف، والبي ــي، واملعلومــايت، ويعــد األمــن الفكــري مصــالحا  

حل داثته فقد تباينت التعريفات يف حتديد مفهومه حديثا ، ونظرا  
حيـــث ينظـــر لـــه الـــبعض إر أنـــه أســـالي  وإجـــراءات أمنيـــه يف 
حني يرى بعضهم أن األمن الفكري ال يتعدى األمـن العقـدي 

فحســ ، بينمــا ينظــر إليــه هخــرون باعتبــاره حالــة نفســية نا ــة 
 عن ا اذ مجلـة مـن التـدابري واإلجـراءات الـ  ميكـن مـن خالهلـا

هــــــ،   4144حتقيـــــق األمـــــن الفكـــــري وا افظـــــة عليـــــه )املـــــالكي،
 (.114ص
انضــباع عمليــة التفكــري لــدى األفــراد  ويعرفــه )اجلحــ ( بأنــه: 

الثوابت األساسية يف اإلسالم مبا خيـدم هـذا  والباحثني يف إطار
 (35هـ، ص4131) التفكري ويبنيه وال يهدمه

شـــرتكة بـــني الدولـــة بري املا: النشـــاع والتـــدبأنـــه ( نصـــريويعرفـــه )
واجلماعــة شــوائ  عقديــة أو فكريــة أو  األفــرادواجملتمــع لتجنــ  

نفسية تكون سببا  يف احنراف السلو  واألفكار واألخـالق عـن 
 هــــــ،4144) أو ســـــببا  لإليقـــــاع يف املهالـــــك. جـــــادة الصـــــواب

 .(43ص
ـــان  نـــه:أب ويعرفـــه )املـــالكي(    ســـالمة الفكـــر مـــن  إراالطم ن

حـد مقوماتـه أ أوالـوط   ل مـنل هتديـدا  االحنراف الـذي يشـك
هـ،ص 4144الفكرية و العقدية والثقافية واألخالقية واألمنية )

114 ) 
ويعرفــه )الرتكــي( بقولــه: أن يعــيش النــال يف بلــدا"م وأوطــا"م 

منني على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية هوبني جمتمعاهتم 
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،4133) ومنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومتهم الفكريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

 .(11ص 
الفكري بأنـه :محايـة العقـل البشـري  األمنف الباحث ويعر 

 وااراءاملنحرفـــــــــة و املضـــــــــللة  األفكـــــــــاروا افظـــــــــة عليـــــــــه مـــــــــن 
شــــكل  ــــدف تــــدمريه واحناللــــه ســــلوكيا  ليواملعتقــــدات الســــلبية 

القناعـات الفكريـة والثوابـت  أوالـوطن  أمـنعلى  خارا  وهتديدا  
 العقدية واملنظومة األخالقية والقيمية.

 :سابقة أنريف الاص من التعونستخل

 اإلســـالميةمـــن مقاصـــد الشـــريعة مقصـــد األمـــن الفكـــري  -
وتِّبز 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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قيــق نشــر الفكــر اامــن عامــل لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة وحت -
 األمن اجملتمعي. 

املــال الفكــري الــذي يــدير عمليــة   بــرألاالهتمــام ضــرورة  -
 التنمية.

األمــن ســود يا افظــة علــى مكتســبات الــوطن ومحايتهــا ل -
 الامأنينة واالستقرار يف احلياة.و 
ســـــرتاتيجية  اجتماعيــــــة رســــــم ااألمـــــن الفكــــــري يتالـــــ   -

للمســامهة يف احلفــاى علــى عقــول الشــباب مــن  متكاملــة
وحتقيق طموحات الدولة يف التنمية وتوفري الفكري  الغزو
 . األمن

مــن خـالل املعلومـات الصـحيحة  - حتصني الشبــاب ثقافيـا  
 .والثقايف ال  تزيد الوعي األم 

  رجال األمن واملواطنني.و  العلماء تنمية العالقات بني -
الوقوف بقوة يف وجـه مصـادر الفكـر املنحـرف واملتاـرف  -

 تحقيق األمن الفكري.ميثل ركيزة أساسية ل
 أهمية األمن الفكـري:

تكمـــن أمهيـــة األمـــن الفكـــري يف احتاللـــه املرتبـــة األور مـــن 
ــــواع األمــــن كافــــة، إذ إن حتقيقــــه مــــن مقاصــــد الشــــريعة  بــــني أن
اإلســــالمية الــــ  كفلــــت محايــــة العقــــل البشــــري وا افظــــة عليــــه 
باعتبــــاره مــــن الضــــرورات اخلمــــس الــــ  ال تســــتقيم احليــــاة دون 

 (.421هـ، ص 4143ينها. )املالكي،تأم
وكــان صــاح  الســمو امللكــي األمــري نــايف بــن عبــدالعزيز 

يرمحه اهلل  -ويل العهد نائ  رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية 
أول من نبه ألمهية األمن الفكري وحـذر مـن خاـورة الفكـر  -

املنحــــرف علــــى األمــــة واجملتمــــع يف اجتماعــــات وزراء الداخليــــة 
ا مسوه يف مناسبات كثرية إر وضع اخلاا العملية العرب. ودع

املبنيــــة علــــى أســــس علميــــة حلفــــق الفكــــر الســــليم واملعتقــــدات 
والقيم والتقاليد الكرمية والثقافة املتساحمة ... وهذه الدعوة من 

لــدن مســوه بثــل بعــدا  اســرتاتيجيا  ل مــن الفكــري ل مــة العربيــة 
ي دولة عربية ألنـه الذي يعتِّب أحد أساسيات األمن الوط  أل

مــرتبا  ويــة األمــة وحضــارهتا واســتقرار قيمهــا وســالمة أفكــار 
ـــــوطن والـــــرتابا  ـــــدعو إر أمـــــن األفـــــراد وأمـــــن ال ـــــ  ت أفرادهـــــا ال
والتواصـــل االجتمـــاعي والثقـــايف، ومواجهـــة كـــل مـــا يهـــدد تلـــك 
اهلويـــة وتبـــ  أفكـــار هدامـــة تـــنعكس ســـلبا  علـــى مجيـــع منـــاحي 

دية واالجتماعيــة واألمنيــة،ألن اهلويــة احليــاة السياســية واالقتصــا
بثل ثوابت األمة من قيم ومعتقدات وعادات، وهذا ما مرص 
األعــــداء علــــى مهامجتــــه لتحقيــــق أهــــدافهم العدوانيــــة والــــرتوي  
ألفكارهم اهلدامة وخاصة بني شرمة الشباب الذين هـم عمـاد 
املستقبل، والتشويش على أفكارهم ودعوهتم للتارف والعنف. 

 (.445هـ، ص4141قاطي، )امل
فوجـــود األمـــن الفكـــري يـــؤدي إر احلمايـــة مـــن االحنرافـــات 
الــ  تشـــكل خاـــرا  علـــى الفــرد واجملتمـــع، وهتديـــدا  ألمـــن الـــبالد 

 الغالية، وزعزعت كيا"ا واستقرارها.
هــ( أن  أمهيـة األمـن الفكـري تعــود إر 4144ويـرى )اللومـق، 

 اعتبارات عدة منها:
يــــــة ألهــــــم املكتســــــبات، وأعظــــــم أن األمــــــن الفكــــــري محا .4

الضروريات، دين األمة وعقيدهتا، ومحاية األمن من هـذا 
اجلان  ضرورة كِّبى، وهو محاية لوجودهـا ومـا تتميـز بـه 

 عن غريها من األمم.
أن اخـــتالل األمـــن الفكـــري يـــؤدي إر اخـــتالل األمـــن يف  .3

 اجلوان  اجلنائية واالقتصادية وغريها.
ري يتعـدى إر كـل شـرائح أن ضرر اإلخالل بـاألمن الفكـ .4

 اجملتمع على اختالف مستوياهتا.
أن منافــــذ األمــــن الفكــــري أوســــع مــــن أن تغلــــق، فــــاألمن  .1

ـــــا  إر حراســـــة كـــــل دار، بـــــل كـــــل عقـــــل،  الفكـــــري مت
ومحايتــــــه مــــــن االخــــــرتاق قــــــدر اإلمكــــــان، وهــــــذا يوســــــع 

 املسؤولية.
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أن األمن الشامل مسؤولية األمة جبميـع ف اهتـا وعلـى  .5
النـــال وأعمـــاهلم ومهـــامهم، ولكـــن اخـــتالف  صصـــات 

األمــن الفكــري أخــص مــن ذلــك فهــو مســؤولية كــل فــرد، 
 ولو كانت تلك املسؤولية متعلقة بذاته.

أن األمـــن الفكـــري معقـــد متـــداخل، بينمـــا غـــريه مـــن  .1
صور األمن وأنواعه ليست كذلك، فالفصل بني احلكمة 
الـــ  هـــي ضـــالة املـــؤمن والفكـــر الضـــار باألمـــة ال يكـــون 

ل أحد يف كل حني، إذ ال ميلك هذا الفهـم إال ضارا  لك
 املؤهلون القادرون على ذلك.

إن اإلخـــــــالل بـــــــأمن األمـــــــة الفكـــــــري مـــــــن اجلانـــــــ   .4
الفكري قد يكون بأيدي األعـداء املباشـرين، وقـد يكـون 
بأيـــدي بعـــض أبنائهـــا، وال يكـــون قيـــامهم  ـــذا العـــدوان 

 (.4-5واضحا  وضوح العدوان املادي. )ص 
الفكــــري ميكـــن حماربــــة الغلــــو والتاــــرف وبتحقيـــق األمــــن 

وســد منافــذ الغــزو الفكــري والثقــايف ومواجهــة االحنرافــات 
الفكريـــــــة والســـــــلوكية الـــــــ  تقـــــــود الشـــــــباب إر التكفـــــــري 

 والتفجري وما يرتت  عليها من أعمال إرهابية.
 مقاصـد األمن الفكري:

نظـــرا  إر مـــا حصــــل ل مـــة اإلســـالمية مــــن جـــراء األفكــــار 
تارفـــــــة والـــــــ  أضـــــــرت بـــــــأهم املكتســـــــبات املاديـــــــة اهلدامـــــــة وامل

والبشـــــرية، دعـــــت )وثيقـــــة سياســـــة التعلـــــيم يف اململكـــــة العربيـــــة 
(إر أنـــه كـــ   تبصـــري الاـــالب مبـــا 11الســـعودية( يف املـــادة )

لــــوطنهم مــــن أجمــــاد إســــالمية تليــــدة، وحضــــارة إنســــانية عامليــــة 
 عريقة ومزايا جغرافية وطبيعية واقتصادية  .

 قاصد األمن الفكري ما يأيت: فإن من م     
 فيـــف منـــابع االحنـــراف الفكـــري وســـد مجيـــع منافـــذه  .4

 واتصال ما تسرب منه إر اجملتمع.
حتقيــق الوســاية واالعتــدال فكــرا  وممارســة. والبعــد عــن  .3

 األفراد أو التفريا لدى مجيع شرائح اجملتمع ومؤسساته.

تكـــوين رأي عـــام منـــاهض للغـــو والتاـــرف واإلرهـــاب  .4
 ملختلفة.ِبصورها ا

حتقيــق الــوالء والــِّباء واالنتمــاء واملواطنــة الصــاحلة لــدى  .1
 مجيع أفراد اجملتمع.

حتقيــــق الوحــــدة الوطنيــــة ومحايتهــــا باعتبارهــــا مــــن أهــــم  .5
 مقومات األمن واالستقرار.

احتواء الشباب فكريا  واجتماعيا  وسياسيا  واقتصـاديا ،  .1
 وتوظيف طاقاهتم وقدراهتم خلدمة الدين مث الوطن. 

قضاء على ظاهرة اإلرهـاب باعتبارهـا نتيجـة مباشـرة ال .4
هـــــــــــ، 4134الحنــــــــــراف الفكــــــــــر وضــــــــــالله. )املــــــــــالكي، 

 (.141ص
ويُعــــد األمــــن الفكــــري مـــــن الضــــروريات األمنيــــة حلمايـــــة 
مكتسبات الوطن التنموية واحلضارية والثقافية، والوقوف 
ـــــه  ـــــدمري الفكـــــر واحنالل ـــــؤدي إر ت بقـــــوة ضـــــد كـــــل مـــــا ي

 سلوكيا .

 ق األمن الفكـري:أساليب تحقي

يتال  املشاركة اجملتمعية ملواجهة إن حتقيق األمن الفكري 
والقيـــام بالـــدور املنـــاع القضـــايا والتحـــديات ومتالبـــات التنميـــة 

وبذل كل جهد ممكن لتحقيق بكل مؤسسة على أكمل وجه، 
األمــــن الفكــــري لــــدى الشــــباب وكافــــة شــــرائح اجملتمــــع وتنشــــ ة 

وينتمــــي إليــــه ويشــــعر فيــــه  املــــواطن الصــــاب الــــذي مــــ  وطنــــه
بــاألمن واالســتقرار والامأنينــة فيكــون لبنــة نافعــة يف بنــاء وطنــه 

وللمؤسســة الرتبويــة دور كبــري وأو  نصــي  يف  ،ومحايــة جمتمعــه
 ونوجز ذلك فيما يأيت: ، حتقيقه
متابعــة األســرة ألبنائهــا، وحتصــينهم ضــد األفكــار اهلدامــة،  .4

اسيا ، وبث ح  الوطن وتثقيفهم دينيا  وخلقيا  وأمنيا  وسي
 ووالة األمر يف نفوسهم. 

تركيـــز اخلابـــاء، وفعاليـــات حلقـــات حتفـــيق القـــرهن الكـــرة  .3
علـــى بـــث الوســـاية، واالعتـــدال يف نفـــول رواد املســـاجد 
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وحتــــذيرهم مــــن هثــــار األفكــــار اهلدامــــة يف الــــدين واخللــــق. 
 (.42هـ، ص4144)النفيعي، 
 ري ما يأيت:أن من أسالي  حتقيق األمن الفك ويرى الباحث

تضــــمني منالقــــات األمــــن الفكــــري وأسســــه يف مناشــــا  -
وبرام  األندية الصيفية، وحرص املؤسسات الرتبوية علـى 
تعزيزه يف نفول الناش ة لتحصينهم ضد األفكار املنحرفـة 

 واهلدامة.
تركيــــز املؤسســــات اإلعالميــــة يف األمــــن الفكــــري بتعريــــف  -

ل الناشـ ة الفكر املنحرف واملتارف الذي يتوغل إر عقو 
ـــــدل إر  وكعلهـــــم ينحرفـــــون عـــــن املـــــنه  اإلســـــالمي املعت

 الفكر الضال.
فاألمن الفكري تتعدى مسؤوليته السلاات األمنية ليشمل 
مؤسســــات اجملتمــــع كافــــة لتســــري مجيعهــــا يف خــــا متــــواز  لــــدفع 
املـــواطنني إر ا اهـــات فكريـــة ســـليمة وصـــحيحة تنـــت  ســـلوكا  

عدهم علـى مواجهـة األفكـار سويا  إلقامة عالقـات إكابيـة تسـا
، وحتقيـق االنتمـاء املنحرفة والعيش يف أمـن وطمأنينـة  واسـتقرار

 للدين احلنيف مث الوطن الغايل. 
 أسباب االنحراف الفكري

 يرى )الوايلي( أن لالحنراف الفكري أسبابا  منها: 
اخللل يف منه  التلقي؛ حيث تتلمذ  طائفة من الغالة  .4

علــى أنفســهم، فــال يقتــدون علــى مــن ال علــم عنــده، أو 
وال يهتـــدون مبـــا عليـــه العلمـــاء الراســـخون، بـــل يقـــدحون 
فيهم، ويلمزو"م، وقد دلت النصـوص علـى لـزوم تعظـيم 

 َوَمـــا}العلمـــاء، وســـؤاهلم، والصـــدور عـــنهم، قـــال تعـــار: 
لَــكَ  َأْرَســْلَنا ي ر َجــاالً  إ ال   قـَبـْ  نإ   الـــذِّْكر   َأْهــلَ  فَاْســأَُلواْ  إ لَــْيه مْ  نُـّـوح 
ــُتمْ  ــونَ  الَ  ُكن : }وإن العلمــاء  . وقــال  7األنبيــاء { تـَْعَلُم

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.

لداللـــة  األخـــذ بظـــواهر النصـــوص دون فقـــه وال اعتبـــار .3
املفهـوم وال قواعــد االســتدالل، وال اجلمــع بــني األدلــة وال 
اعتبـــار لفهـــم العلمـــاء، واحلكـــم بـــذلك علـــى األشـــخاص 
واجلماعــــــات واألنظمــــــة دون فقــــــه أو تثبــــــت، أو اعتبــــــار 
للضــــوابا  الشـــــرعية، وهـــــو مـــــا وقـــــع فيـــــه بعـــــض األفـــــراد 

 واجلماعات يف هذا العصر.
واحلكــم واملعــا  اجلهــل مبقاصــد الشــريعة؛ وهــي غاياهتــا  .4

واملصاب ال  شرعت األحكام من أجلها والـ  تعـود إر 
 إقامة املصاب ااخرويه والدنيوية.

التشدد والغلو يف الدين: من دالئـل هـذه الف ـة الضـالة  .1
ـــــة غـــــري ســـــليمة، وبعـــــدم  ـــــ  اتســـــمت با اهـــــات فكري ال
الرســـو  يف فقـــه الـــدين واإلحاطـــة ب فـــاق الشـــريعة  امليـــُل 

التضـــــــييق والتشـــــــديد واإلســـــــراف يف القبـــــــول دائمـــــــا  إر 
بــــالتحرة وتوســــيع دائــــرة ا رمــــات واخلــــرو  عــــن منــــاه  
االعتدال يف الدين وقد حذر النيب من ذلك حيُث قال: 
)إن هـــذا الـــدين يســـر ولـــن يشـــاد الـــدين أحـــد  إال غلبـــه( 

 (411-411هـ، ص4143رواه البخاري. )

 ومن آثار االنحراف الفكري:

قـــال اعـــة وحـــرب علـــى الجماعـــة: أنهـــا شـــق لعصـــا الط .4
 َوُأْولـ ي الر ُسولَ  َوَأط يُعواْ  الّلهَ  َأط يُعواْ  آَمُنواْ  ال ذ ينَ  َأيُـَّها يَا}تعار: 
 إ ن َوالر ُسـول   اللّـه   إ لَـى فـَـُردُّوهُ  َشـْيء   ف ي تـََناَزْعُتمْ  فَإ ن م نُكمْ  اأَلْمر  
نُــونَ  ُكنــُتمْ  ــر   َواْليَـــْوم   ب الّلــه   تـُْؤم  ــر   َذل ــكَ  اآلخ   { تَــْأو يالً  َوَأْحَســنُ  َخيـْ
 (.59: النساء)

إن ســـعادة البشـــرية وفـــالح اإلنســـانية هـــو يف إميا"ـــا بر ـــا 
وطاعتها ملن واله اهلل أمرها، وإن طاعة  وإتباعها لنبيها 

والة األمــر هــره لإلميــان بــاهلل ورســوله، بــل هــي طريــق ألداء 
مضى علمـاء الااعة ورعاية الدين وعلو اإلسالم. وهكذا 

 اإلسالم على مر العصور.
إن هذا الدين دين الفاـرة، يتـواءم مـع التنفير من الدين:  .3

 الن ــاسَ  َفطَــرَ  ال ت ــي الل ــه   ف ْطــَرةَ } النفــول الســوية، قــال تعــار: 
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َها (. إنه دين يأىب العنـف، ومـرم الظلـم، 11الروم) { َعَليـْ
 ب ـــاْلُعْرف   ْأُمـــرْ وَ  اْلَعْفـــوَ  ُخـــذ  }وينهــى عـــن القســـوة قـــال تعـــار: 

ـــر ضْ  ـــن   َوَأْع ـــاه ل ينَ  َع :  (. وقـــال199 األعـــراف) { اْلَج
 )بعثتم ميسرين ور تبعثوا معسرين( رواه البخاري.

إن بعض الذين يقومون بأعمال إهدار طاقات الشباب:  .4
الفكر املنحـرف مـن الشـباب هلـم قـدرات عجيبـة، وأفكـار 

مكــــان أن خالقـــه، وحيويــــة وثابــــة، ومثـــل هــــؤالء كــــان باإل
يكونــوا رصــيدا  ل مــة وأن تســخر ملكــاهتم تلــك وطاقــاهتم 
فيمــــا ينفــــع الــــبالد والعبــــاد، بــــدال  مــــن أن تصــــبح فســــادا ، 

 وتغدو رمادا .
ومــن حصــادها أ"ــا تصــرف صــرف النــاس عــن الطاعــة:  .1

النال عن الااعة، وتشغلهم عن العبـادة، وتصـرف جــهد 
نـــــــافع العلمـــــــاء والـــــــدعاة، وأفكــــــــار الـــــــوالة عـــــــن الســـــــعي مل

ــــهم،  ــــى االشـــتغال ب املـــؤمنني، والســـري ملصـــاب املســـلمني إل
وإعاقة للدول عن التقدم والتنمية والتكنولوجيا، واملالحقة 

 لفلوهلم، والرد على أفكارهم والتحذير منها.
ومــن هثــاره الوخيمــة أ"ــا تتســب  يف اهتــزاز ضــياع األمــن:  .5

األمـــــن، وشـــــيوع الفوضـــــى، واألمـــــن هـــــو أســــــال الرخـــــاء، 
ان النمـــــاء ومنــــة اهلل علـــــى عبــــادة، فقـــــيض اهلل هلـــــذه وعنــــو 

الــــبالد دعــــوة اخلــــري حينمــــا هيــــأ هلــــذه اجلزيــــرة امللــــك عبــــد 
ــــق الشــــرع وأقــــام  ــــدعوة، فاب ــــذي مكــــن هلــــذه ال ــــز، ال العزي

 احلدود ونشر العلم ومكن للمعرفة، فمد األمن رواقه.
ومن املعلوم لدى كل صاح  بصرية أن األمن من أعظـم 

ــُدوا}قــال تعــار:  املصــاب وأساســها. ــَذا َرب   فـَْليَـْعُب ــت   َه  اْلبَـْي
 4 قــريش) {َخــْوف   مِّــنْ  َوآَمــنَـُهم ُجــوع   مِّــن َأْطَعَمُهــم ال ــذ ي (1)
-1 .) 

من هثار اإلرهاب أنه بذر للفتنة ونسف  إحداث الفرقة: .1
 َوالَ } ل خوة وتدمري األلفـة وإحـداث الفرقـة، قـال تعـار: 

َنــــــاَزُعواْ  ــــــهَ  إ ن   َواْصــــــب ُرواْ  ر يُحُكــــــمْ  َوتَــــــْذَهبَ  فـَتَـْفَشــــــُلواْ  تـَ  َمــــــعَ  الّل
ـــــــاب ر ينَ  : إن اهلل  (. وقـــــــال الرســـــــول 11األنفـــــــال) {الص 

يرضـــى لكـــم ثالثـــا ، ويكـــره لكـــم ثالثـــا  فريضـــى لكـــم: أن 
تعبــدوه وال تشــركوا بــه شــي ا  وأن تعتصــموا جبــل اهلل مجيعــا  
عة وال تفرقــوا، ويكــره لكــم قيــل وقــال وكثــرة الســؤال وإضــا

 (.412-411هـ، ص4143املال رواه مسلم. )الوايلي،
أن املســـؤولية تقـــع علـــى اابـــاء واملـــربني يف  ويـــرى الباحـــث

االهتمام بالناش ة وتربيتهم وتوعيتهم وتوجيههم التوجيه األمثل  
باألســــالي  الرتبويــــة الــــ  تناســــبهم يف هــــذه املرحلــــة احلساســــة 

يه من هثار سلبية لوقايتهم من االحنراف الفكري وما يرتت  عل
 على األمة.

 أثر التربية اإليمانية على األمن: 
تُعــا الرتبيــة اإلميانيــة بــربا الشــاب منــذ مرحلــة مبكــرة مــن 
عمره بأصول اإلميان؛ فإذا حتققت وقوي إميانه، وهتذبت نفسه 

وعمال ، ولزم التقوى يف  لذلك أثره يف مواجهة  عمله كانخلقا  
مـــة وأفكـــاره املظللـــة واملنحرفـــة، قـــال الغـــزو الفكـــري مببادئـــه اهلدا

 يُـت م   َأن إ ال   اللّـهُ  َويَـْأَبى بـ أَفْـَواه ه مْ  اللّـه   نُورَ  يُْطف ُؤواْ  َأن يُر يُدونَ }تعار: 
 (.12التوبة) { اْلَكاف ُرونَ  َكر هَ  َوَلوْ  نُورَهُ 

ــــــــة اليقظــــــــة اإلميانيــــــــة يف نفــــــــول الشــــــــباب  علهــــــــم  وتنمي
حتفظهـــم بـــإذن اهلل مـــن كـــل مـــا هـــو يستشــعرون املعيـــة الربانيـــة و 

 َيْخَفـىَ  الَ  اللّـهَ  إ ن  }خمالف للدين اإلسالمي العظيم .قال تعار: 
ـــــــــــــــــــــــَماء ف ـــــــــــــــــــــــي َوالَ  اأَلْرض   ف ـــــــــــــــــــــــي َشـــــــــــــــــــــــْيء   َعَلْيـــــــــــــــــــــــه     {الس 

 (.5عمران آل)
فبـــإذن اهلل تكـــون الرقابـــة الذاتيـــة حارســـا  أمينـــا  هلـــم، إال أن 

اجلهات املسؤولة عن  بناءها يتال  جهودا  تربوية تتضافر فيها
تربيــــة الــــنشء وتعليمــــه بــــدءا  باألســــرة ومــــرورا  باملدرســــة وانتهــــاء  
بـــــاجملتمع جبميـــــع مؤسســـــاته املـــــؤثرة فيـــــه، وحتقيقـــــا  هلـــــذه ااثـــــار 
العظيمــة يف نفــول الشــباب، ولــتلمس األثــر اإلكــايب يف حفــق 
ومحايــــة وصــــيانة عقــــول الشــــباب فالبــــد مــــن معرفــــة الضـــــوابا 

 ية للعمل الرتبوي وهي:  واالعتبارات الشرع
: الرتبية عبادة: الرتبية عمل شـرعي، وعبـادة هلل االعتبار األول

  ،فالبد هلا أن حتاع بسيا  الشـريعة وتضـبا بضـواباها ،
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فــــاإلخالص وحـــــده ال يكفـــــي إذ ال بــــد مـــــع ســـــالمة املقصـــــد 
 وصدق النية أن يكون العمل صاحلا  وصوابا .

 َواَل  َصــال حاً  َعَمــالً  فـَْليَـْعَمـلْ  رَبِّــه   ل َقــاء يـَْرُجـو َكــانَ  َفَمـن} قـال تعــار: 
 (.111الكهف) { َأَحداً  رَبِّه   ب ع َباَدة   ُيْشر كْ 

ـــاني: ـــار الث الرتبيـــة وظيفـــة شـــرعية: الرتبيـــة شـــأ"ا شـــأن  االعتب
الوظائف الشرعية األخرى، وال  من أبرز أهدافها  ري  جيل 

اع بعنقـــه مـــن واع مـــدر  ملســـؤولياته وقـــادر علـــى تأديـــة مـــا ينـــ
 أمانات وساع إر ما فيه خريي الدنيا وااخرة.

: الرتبيـــة قـــدوة: الرتبيـــة قـــدوة قبـــل أن تكـــون االعتبـــار الثالـــث
توجيهـــا ، وعمـــل قبـــل أن تكـــون قـــوال ، واملـــريب ينبغـــي عليـــه أن 
يريب النال بفعله قبل قولـه، فـاملريب الـذي كـاوز حـدود الشـرع  

ــــورع والتقــــوى ــــة حــــدود اهلل  كيــــف ســــرييب غــــريه علــــى ال ورعاي
واملتلقـي يــرى املخالفــة الشـرعية ممــن يفــرتض أنـه القــدوة لــه. إذ 
أن أثر إخالل املريب بالتزام الضوابا الشـرعية يف تربيتـه وعملـه 
ال يقـــف عنـــد حـــدود العمـــل الرتبـــوي بـــل يتجـــاوز ذلـــك وهـــذا 

 مكمن اخلار.
يـه أن املـريب يُنظـر إل ااجملهـر: وكمـ: املـريب حتـت االعتبار الرابع

بعني القدوة فهنـا  عيـون أخـرى ترقبـه وتنظـر إليـه، فُينظـر إليـه 
مـــن اخلـــار  باعتبـــاره واحـــدا  ممـــن يعمـــل لإلســـالم وعملـــه ميثـــل 
الســمت واهلــدي الشــرعي، ورمبــا ينظــر إليــه بعــني تبحــث عــن 
اخلاأ وتفرح به، فتتخذ من أخاائه مدخال  للنيل من املـربني. 

هـــــ، 4144يلي، فهــــل هنــــا  أخاــــر مــــن هــــذا التصــــور  )الــــوا
412.) 

وهــــذا مــــا تؤكــــده )وثيقــــة سياســــة التعلــــيم يف اململكــــة العربيـــــة 
( إر أنه  يتم اختيار القائمني على 425السعودية(يف املادة )

ــــة والفنيــــة  ــــة والرتبوي ــــيم مــــن ذوي الكفــــاءة العلمي ــــة والتعل الرتبي
 واخللق اإلسالمي .

 دور األندية الصيفية في تحصين فكر الناشئة:

ملكــة العربيــة الســعودية إر تســخري كافــة اجلهــود حتــرص امل
واإلمكانــــات املاديــــة والبشــــرية وتوجيههــــا لرتبيــــة أفرادهــــا ونشــــر 
الــوعي والتعلــيم بــني صــفوفهم إدراكــا  مــنهم بأمهيــة ذلــك النمــو 
للفرد واجملتمع . وهذا ما نصت عليه )وثيقة سياسة التعلـيم يف 

إر أن   فـرص النمــو ( 1اململكـة العربيــة السـعودية( يف املــادة )
مهيأة أمام الاال  للمسامهة يف تنمية اجملتمع الذي يعيش فيه 

 ومن مث اإلفادة من هذه التنمية ال  شار  فيها .
ثمار األمثل وهي بذلك على يقني بأن ما تنفقه يُعد االست

. إذ إن هنـــــا  ثالثــــة أهــــداف أساســـــية يف رأل املــــال الفكــــري
رتبــوي إر حتقيقهــا وتتمثــل يف لوظــائف الرتبيــة يســعى النســق ال

اســــتيعاب القــــيم والتقاليــــد واألعــــراف االجتماعيــــة وغرســــها يف 
الناشــ ة مـــن أجـــل ا افظـــة عليهــا ونقلهـــا مـــن جيـــل إر جيـــل، 
وكذلك إنشاء وتنمية  اذ  اجتماعية جديدة وتاوير أسـالي  
احلياة االجتماعية السائدة، وأخريا  }التاوير واإلبداع يف الفكر 

و  الفردي واالجتماعي لضـمان مواكبـة التاـور والتغيـري. والسل
 (.141هـ،4144)القرطون،

حماضن تربوية مهمة ورحبة ملا هلا من وتعد األندية الصيفية 
دور فعــــال يف اســــتقااب جهــــود العــــاملني  ــــا وتوحيــــدها حنــــو 
العمل املثمر، وقد أخذت علـى عاتقهـا تقـدة املناشـا الرتبويـة 

حاجــات وميــول الاــالب وتلــيب رغبــاهتم املوجهــة الــ  تناســ  
وتســـــاعدهم علـــــى تكـــــوين عـــــادات ومهـــــارات وقـــــيم أخالقيـــــة 
ـــــدراهتم  وأســـــالي  التفكـــــري و ـــــو اخلـــــِّبات وتنميـــــة هوايـــــاهتم وق

وتوجيـــــه الشـــــباب وإبـــــداعاهتم واملشـــــاركة يف التنميـــــة املســـــتدامة 
وحصــــانتهم   ورعايــــة أفكــــارهم وفــــق املــــنه  اإلســــالمي املعتــــدل

كـــار املنحرفـــة واملظللـــة وتشـــجيع أ ـــاع الســـلو  فكريـــا  مـــن األف
الداعمــــة ل مــــن الفكــــري، واســــتثمار أوقــــاهتم بالنــــافع املفيــــد، 
واإلسهام يف بناء شخصيته ليكون عضوا  نافعا  يف بناء جمتمعه، 
فهي بذلك تضيف للمجتمع عنصرا  مهما  وعضوا  فعاال  حماطا  

 بسيا   من القيم الدينية واألخالقية.  
 ـات السابقـة:الدراس
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 ( بعنــــوان: 4144دراســــة أبــــا اخليــــل )دور مــــديري هـــــ"
ــة المتوســطة فــي نشــر األمــن الفكــري  مــدارس المرحل

وهـدفت الدراسـة إر التعـرف علـى دور  بمدينة الريـاض"
مديري مدارل املرحلة املتوسـاة يف نشـر األمـن الفكـري، 
استخدم الباحث املـنه  الوصـفي التحليلـي معتمـدا  علـى 

ة أداة  للدراســة، ومت تابيقهــا علــى عينــة الدراســـة االســتبان
( مــــــديرا  وقــــــد توصــــــلت إر أن مــــــدير 45الــــــ  بلغــــــت )

املدرســــة مــــث املعلمــــني علــــى توجيــــه الاــــالب ومحــــايتهم 
فكريـــا ، ويـــدعم تفعيـــل دور اإلذاعـــة املدرســـية يف التوعيــــة 
باألمن الفكري، وإقامة الفعاليـات الـ  تؤكـد أمهيـة األمـن 

بتنفيــذ بــرام  وحماضــرات يف نشــر األمــن  الفكــري، ويقــوم
الفكـــــري داخـــــل املدرســـــة، ويقـــــيم املـــــدير معرضـــــا  داخـــــل 
مدرســــته لنشــــر األمــــن الفكــــري، ويــــدعم مــــدير املدرســــة 
تنظـــيم زيــــارات طالبيـــة للجهــــات األمنيـــة للتوعيــــة بأمهيــــة 

 األمن الفكري.  

 ( بعنــــــوان: 4132دراســــــة ا لســــــي )دور مــــــديري هـــــــ"
ة الريـــــاض فـــــي الوقايـــــة مـــــن األنديـــــة الصـــــيفية بمدينـــــ

وهــــــدفت الدراســــــة إر بيــــــان مــــــدى مســــــامهة  الجريمــــــة"
األندية الصيفية يف الوقاية من اجلرميـة، وحجـم إسـهامات 
األنديــــة الصــــيفية يف التعريــــف باجلرميــــة ومؤثراهتــــا، ومــــدى 
إســهام األســالي  الوقائيــة الــ  تنتهجهــا األنديــة الصــيفية 

لاــالب منهــا، وقــد يف محايــة مرتاديهــا، ومــدى اســتفادة ا
اعتمـــدت الدراســـة علـــى املـــنه  الوصـــفي املســـحي، وقـــد 
توصلت إر تعزيز الاـالب بأسـالي  احلـوار البنـاء والقـيم 
االجتماعيـــة وااثـــار اإلكابيـــة للبـــذل والعاـــاء، وتعـــريفهم 
باألفكــار املنحرفـــة والدخيلـــة املظللـــة وحماربتهـــا عـــن طريـــق 

يـــــة الصـــــيفية أنشـــــاة متنوعـــــة ومتعـــــددة، وأن بـــــرام  األند
تعمـــــل علـــــى تقـــــدة الصـــــورة احلقيقيـــــة ل فكـــــار املنحرفـــــة 
وأســــالي  أ اطهــــا، وتعريــــف الاــــالب بــــأن التعــــاون بــــني 
األسرة واجملتمع أمر ضروري وفاعل للقضـاء علـى اجلرميـة، 

والعمــــل علــــى أن تتناســــ  بــــرام  األنديــــة الصــــيفية مــــع 
 حاجات وميول مرتاديها.

 ( هـــــــ4132دراســـــة احلـــــارثي )إســـــهام اإلعـــــالم ": بعنـــــوان
التربوي في تحقيق األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانوية 

 . أوضحت هذه الدراسة مـدى أمهيـة بمدينة مكة المكرمة
ممارســــة اإلعــــالم الرتبــــوي لتحقيــــق األمــــن الفكــــري لــــدى 
طـــالب املرحلـــة الثانويــــة. أوصـــت هــــذه الدراســـة بضــــرورة 

ت يف حــل تعويــد الاــالب علــى أســالي  احلــوار واملناقشــا
اخلالفـــــات والتعـــــاون مـــــع رجـــــال األمـــــن يف نشـــــر الثقافـــــة 
 األمنية لدى الاالب من خالل األنشاة املدرسية.    

 (  بعنــوان:4131دراســة علــى اجلحــ )دور التربيــة  هـــ"
وهــدفت  فــي وقايــة المجتمــع مــن االنحــراف الفكــري"

إر التعــرف علــى خمــاطر ظــاهرة االحنــراف الفكــري وهثــاره 
ـــدور بـــني أفـــراد اجمل تمـــع كمـــا هـــدفت إر الوقـــوف علـــى ال

الرتبـــــــــــوي واالجتمـــــــــــاعي يف التصـــــــــــدي هلـــــــــــذه الظـــــــــــاهرة 
باألســـــالي  العلميـــــة وهـــــدفت إر التعـــــرف علـــــى قنـــــوات 
التـــأثري يف نشـــر الفكـــر املنحـــرف وإبـــراز األعمـــال الرتبويـــة 
الوقائيـــــــة مـــــــن خمـــــــاطر االحنـــــــراف الفكـــــــري واســـــــتخدمت 

إر عــــدة  الدراســــة املــــنه  الوصــــفي التحليلــــي وتوصــــلت
نتـــــائ  منهـــــا: أمهيـــــة رعايـــــة الشـــــباب وتصـــــحيح املفـــــاهيم 
اخلاط ــــــــة، والتصــــــــدي لكــــــــل مــــــــا يعكــــــــر صــــــــفو األمــــــــن 
االجتمـــــــاعي، تبصـــــــري أفـــــــراد اجملتمـــــــع  اـــــــورة االحنـــــــراف 
الفكـــري ومقارعـــة احلجـــة وتأصـــيل القـــيم يف النفـــول عـــِّب 
مراحل تنش ة تربوية سليمة ال تغفل معها اليقظة األمنية. 

أن التوعيــــة مــــن أهــــم عناصــــر الوقايــــة مــــن التأكيــــد علــــى 
 االحنراف الفكري.

 ( بعنــــــوان: 4134دراســــــة الســــــليمان )دور اإلدارة هـــــــ"
ـــز األمـــن الفكـــري للطـــالب" ومـــن  المدرســـية فـــي تعزي

ــــ  توصــــل إليهــــا الباحــــث :أن معظــــم مــــديري  ــــائ  ال النت
املـــدارل يف املراحـــل الـــثالث يــــدركون أمهيـــة تعزيـــز األمــــن 
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وأن إدارات املــدارل يف املراحــل الفكــري لــدى الاــالب. 
الــــثالث تقــــوم بــــأدوار خمتلفــــة ومتكاملــــة يف عمليــــة تعزيــــز 
األمن الفكـري للاـالب، وتقـوم بـأدوار كبـرية لتفعيـل دور 
املعلم يف تعزيز األمن الفكري للاالب، وأ"ا تنفذ معظم 
األنشــاة الــ  ترمــي إر تفعيــل دور األنشــاة املدرســية يف 

لاالب بشكل جيـد، إال أن هنـا  تعزيز األمن الفكري ل
أنشــاة ر يــتم تنفيــذها باملســتوى املــأمول كتنظــيم زيــارات 
طالبيـة دوريـة لـوالة األمـر والعلمـاء للتوصـل معهـم وإقامــة 
املعـــارض الرتبويـــة الـــ  تؤكـــد علـــى أمهيـــة األمـــن الفكـــري، 
واستضــافة بعــض القيــادات األمنيــة ملناقشــة الاــالب عــن 

وتســــــتخدم إدارات املــــــدارل األمـــــن ودورهــــــم يف تعزيــــــزه، 
أســـالي  تربويـــة متعـــددة لتعزيـــز األمـــن الفكـــري يف البي ـــة 
املدرسية مبستوى عال إمجاال  ما عدا التنسيق مع اجلهات 

 املختصة ملعاجلة احلاالت املستعصية.

 ( بعنوان: 4134دراسة اخلريف )دور وكالء اإلدارة هـ"
ئ  ومـن أهـم النتـا المدرسية في تحقيق األمن الفكري"

الــــ  توصــــل إليهــــا الباحــــث مــــا يــــأيت: أن هنــــا  مفهومــــا  
% فقـا مـن أفـراد عينـة 51واضحا  ل من الفكـري لـدى 

الدراســـة، وأن هنالــــك أمهيــــة لــــِّبام  النشــــاع الاــــاليب يف 
تعزيـــز األمـــن الفكـــري، وأن أهـــم معوقـــات حتقيـــق األمـــن 
الفكــري لــدى طــالب املــدارل الثانويــة هــو تــأثري الــزمالء 

 واألقران.

  دور المؤسسـات ( بعنـوان: 4131اسة السعيدين )در"
، وهـدفت إر التربوية في الوقاية من الفكر المتطـرف"

أن الرتبيــــة ميكــــن أن تســــهم يف الوقايــــة مــــن التاــــرف مــــن 
خـالل غـرل جمموعــة مـن املبـادي والقــيم وتنميتهـا، مثــل: 
اإلعداد واحلوار والتناصح، وهنا  جمموعة من املؤسسات 

عاتقهــا اإلســهام يف الوقايــة مــن الفكــر الرتبويــة يقــع علــى 
املتاــــرف وتتمثــــل هــــذه املؤسســــات يف األســــرة واملدرســــة 

واملســـــجد وأوصـــــت الدراســـــة بإعـــــداد الـــــِّبام  واألنشـــــاة 
لتنمية وتربية العقل واجلسم والروح وينبغي أن تكون هذه 
ــــــِّبام  شــــــاملة للشــــــباب يف مراحــــــل التعلــــــيم املختلفــــــة  ال

 وليست مقتصرة على مستوى معني.

 ( بعنوان: 4135دراسة السميح )اإلدارة المدرسية هـ"
وهــــدفت إر دراســــة  فــــي مواجهــــة االنحــــراف األمنــــي"

مظاهر االحنراف األم  يف املدارل الثانوية خاصة حماولـة 
رصـــدها ورصـــد األســـباب، والـــدوافع والعوامـــل املؤديـــة هلـــا 
وحتديـــد املقرتحـــات الـــ  تســـاهم يف احلـــد مـــن انتشـــارها. 

دراسة املنه  املسحي، واستخدم الباحـث واستخدمت ال
االســـتبانة كـــأداة للدراســـة، وتوصـــلت الدراســـة إر نتـــائ  
منهــا: أمهيــة عقــد نـــدوات وحماضــرات، ومســابقات أمنيـــة 
لتوجيه الاالب، وضرورة إدخال املواد األمنيـة يف املنـاه  

 التعليمية، والرتبية بالقدوة احلسنة.

 ( بعنـــــــــــــــوان: 4135دراســــــــــــــة العـــــــــــــــامر )ر "دو هـــــــــــــــ
المؤسســـــات التعليميـــــة فـــــي تحقيـــــق األمـــــن الخلقـــــي 

وهـدفت إر تشــخيص  والمجتمعـي فـي عصـر العولمـة"
أبــــرز التحــــديات العامليــــة املعاصــــرة، ومقوماهتــــا، وهلياهتــــا، 
وفاعليتهــــا، كمــــا هتــــدف إر إلقــــاء الضــــوء علــــى مفهــــوم 
األمن األخالقي باعتباره بعدا  أساسا  مـن أبعـاد األمـن يف 

كمــا هتــدف إر بلــورة أفكــار ومقرتحــات اجملتمــع املســلم،  
تربويــــة وتعليميــــة للتعامــــل مــــع أخاــــر مــــا يوجــــه اجملتمــــع، 
وتوصـلت الدراسـة إر أمهيـة القـدوة احلسـنة وتكريســها يف 
منــــا  املؤسســــات اجملتمعيــــة األســــرة )املســــجد واملدرســــة( 

 –تربيــة ولــيس تعليمــا  فقــا  –وأمهيــة التنشــ ة األخالقيــة 
 ـــــة وحمياـــــا  اجتماعيـــــا  حتقـــــق علـــــى واملدرســـــة باعتبارهـــــا بي

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:

  ــــــــــت الدراســــــــــات الســــــــــابقة األمــــــــــن الفكــــــــــر ي ودور تناول
وإســهام اإلعــالم  يف نشــره،املؤسســات الرتبويــة والتعليميــة 

الرتبـــــوي يف حتقيقـــــه، واألنشـــــاة يف تنميـــــة الـــــوعي األمـــــ  
، بينمــــــا تناولــــــت والوقايــــــة مــــــن الفكــــــر املتاــــــرف واجلرميــــــة

الدراسة احلالية دور مديري األندية الصيفية يف نشر األمن 
 الفكري.

 لســـابقة علـــى أمهيـــة تتفـــق الدراســـة احلاليـــة مـــع الدراســـات ا
ـــــــق األمـــــــن الفكـــــــري ونشـــــــره مـــــــن خـــــــالل الوســـــــائل  حتقي
 واألسالي  الرتبوية واألدوار ال  ينبغي القيام  ا لتحقيقه.

  هـــــ( يف 4132تتفــــق هــــذه الدراســــة مــــع دراســــة )ا لســــي
 مرحلة التابيق وهي األندية الصيفية.

 الســـليمان هــــ( ودراسة)4132دراســـة )ا لســـي  تتفـــق مـــع
هــــ( بضـــرورة تعريـــف 4131اســـة )اجلحـــ  هــــ( ودر 4134

الاـــالب بـــالقيم االجتماعيـــة وأمهيـــة تأصـــيلها يف النفــــول 
عِّب مراحل تنش ة تربوية سليمة واستخدام أسالي  تربويـة 

 متعددة لتعزيز األمن الفكري يف البي ة املدرسية.

 هـــــ( يف ضــــرورة الرتكيــــز 4132تتفــــق مــــع دراســــة )ا لســــي
تماء للوطن وتنمية حبـه لـه على تعزيز شعور الاال  باالن

 من خالل برام  عملية تقوم على أسس علمية.

 الســـــميح هــــــ( ودراسة)4135ع دراســـــة )العـــــامر تتفـــــق مـــــ
وأن للمعلـم  هـ( على أمهية الرتبية بالقـدوة احلسـنة،4135

يف قيــــــادة النشــــــاع الاــــــاليب داخــــــل الصــــــف  ا  القـــــدوة دور 
 املدرسي وخارجه. 

  يف ضـــرورة إعـــداد  هــــ(4132تتفـــق مـــع دراســـة )ا لســـي
دورات تدريبية لاالب املدارل، وتعريف الاالب بكيفية 

 اكتساب املهارات اإلكابية.

 هــــ( ودراســـة )اخلريـــف 4132)ا لســـي  تتفـــق مـــع دراســـة
هـ(: على األسالي  4135هـ(ودراسة )السعيدين 4134

الوقائيــة حلمايــة مرتــادي األنديــة الصــيفية بالعمــل علــى أن 
احلاجــــات األمنيـــــة للمجتمــــع ومـــــع تتناســــ  براجمهــــا مـــــع 

ـــــ   ـــــول مرتاديهـــــا، وأن األنشـــــاة الرتبويـــــة ال حاجـــــات ومي
ميارسها الاالب هلا أمهيـة يف تعزيـز األمـن الفكـري وتنميـة 

 الوعي األم .

  هــــــ( علـــــى أن األمـــــن 4132تتفـــــق مـــــع دراســـــة )احلـــــارثي
الفكـــــــري يقتضــــــــي تـــــــأمني املــــــــدخالت الصـــــــاحلة للعقــــــــل 

ليم الـدين اإلسـالمي احلنيـف اإلنسا  مبا يتماشـى مـع تعـا
ومبـــــا مقــــــق للــــــوطن األمــــــن واالســــــتقرار، وضــــــرورة تعويــــــد 

 الاالب على أسالي  املناقشات يف حل اخلالفات. 

  هـــ( الــ  تشــري إر أن 4144تتفــق مــع دراســة )أبــا اخليــل
مـــــــدير املدرســـــــة مـــــــث املعلمـــــــني علـــــــى توجيـــــــه الاـــــــالب 

 .ومحايتهم فكريا  

   أبـا اخليـل  ـ( ودراسـةهـ4135تتفق مع دراسـة )السـميح(
علــى أمهيــة عقــد  هـــ(4132هـــ( ودراســة )احلــارثي 4144

نـــــدوات وحماضـــــرات ونـــــدوات ومســـــابقات أمنيـــــة لتوجيـــــه 
ــــة األمــــن  ــــات الــــ  تؤكــــد أمهي وضــــرورة دعــــم إقامــــة الفعالي

 الفكري. 

  هــــ(: الـــ  تؤكـــد علـــى 4132تتفـــق مـــع دراســـة )ا لســـي
تمــــع أمــــر تعريــــف الاــــالب بــــأن التعــــاون بــــني األســــرة واجمل

 ضروري وفاعل للقضاء على اجلرمية .

   هـــــ( ودراســــة )احلــــارثي 4131تتفــــق مــــع دراســــة )اجلحــــ
هــ( علـى أن التوعيـة 4144هـ( ودراسة أبا اخليل )4132

مـــن أهـــم عناصـــر الوقايـــة مـــن االحنـــراف الفكـــري، ومـــدى 
أمهية ممارسة اإلعالم الرتبوي لتحقيق األمن الفكري لـدى 

لــي للعــاملني بــاإلدارة املدرســية يف الاـالب، واإلســهام الفع
 تنمية الوعي األم  لدى الاالب. 

  هـــــ( ودراســــة احلــــارثي 4132تتفــــق مــــع دراســــة )ا لســــي
يف ضرورة تعريف وتعويـد  الاـالب بأسـالي   هـ(4132)

 احلوار البناء.
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 ( 4135تتفق مع دراسة السميح )أن مـن مظـاهر  علـىهـ
لالنرتنـت وضـرورة االحنراف األم  االسـتخدام غـري املقـنن 

قيـام مؤسسـات التنشـ ة االجتماعيـة بتحصـني الشــباب يف 
ـــــــــأثروا  ـــــــــدفق املعلومـــــــــايت اهلائـــــــــل لكـــــــــي ال يت مواجهـــــــــة الت

 بعد يوم. باالحنرافات الفكرية املتزايدة يوما  

  علــــى أن مــــدير  هـــــ(4144تتفــــق مــــع دراســــة )أبــــا اخليــــل
املدرســــة يــــدعم تنظــــيم زيــــارات طالبيــــة للجهــــات األمنيــــة 

وضـرورة بنـاء عالقـة تعـاون  بأمهيـة األمـن الفكـري، للتوعية
وثيقة بني رجال األمـن وبقيـة أفـراد اجملتمـع وأمهيـة التنسـيق 

 بني املؤسسات األمنية وبقية مؤسسات اجملتمع .   

  الــ  تشــري إر  هـــ(:4134 تلــف مــع دراســة )الســليمان
أن تنظـــــيم زيـــــارات طالبيـــــة دوريـــــة لـــــوالة األمـــــر والعلمـــــاء 

 عهم ر يتم تنفيذها باملستوى املأمول.للتواصل م

 إجـراءات الدراسـة:
 استعرض الباحث منه  الدراسة وإجراءاهتا على النحو اايت:

اعتمـد الباحـث يف هـذه الدراسـة علـى املــنه  مـنهج الدراسـة: 
الوصـــفي املســـحي للتعـــرف علـــى دور مـــديري األنديـــة الصـــيفية 

ق إجابــــات مبدينـــة الريــــاض  يف نشـــر األمــــن الفكـــري عــــن طريـــ
 املعلمني العاملني  ا )مشرفو الِّبام (.

يتكون جمتمع هذه الدراسة مـن مجيـع مجتمع وعينة الدراسة: 
مشـــريف الـــِّبام  باألنديـــة الصـــيفية مبدينـــة الريـــاض خـــالل العـــام 

( معلمــا ، ونســبة  دوديــة 141هـــ وعــددهم )4143الدراســي 
باحــــث جمتمــــع الدراســــة وبركــــزه يف مناقــــة حمــــددة فقــــد اتبــــع ال

أســـلوب احلصـــر الشـــامل مـــن خـــالل تابيـــق أداة دراســـته علـــى 
مجيـــــع أفـــــراد جمتمـــــع الدراســـــة، وبعـــــد التابيـــــق امليـــــدا  حصـــــل 

 ( استبانة صاحلة للتحليل اإلحصائي.45الباحث على )
استخدم الباحث االستبانة كأداة جلمع بيانـات أداة الدراسة: 

ــــــــى اإلطــــــــار النظــــــــر  ــــــــام بإعــــــــدادها معتمــــــــدا  عل ي الدراســــــــة وق
والدراســــــات الســـــــابقة ذات العالقـــــــة مبوضـــــــوع هـــــــذه الدراســـــــة 

 وتكونت من قسمني:

: يشـــتمل علـــى معلومــات عامـــة عــن أفـــراد عينـــة القســم األول
تتعلـق باملؤهـل العلمـي،  الدراسة مـن املعلمـني  مشـرفو الـِّبام  

 . سنوات اخلِّبة يف األندية الصيفيةوسنوات اخلِّبة يف التعليم، و 
( عبــارة تقــيس دور مــديري 41علــى ) : يشــتملالقســم الثــاني

األنديــة الصــيفية يف نشــر األمــن الفكــري. وطلــ  الباحــث مــن 
أفراد عينة الدراسة اإلجابة من خالل مقيـال مكـون مـن أربعـة 

( أمـــام واحـــد مـــن خيـــارات عـــن كـــل عبـــارة بوضـــع عالمـــة )
 االختيارات ااتية:

 منخفضــــــــــــــــــــــــــة.  -4متوســــــــــــــــــــــــــاة.   -3عاليــــــــــــــــــــــــــة.   -4
 معدومة. -1

بعــد االنتهــاء مــن بنــاء أداة الدراســة يف  الدراســة:صــدأ أداة 
 صورهتا األولية مث قيال صدقها كما يأيت:

مت عـــرض أداة الدراســـة علـــى الصـــدأ الظـــاهري لـــ داة:  (أ 
( حمكمــــني مــــن أعضــــاء هي ــــة التــــدريس مــــن ذوي اخلــــِّبة 2)

واالختصاص بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود  وجمموعة 
بيــة والتعلــيم. وذلــك للتأكــد مــن مــن املختصــني يف وزارة الرت 

وضـــوح عبــــارات األداة ومناســــبتها ألهــــداف الدراســــة، وقــــد 
اقرتح ا كمون إجراء تعديالت أو حذف لبعض العبارات، 
وقــد اتفقــوا علــى وضــوح األداة ومناســبتها ألهــداف الدراســة 

 بعد التعديل.

 لتأكـــد مـــن صـــدقلصـــدأ االتســـاأ الـــداخلي لـــ داة:  (ب 
معامــل  الباحــث اســتخدمالدراســة ة االتســاق الــداخلي ألدا

ـــــني درجـــــة كـــــل عبـــــارة  ـــــال العالقـــــة ب ـــــاع بريســـــون لقي االرتب
والدرجـــــة الكليـــــة لكـــــل عبـــــارات األداة. وجـــــاءت عبـــــارات 

( وهـذا 1،14االستبانة ذات داللة إحصائية عند مسـتوى )
يـــدل علـــى أن أداة الدراســـة صـــادقة وتقـــيس اجلانـــ  الـــذي 

 أعدت من أجل قياسه. 
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 (1) الجدول رقم
يبين صدأ االتساأ الداخلي بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية 

 الستبانة الدراسة

 (14,1مجيعها دالة عند مستوى )
أداة الدراســة  تقــام الباحــث بقيــال ثبــاثبــات أداة الدراســة: 

 ألفـــــــــــــــــــــــــا كرونبـــــــــــــــــــــــــا معامـــــــــــــــــــــــــل ثبـــــــــــــــــــــــــات  مباســـــــــــــــــــــــــتخدا
 Cronbach  Alpha ــــــــــات أداة الدراســــــــــة  ،للتأكــــــــــد مــــــــــن ثب
 لدراسة.  ( يوضح معامالت ثبات أداة ا3واجلدول رقم )

 (2جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
 ثبات المحور عدد العبارات ستبانةمحاور اال

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

 )مشرفو اجملاالت(

41 2112,1 

معامل الثبـات العـام  ـاور ( أن 3يتضح من اجلدول رقم )
( وهــــذا يــــدل علــــى أن 2112,1الدراســــة عــــال حيــــث بلــــه )

االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ميكـن االعتمـاد عليهـا 
 يف التابيق امليدا  للدراسة.

مت اســـــــتخدام األســـــــالي  أســـــــاليب المعالجـــــــة اإلحصـــــــائية: 
تبــاع اإلحصـائية املناســبة لابيعــة هــذه الدراســة وهــي: معامــل ار 

بريســـــون، معامـــــل ثبـــــات ألفـــــا كرونبـــــا ، التكـــــرارات، النســـــ  

امل ويــــــة، املتوســــــاات احلســــــابية، االحنرافــــــات املعياريــــــة، حتليــــــل 
 التباين ااحادي .

 تحليل نتائج الدراسة ومناقشتهـا:
تقـــوم هـــذه  النتـــائج المتعلقـــة بوصـــف أفـــراد الدراســـة: -

علمي الدراسة على عدد من املتغريات املستقلة )املؤهل ال
سـنوات اخلـِّبة يف األنديـة  –سنوات اخلـِّبة يف التعلـيم  –

التـــدري (. ويف ضــــوء هـــذه املتغـــريات ميكــــن  -الصـــيفية 
 حتديد خصائص أفراد الدراسة على النحو اايت: 

 (1جدول رقم )
 المؤهل العلمي توزيع أفراد الدراسة وفق متغير

 النسبة التكرار المؤهل

 4,2 4 ماجستري
 4,11 15 بكالوريول
 1,1 4 أخرى
 %411 45 اجملموع

( مــن أفــراد الدراســة 15( أن )4يتضــح مــن اجلــدول رقــم )
% مــن إمجــايل أفــراد الدراســة مــؤهلهم 4,11ميثلــون مــا نســبته 

العلمي بكالوريول وهم الف ة األكثـر مـن أفـراد الدراسـة، بينمـا 
% مــن إمجــايل أفــراد الدراســة 4,2( مــنهم ميثلــون مــا نســبته 4)

( مـنهم ميثلـون مـا نسـبته 4لعلمـي ماجسـتري، مقابـل )مؤهلهم ا
 % من إمجايل أفراد الدراسة مؤهلهم مؤهل هخر.1,1

 (1جدول رقم )
 سنوات الخبرة في التعليم توزيع أفراد الدراسة وفق متغير

 النسبة التكرار سنوات الخبرة

 4,41 44 سنوات 5إر أقل من 4من 
 4,44 35 سنوات 41إر أقل من  1من 
 4,32 33 سنة 45إر أقل من 44 من

 4,33 44 سنة 45أكثر من 
 %411 45 اجملموع

( مــن أفــراد الدراســة 35( أن )1يتضــح مــن اجلــدول رقــم )
% مـــن إمجـــايل أفــراد الدراســـة ســـنوات 4,44ميثلــون مـــا نســبته 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

4 114,1** 2 113,1** 

3 525,1** 41 431,1** 

4 514,1** 44 411,1** 

1 111,1** 43 411,1** 
5 111,1** 44 111,1** 
1 141,1** 41 114,1** 
4 431,1** 45 514,1** 
1 111,1** 41 135,1** 
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سـنوات  وهـم الف ـة  41إر أقـل مـن  1خِّبهتم يف التعليم مـن 
( مـنهم ميثلــون مـا نســبته 33)األكثـر مـن أفــراد الدراسـة، بينمــا 

% مـن إمجـايل أفـراد الدراسـة سـنوات خـِّبهتم يف التعلــيم 4,32
( مــنهم ميثلـون مــا 44سـنة، مقابـل ) 45إر أقـل مــن  44مـن 

% مــن إمجــايل أفــراد الدراســة ســنوات خــِّبهتم يف 4,33نســبته 
( مــنهم ميثلــون مــا نســبته 44ســنة ، و ) 45التعلــيم أكثــر مــن 

د الدراسـة سـنوات خـِّبهتم يف التعلــيم % مـن إمجـايل أفـرا4,41
 سنوات. 5من سنة إر أقل من 

 (5جدول رقم )
 سنوات الخبرة  توزيع أفراد الدراسة وفق متغير
 في األندية الصيفية

 النسبة التكرار سنوات الخبرة

 3294 33 سنوات 4أقل من 
 4194 54 سنوات فأكثر4من 

 %411 45 اجملموع

( مــن أفــراد الدراســة 54ن )( أ5يتضــح مــن اجلــدول رقــم )
% مـــن إمجـــايل أفــراد الدراســـة ســـنوات 4,41ميثلــون مـــا نســبته 

ســـنوات فـــأكثر وهـــم الف ـــة  4خـــِّبهتم يف األنديـــة الصـــيفية مـــن 
( مـنهم ميثلــون مـا نســبته 33األكثـر مـن أفــراد الدراسـة، بينمــا )

% من إمجايل أفـراد الدراسـة سـنوات خـِّبهتم يف األنديـة 4,32
 سنوات. 4الصيفية أقل من 

 (2جدول رقم )
 هل تلقيت تدريباً في مجال األمن الفكري

 النسبة التكرار التدريب

 1,41 34 نعم
 1,11 11 ال

 %411 45 اجملموع

( مــــــن أفــــــراد  11( أن )  1يتضــــــح مــــــن اجلــــــدول رقــــــم ) 
% من إمجايل أفراد الدراسـة ر 1,11الدراسة ميثلون ما نسبته 

الفكــري وهـــم الف ــة األكثــر مـــن يتلقــوا تــدريبا   يف جمـــال األمــن 

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

 (7جدول رقم )
هل ترى أن هناك حاجة إلقامة دورات تدريبية لمديري األندية 

ة النشء من الصيفية والمعلمين بها على مهارات وأساليب حماي
 األفكار المضللة

 النسبة التكرار 

 4,12 14 نعم
 4,41 1 ال

 %411 45 اجملموع

( مــن أفــراد الدراســة 14( أن )4يتضــح مــن اجلــدول رقــم )
% مــن إمجــايل أفــراد الدراســة يــرون أن 4,12ميثلــون مــا نســبته 

هنـــا  حاجـــة إلقامـــة دورات تدريبيـــة ملـــديري األنديـــة الصـــيفية 
لى مهارات وأسالي  محاية النشء من األفكـار واملعلمني  ا ع

( مـنهم 1املضللة وهـم الف ـة األكثـر مـن أفـراد الدراسـة، بينمـا )
% من إمجايل أفراد الدراسة ال يرون أن 4,41ميثلون ما نسبته 

هنـــا  حاجـــة إلقامـــة دورات تدريبيـــة ملـــديري األنديـــة الصـــيفية 
ن األفكـار واملعلمني  ا على مهارات وأسالي  محاية النشء م

 املضللة.

 ثانيًا: 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 الســؤال قــام الباحــث جســاب التكــرارات 

توســـــاات احلســـــابية واالحنرافـــــات املعياريـــــة والنســـــ  امل ويـــــة وامل
إلجابات أفراد عينة الدراسة حنو درجة املوافقـة علـى كـل عبـارة 
مـــن عبـــارات االســـتبانة، كمـــا رتـــ  العبـــارات حســـ  املتوســـا 
احلسايب لكل عبارة منهـا مـن وجهـة نظـر املعلمـني العـاملني  ـا 

  )مشرفو الِّبام ( أفراد عينة الدراسة.
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ــــم ) يوضــــح ذلــــك: حســــاب التكــــرارات والنســــب  (8والجــــدول رق
المئويــــة والمتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة إلجابــــات 
أفراد عينة الدراسة نحو دور مديري األندية الصـيفية بمدينـة الريـاض 
فـــي نشــــر األمـــن الفكــــري مــــن وجهـــة نظــــر المعلمـــين العــــاملين بهــــا 

  بارات االستبانة)مشرفو المجاالت( مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من ع

رقم 
 العبارة

 العبـارة
المتوسط  درجة الموافقة التكرار

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 معدومة منخفضة متوسطة عالية النسبة

4 

يـــــِّبز قـــــيم 
التســــــــامح 
 والسالم 

  11 1 4 - 

4914 1941 4 
% 

1,
11 

4,
41 

4،4 - 

41 

يعلــــــــــــــــــــــــــم 
ـــــــــــــــــنشء   ال
كيفيـــــــــــــــــــة 
ا افظـــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــى  عل
امكتســـــــــــب

 ت الوطن  

  11 45 - - 

11,4 14,1 3 
 - - 1,31 11و1 %

41 

يــــدعو إر 
نشـــــــــــــــــــــــــــر 
النمـــــــــــاذ  
الفكريـــــــــــــة 
والســـــــــــــــــري 
 احلسنة  

  14 43 3 - 

42,4 14,1 4 
% 4,14 1,41 3،4 - 

45 

يشــــــــــــــــار  
يف تنميــــــــة 
مهـــــــــــارات 
االتصــــــــال 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــع 
 ااخرين  

  54 44 4 - 

45,4 14,1 1 
% 1,41 4,33 4،4 - 

4 

يف  يســــهم
تنميـــــــــــــــــــــــة 
مهـــــــــــارات 
التفكـــــــــــــري 
لـــــــــــــــــــــــــدي 
 النشء  

  51 45 3 - 

45,4 51,1 5 
% 4,44 1,31 3،4 - 

43 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــث 
املعلمــــــــــــــــــــــني 
ــــه  علــــى توجي
الاـــــــــــــــــــــالب 

 فكريا   

  51 41 4 - 

44,4 54,1 1 
% 4,44 4,41 1،1 - 

 (8تابع جدول رقم )

رقم 
 العبارة

 العبــــارة
المتوسط  درجة الموافقة التكرار

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 معدومة منخفضة متوسطة عالية النسبة

1 

يــدعم إقامــة الفعاليــات 
الــ  تؤكــد أمهيــة األمـــن 

 الفكري 

  55 44 4 - 

12,4 51,1 4 
% 4,44 4,33 1,1 - 

3 
يــــــــــدعم ثقافــــــــــة تقبــــــــــل 

 الرأي ااخر 
  55 44 4 - 

12,4 51,1 1 
% 4,44 4,33 1,1 - 

1 

علـــــــــى دعـــــــــم يشـــــــــجع 
العالقـــــــة بـــــــني الــــــــنشء 

 ورجال األمن  

  53 42 1 - 

11,4 51,1 2 
% 4,12 4,35 4,5 - 

2 
يوجــــه األســـــرة بضـــــرورة 
 مراقبة سلو  األبناء  

  53 41 1 4 
14,4 11,1 41 

% 4,12 1,31 4,5 4,4 

1 

يفعـــل اإلعـــالم الرتبـــوي 
ـــــــــــــاألمن  ـــــــــــــة ب يف التوعي

 الفكري  

  54 41 1 - 

11,4 11,1 44 
% 1,11 1,31 1,1 - 

5 

يــــدعم إقامــــة املعــــارض 
ــــــادي لنشــــــر  داخــــــل الن

 األمن الفكري  

  11 31 4 - 

11,4 54,1 43 
% 1,11 1,33 1,1 - 

4 

يشــجع احلــوار يف جمــال 
األمـــن الفكــــري داخــــل 

 النادي وخارجه  

  53 44 1 3 

51,4 43,1 44 
% 4,12 4,33 4,5 4,3 

44 

وجيـــــه يوجـــــه الـــــنشء الت
الســــــــــــليم الســــــــــــتخدام 

 شبكة االنرتنت 

  11 31 4 - 

51,4 11,1 41 
% 1,11 4,33 4,2 - 

41 

يشـــــــجع علـــــــى تنظـــــــيم 
ــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــارات طالبي زي
للجهــــــــــــــــات األمنيــــــــــــــــة 
ـــــــــــــوجيههم توجيهـــــــــــــا   لت

 فاريا  سلميا  

  11 31 1 4 

15,4 14,1 45 
% 4,14 4,31 1,1 1,1 

44 

يشـــــــجع علـــــــى تنظـــــــيم 
 زيارات طالبيـة للعلمـاء
ـــــــــــــوجيههم توجيهـــــــــــــا   لت

 فاريا  سلميا  

  14 41 2 4 

13,4 11,1 41 
% 4,13 4,34 1,43 1,1 

 42,1 15,4 المتوسط العام

  -( ما يأيت:1يتضح من اجلدول رقم )

(. وهــو متوســا 1( مــن أصــل )15,4أن املتوســا العــام )
ــــــاعي  ) مــــــن  ــــــال الرب ــــــات املقي ــــــة الرابعــــــة مــــــن ف  يقــــــع يف الف 

  على الف ة ال  تشري إر خيار  عاليةهي ( و 11,1إر 31,4
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أداة الدراسة ويع  ذلك أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة 
عاليــــة علــــى أن دور مــــديري األنديــــة الصــــيفية يف نشــــر األمــــن 

  الفكري مبدينة الرياض كانت بدرجة عالية.

يتضـــح أن هنـــا   ـــانس يف موافقـــة أفـــراد الدراســـة علـــى  -
الصيفية مبدينة الرياض يف نشر األمن دور مديري األندية 

الفكـــري مـــن وجهـــة نظـــر املعلمـــني العـــاملني  ـــا )مشـــرفو 
اجملـــاالت( حيـــث تراوحـــت متوســـاات مـــوافقتهم مـــا بـــني 

( وهــــــــي متوســــــــاات تقــــــــع يف الف ــــــــة 4،14إر  4،13)
الرابعة من ف ات املقيـال الربـاعي والـ  تشـري إر )عاليـة( 

 على أداة الدراسة.

سة موافقون بدرجة عالية علـى سـتة عشـرة أن أفراد الدرا -
دور ملديري األندية الصيفية مبدينة الرياض يف نشر األمن 
الفكـــري مـــن وجهـــة نظـــر املعلمـــني العـــاملني  ـــا )مشـــرفو 

، 41، 41، 4اجملاالت( أبرزها تتمثـل يف العبـارات رقـم )
45 ،4 ،43 ،1 ،3 ،1 ،2 ،1 ،5 ،4 ،44 ،41 ،
ا  حسـ  موافقـة أفـراد الدراسـة ( وال  مت ترتيبهـا تنازليـ44

 عليها بدرجة عالية على النحو اايت:
( وهـي  يـِّبز قـيم التسـامح والسـالم 4جاءت العبارة رقـم )

  باملرتبــة األور مــن حيــث موافقــة أفــراد الدراســة عليهــا بدرجــة 
( ويفســـــر الباحـــــث هـــــذه 11,1مـــــن  14,4عاليـــــة مبتوســـــا )

لصـــيفية باألنديـــة النتيجـــة بـــأن اهلـــدف مـــن األنشـــاة والـــِّبام  ا
الصـــــيفية هـــــي تنفيـــــذ سياســـــات الدولـــــة الراميـــــة إر نشـــــر قـــــيم 
التســامح بــني أفــراد اجملتمــع وهــي مــن املبــادي واملعــايري الــ  أمــر 
اهلل  ا سبحانه وتعار يف القـرهن الكـرة والسـنة النبويـة ولـذلك 
عادة ما يركز مـديرو األنديـة الصـيفية مبدينـة الريـاض علـى إبـراز 

مح والســــــالم لــــــدى املشــــــاركني يف هــــــذه األنشــــــاة قــــــيم التســــــا
هـــ( 4132والــِّبام . وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة ا لســي )

 هـ(. 4131هـ( ودراسة اجلح  )4134ودراسة السليمان )
( وهي يعلم النشء كيفية ا افظـة 41جاءت العبارة رقم )

على مكتسبات الوطن   باملرتبة الثانية من حيـث موافقـة أفـراد 

( 11,1مــــــن 11,4راســـــة عليهـــــا بدرجــــــة عاليـــــة مبتوســـــا )الد
ويفســـــر الباحـــــث هـــــذه النتيجـــــة بـــــأن مـــــن األهـــــداف الرئيســـــة 
ل نشاة والِّبام  الصيفية باألندية الصيفية تعزيـز روح املواطنـة 
لدى املشاركني يف هذه األنشاة والِّبام  ولذلك عادة ما يركز 

الـنشء كيفيـة مديرو األندية الصيفية مبدينة الرياض على تعلـيم 
ا افظة على مكتسبات الوطن. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 

 هـ(. 4132هـ( ودراسة ا لسي )4131احلارثي)

( وهــي  يــدعو إر نشــر النمــاذ  41جــاءت العبــارة رقــم )
الفكرية والسري احلسـنة   باملرتبـة الثالثـة مـن حيـث موافقـة أفـراد 

( 11,1مــــــن 42,4الدراســـــة عليهـــــا بدرجــــــة عاليـــــة مبتوســـــا )
ـــــِّبام   ويفســـــر الباحـــــث هـــــذه النتيجـــــة بـــــأن القـــــائمني علـــــى ال
الصــــيفية باألنديــــة الصــــيفية يســــعون إر بثيــــل القــــدوة احلســــنة 
للـــنشء ولـــذلك عـــادة مـــا يركـــز مـــديرو األنديـــة الصـــيفية مبدينـــة 
الرياض على الدعوة إر نشر النمـاذ  الفكريـة والسـري احلسـنة. 

هـــــ( ودراســــة 4135مر )وهــــذه النتيجــــة تتفــــق مــــع دراســــة العــــا
 هـ(.4135السميح )

( وهـي  يشـار  يف تنميـة مهـارات 45جاءت العبارة رقم )
االتصــال مــع ااخــرين  باملرتبــة الرابعــة مــن حيــث موافقــة أفــراد 

( 11,1مـــــن  45,4الدراســـــة عليهـــــا بدرجـــــة عاليـــــة مبتوســـــا )
ويفســـــر الباحـــــث هـــــذه النتيجـــــة بـــــأن مـــــن األهـــــداف الرئيســـــة 

لصــــيفية باألنديــــة الصــــيفية تعزيــــز مهــــارات ل نشـــاة والــــِّبام  ا
االتصـــــــال والتواصـــــــل االجتمـــــــاعي لـــــــدى املشـــــــاركني يف هـــــــذه 
األنشــــاة والــــِّبام  ولــــذلك عـــــادة مــــا يشــــار  مــــديرو األنديـــــة 
الصـــــــيفية مبدينـــــــة الريـــــــاض يف تنميـــــــة مهـــــــارات االتصـــــــال مـــــــع 

 هـ(.4132ااخرين. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ا لسي )
( وهـــي  يســـهم يف تنميـــة مهـــارات 4)جـــاءت العبـــارة رقـــم 

التفكــري لــدى الــنشء  باملرتبــة اخلامســة مــن حيــث موافقــة أفــراد 
( 11,1مــــــن 45,4الدراســـــة عليهـــــا بدرجــــــة عاليـــــة مبتوســـــا )

ويفســـــر الباحـــــث هـــــذه النتيجـــــة بـــــأن مـــــن األهـــــداف الرئيســـــة 
ل نشـــاة والــــِّبام  الصــــيفية باألنديــــة الصــــيفية تعزيــــز مهــــارات 
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 يف هذه األنشاة والِّبام  ولذلك عادة التفكري لدى املشاركني
مــــا يســــهم مــــديري األنديــــة الصــــيفية مبدينــــة الريــــاض يف تنميــــة 
مهــارات التفكــري لــدى الــنشء. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة 

هــــ( ودراســـة 4135هــــ( ودراســـة الســـعيدين )4132ا لســـي )
 هـ(.4132هـ( ودراسة احلارثي )4134اخلريف )

هي  مث املعلمني على توجيه ( و 43جاءت العبارة رقم )
الاـــالب فكريــــا     باملرتبـــة السادســــة مــــن حيـــث موافقــــة أفــــراد 

( 11,1مـــــن  45,4الدراســـــة عليهـــــا بدرجـــــة عاليـــــة مبتوســـــا )
ويفســــر الباحــــث هــــذه النتيجــــة بــــأن تاــــوير القــــدرات الفكريــــة 
للاــــالب مــــن األهــــداف الرئيســــة ل نشــــاة والــــِّبام  الصــــيفية 

ـــــذلك عـــــا ـــــة باألنديـــــة الصـــــيفية ول دة مـــــا يســـــهم مـــــديرو األندي
الصيفية مبدينـة الريـاض يف حـث املعلمـني علـى توجيـه الاـالب 

هــــ( 4132فكريـــا . وهـــذه النتيجـــة تتفـــق مـــع دراســـة ا لســـي )
 هـ(.4144ودراسة أبا اخليل )

( وهي  يـدعم إقامـة الفعاليـات الـ  1جاءت العبارة رقم )
حيـث موافقـة تؤكـد أمهيـة األمـن الفكـري   باملرتبـة السـابعة مـن 

( 11,1من  44,4أفراد الدراسة عليها بدرجة عالية مبتوسا )
ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة بــأن األنشــاة والــِّبام  الصــيفية 
باألنديـة الصــيفية تركــز بدرجــة كبـرية علــى تعزيــز األمــن الفكــري 
لـــدى املشـــاركني يف هـــذه األنشـــاة والـــِّبام  ولـــذلك عـــادة مـــا 

دينـــة الريـــاض يف دعـــم إقامـــة يســـهم مـــديرو األنديـــة الصـــيفية مب
الفعاليات ال  تؤكد أمهية األمن الفكري. وهذه النتيجة  تتفـق 

هـــ( 4132هـــ( ودراســة احلــارثي )4144مــع دراســة أبــا اخليــل )
 هـ(.4135ودراسة السميح  )

( وهـــي  يـــدعم ثقافـــة تقبـــل الـــرأي 3جـــاءت العبـــارة رقـــم )
دراســة عليهــا ااخــر  باملرتبــة الثامنــة مــن حيــث موافقــة أفــراد ال

( ويفسر الباحث هذه 11,1من 12,4بدرجة عالية مبتوسا )
ـــز ثقافـــة الـــرأي ااخـــر مـــن املرامـــي األساســـية  النتيجـــة بـــأن تعزي
لـــِّبام  وأنشـــاة الاـــالب يف ظـــل تعـــرض الاـــالب للكثـــري مـــن 

محــالت الغلــو ولــذلك عــادة مــا يســهم مــديرو األنديــة الصــيفية 
 ي ااخر. مبدينة الرياض يف دعم ثقافة تقبل الرأ

( وهــي  يشــجع علــى دعــم العالقــة 1جــاءت العبــارة رقــم )
بــني الــنشء ورجــال األمــن  باملرتبــة التاســعة مــن حيــث موافقــة 

( 11,1من  12,4أفراد الدراسة عليها بدرجة عالية مبتوسا )
ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن الاالب ميثلـون شـرمة مهمـة 

مــــالت األمنيــــة يف دعــــم رجــــال األمــــن ومســــاندهتم إل ــــاح احل
ولــذلك عــادة مــا يســهم مــديرو األنديــة الصــيفية مبدينــة الريــاض 

 يف دعم العالقة بني النشء ورجال األمن. 
( وهي  يوجه األسـرة بضـرورة مراقبـة 2جاءت العبارة رقم )

سلو  األبناء  باملرتبـة العاشـرة مـن حيـث موافقـة أفـراد الدراسـة 
( ويفســـــر 11,1مـــــن  11,4عليهـــــا بدرجـــــة عاليـــــة مبتوســـــا )

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 

 هـ(.4132تتفق مع دراسة ا لسي )
بــوي يف ( وهــي  يفعــل اإلعــالم الرت 1جــاءت العبــارة رقــم )

التوعية باألمن الفكري  باملرتبة احلادية عشر من حيث موافقة 
( 11,1من  14,4أفراد الدراسة عليها بدرجة عالية مبتوسا )

ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة بــأن اإلعــالم الرتبــوي يلعــ  دورا  
مهمـــا  يف توعيـــة الاـــالب وتـــوجيههم ولـــذلك عـــادة مـــا يســـهم 

لرياض يف تفعيل اإلعالم الرتبوي مديرو األندية الصيفية مبدينة ا
يف التوعيـــة بـــاألمن الفكــــري. وهـــذه النتيجـــة تتفــــق مـــع دراســــة 

ــــــل 4132هـــــــ( احلــــــارثي )4131اجلحــــــ  ) هـــــــودراسة أبــــــا اخلي
 هـ(.4144)

( وهي  يدعم إقامة املعارض داخـل 5جاءت العبارة رقم )
النــادي لنشــر األمــن الفكــري  باملرتبــة الثانيــة عشــر مــن حيــث 

مــن  11,4اد الدراسـة عليهـا بدرجـة عاليـة مبتوسـا )موافقـة أفـر 
( ويفسر الباحـث هـذه النتيجـة بـأن مـن تنويـع األنشـاة 11,1

والــِّبام  الصــيفية باألنديــة الصــيفية تزيــد مــن فعاليتهــا يف تنميــة 



 من الفكري من وجهة نظر املعلمني .....غازي بن احلميدي العتييب: دور مديري األندية الصيفية يف نشر األ
 

 (م3144 كانون األولهـ/4145 صفر؛ )الرياض 32 – 5(، ص ص 14رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )

24 

ـــــوعي واألمـــــن الفكـــــري لـــــدى املشـــــاركني يف هـــــذه األنشـــــاة  ال
 والـــِّبام  ولـــذلك عـــادة مـــا يســـهم دعـــم إقامـــة املعـــارض داخـــل
النادي لنشر األمن الفكري. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة أبـا 

 هـ(.4144اخليل )
( وهــــي  يشــــجع احلــــوار يف جمــــال 4جــــاءت العبــــارة رقــــم )

األمن الفكري داخل النادي وخارجه  باملرتبة الثالثـة عشـر مـن 
حيـــــث موافقـــــة أفـــــراد الدراســـــة عليهـــــا بدرجـــــة عاليـــــة مبتوســـــا 

ه النتيجـــة بـــأن تعزيـــز ( ويفســـر الباحـــث هـــذ11,1مـــن 51,4)
ثقافـــــة احلـــــوار أصـــــبح مـــــن املرامـــــي األساســـــية لـــــِّبام  وأنشـــــاة 
الاـــالب يف ظــــل تعــــرض الاــــالب للكثـــري مــــن محــــالت الغلــــو 
واألفكـــــار املنحرفـــــة ولـــــذلك عـــــادة مـــــا يســـــهم مـــــديرو األنديـــــة 
ـــــاض يف تشـــــجيع احلـــــوار يف جمـــــال األمـــــن  الصـــــيفية مبدينـــــة الري

نتيجة تتفق مـع دراسـة الفكري داخل النادي وخارجه. وهذه ال
 هـ(.4132هـ( ودراسة احلارثي )4132ا لسي )

ه يوجــــــه الــــــنشء التوجيــــــ( وهي 44جـــــاءت العبــــــارة رقــــــم )
  باملرتبـــة الرابعــة عشـــر مـــن الســليم الســـتخدام شــبكة االنرتنـــت

حيـــــث موافقـــــة أفـــــراد الدراســـــة عليهـــــا بدرجـــــة عاليـــــة مبتوســـــا 
شـبكة ( ويفسر الباحـث هـذه النتيجـة بـأن 11,1من  51,4)

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 
الصــــــيفية مبدينــــــة الريــــــاض يف توجيــــــه الــــــنشء التوجيــــــه الســــــليم 

تفـــق مـــع  دراســـة الســـتخدام شـــبكة االنرتنـــت. وهـــذه النتيجـــة ت
 هـ(.4135السميح )

( وهـــــي  يشـــــجع علـــــى تنظـــــيم 41جـــــاءت العبـــــارة رقـــــم )
 زيارات طالبية للجهات األمنية لتوجيههم توجيها  فاريا  سلميا  

  باملرتبة اخلامسة عشـر مـن حيـث موافقـة أفـراد الدراسـة عليهـا 
( ويفســـر الباحـــث 1،11مـــن  4،15بدرجـــة عاليـــة مبتوســـا )

يارات للجهات األمنية بنح الاـالب قـدرة هذه النتيجة بأن الز 
أكــِّب علـــى اســـتيعاب األبعـــاد األمنيــة ألدوار هـــذه األجهـــزة ممـــا 

يزيــد مــن فعاليــة تعزيــز األمــن الفكــري لــديهم ولــذلك عــادة مــا 
يسهم مديرو األندية الصيفية مبدينة الريـاض يف التشـجيع علـى 
تنظــــيم زيـــــارات طالبيــــة للجهـــــات األمنيــــة لتـــــوجيههم توجيهـــــا  
فاريـــــا  ســـــلميا . وهـــــذه النتيجـــــة  تتفـــــق مـــــع دراســـــة أبـــــا اخليـــــل 

 هـ(. 4144)
( وهـــــي  يشـــــجع علـــــى تنظـــــيم 44جـــــاءت العبـــــارة رقـــــم )

  باملرتبة  زيارات طالبية للعلماء لتوجيههم توجيها  فاريا  سلميا  
السادســة عشــر مــن حيــث موافقــة أفــراد الدراســة عليهــا بدرجــة 

الباحـــــث هـــــذه ( ويفســـــر 11,1مـــــن  13,4عاليـــــة مبتوســـــا )
النتيجـــة بـــأن الزيـــارات للعلمـــاء تتـــيح للاـــالب التواصـــل معهـــم 
وطـــرح استفســـاراهتم ممـــا يزيـــد مـــن فعاليـــة تعزيـــز األمـــن الفكـــري 
لــديهم ولــذلك عــادة مــا يســهم مــديرو األنديــة الصــيفية مبدينــة 
ـــــة للعلمـــــاء  ـــــاض يف التشـــــجيع علـــــى تنظـــــيم زيـــــارات طالبي الري

 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  ؟

حتليـــل  ملإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال قـــام الباحـــث باســـتخدا
ملعرفــة داللــة ( One Way ANOVA )حــادي التبــاين األ

الفــروق بــاختالف وجهــات النظــر بــني أفــراد عينــة الدراســة مــن 
املعلمني العاملني  ا  مشرفو اجملاالت  باختالف متغري املؤهل 

 العلمي.
 (9الجدول رقم )

( في درجة  One Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) 
ية في نشر األمن الفكري الموافقة على دور مديري األندية الصيف

 باختالف متغير المؤهل العلمي

 المحور
مصدر 
 التباين

مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 

دور مـــــــــــــــــــــــــديري 
األنديـــة الصـــيفية 
مبدينـــــــة الريــــــــاض 

بني 
 موعاتاجمل

445,1 3 151,1 442,1 
 

111,1 
 

 

  1453,1 43 242,41داخل 
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يف نشــــــر األمـــــــن 
الفكــــــــــــري مــــــــــــن 
وجهـــــــــــــــة نظـــــــــــــــر 
املعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني 
العـــــــــــــاملني  ـــــــــــــا 
)مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفو 

 اجملاالت(

 اجملموعات

 اجملموع

141,44 41   

( عـدم وجـود فـروق ذات داللـة 2يتضح من اجلدول رقـم )
( فأقــــــل يف ا اهــــــات أفــــــراد 15,1إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوى )

الدراسـة حـول )دور مـديري األنديـة الصـيفية مبدينـة الريــاض يف 
مــــن الفكــــري مــــن وجهــــة نظــــر املعلمــــني العــــاملني  ــــا نشــــر األ

 )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 

ت " فــي ضــوء وجهــة نظــر المعلمــين العــاملين بهــا " مشــرفو المجــاال
 متغير سنوات الخبرة في التعليم؟

 (11جدول رقم )
( للفروأ One Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي" )

في إجابات أفراد الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير سنوات الخبرة 
 في التعليم

 المحور
مصدر 
 التباين

مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 
 قيمة ف

ة الدالل
 اإلحصائية

  

دور  
مديري 
األندية 
الصيفية 
مبدينة 

الرياض يف 
نشر األمن 
الفكري من 
وجهة نظر 
املعلمني 

العاملني  ا 
)مشرفو 
 اجملاالت(

بني 
 اجملموعات

314,1 4 114,1  543,1 
 

113,1 
 

  

داخل 
 اجملموعات

423,41 44 453,1    

 اجملموع

141,44 41     

( عــــدم وجــــود فــــروق ذات 41)يتضــــح مــــن اجلــــدول رقــــم 
( فأقـل يف ا اهـات أفـراد 1،15داللة إحصائية عند مسـتوى )

الدراسـة حـول )دور مـديري األنديـة الصـيفية مبدينـة الريــاض يف 
نشــــر األمــــن الفكــــري مــــن وجهــــة نظــــر املعلمــــني العــــاملني  ــــا 
 )مشرفو اجملاالت(( باختالف متغري سنوات اخلِّبة يف التعليم.

ل توجــد فــروأ ذات داللــة إحصــائية  فــي إجابــات الســوال الرابــع: هــ
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؟

 (11جدول رقم )

لفروأ في نتائج اختبار" ت " لعينتين مستقلتين للتحقق من ا
إجابات أفراد الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير سنوات الخبرة في 

 األندية الصيفية

 المحور

سنوات 
الخبرة في 
األندية 
 الصيفية

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري

قيمة 
 ت

الداللة 
اإلحصا
 ئية

دور مــــــــــــــــــــديري 
األندية الصـيفية 
ـــــاض  ـــــة الري مبدين
يف نشــــر األمـــــن 
الفكــــــــــري مــــــــــن 

هــــــــــــة نظــــــــــــر وج
املعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــني 
العــــــــــاملني  ــــــــــا 
)مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفو 

 اجملاالت(

 4أقل من 
 سنوات

33 11,4 1,13141 

 4من  1,234 1,123
سنوات 
 فأكثر

54 15,4 1,44344 

( عــــدم وجــــود فــــروق ذات 44يتضــــح مــــن اجلــــدول رقــــم )
( فأقـل يف ا اهـات أفـراد 1،15داللة إحصائية عند مسـتوى )

يفية مبدينـة الريــاض يف الدراسـة حـول )دور مـديري األنديـة الصـ
نشــــر األمــــن الفكــــري مــــن وجهــــة نظــــر املعلمــــني العــــاملني  ــــا 
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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
وجهـــة نظـــر المعلمـــين العـــاملين بهـــا "مشـــرفو المجـــاالت" فـــي ضـــوء 

 متغير التدريب في مجال األمن الفكري؟

 (12جدول رقم )

نتائج اختبار" ت " لعينتين مستقلتين للتحقق من الفروأ في 
إجابات أفراد الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير التدريب في مجال 

 األمن الفكري

 المحور
 

هل تلقيت 
اً في تدريب

مجال األمن 
 الفكري

 العدد

المتو 
سط 
الحسا
 بي

االنحراف  
 المعياري

قيمة 
 ت

الداللة   
 اإلحصائية

دور مـــــــــــــــــــــــــــــديري 
األنديـــــة الصـــــيفية 
مبدينـة الريــاض يف 
نشــــــــــــــــر األمـــــــــــــــــن 
الفكــــــــــــــري مــــــــــــــن 
وجهـــــــــــــــــة نظـــــــــــــــــر 
املعلمني العـاملني 
 ـــــــــــــــا )مشــــــــــــــــرفو 

 اجملاالت(

 1،44515 4,12 34 نعم

1,511 1,544 
 14113,3 14,4 11 ال

( عــــدم وجــــود فــــروق ذات 43يتضــــح مــــن اجلــــدول رقــــم )
( فأقـل يف ا اهـات أفـراد 1،15داللة إحصائية عند مسـتوى )

الدراسـة حـول )دور مـديري األنديـة الصـيفية مبدينـة الريــاض يف 
نشــــر األمــــن الفكــــري مــــن وجهــــة نظــــر املعلمــــني العــــاملني  ــــا 

مـــن )مشـــرفو اجملـــاالت( بـــاختالف متغـــري التـــدري  يف جمـــال األ
 الفكري.

بنــاء علــى نتــائ  الدراســة يوصــي الباحــث توصــيات الدراســة: 
 مبا يأيت:

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

البحــــث يف املعوقــــات الــــ  حتــــد مــــن دور مــــديري األنديــــة  .3
الصـــيفية مبدينـــة الريـــاض يف نشـــر األمـــن الفكـــري ووضـــع 

 حللول املناسبة هلا.ا

كيفية تعزيز دور مديري  والندوات للبحث يف إقامة الورش .4
 األندية الصيفية مبدينة الرياض يف نشر األمن الفكري.

وضــع احلــوافز الــ  تعــزز مــن دور مــديري األنديــة الصــيفية  .1
 مبدينة الرياض يف نشر األمن الفكري.

ســــــن اللــــــوائح والــــــنظم الــــــ  تــــــدعم دور مــــــديري األنديــــــة  .5
 لصيفية مبدينة الرياض يف نشر األمن الفكري.ا

هتي ـــة البي ــــة املناســـبة الــــ  حتســـن مــــن فعاليـــة دور مــــديري  .1
 األندية الصيفية مبدينة الرياض يف نشر األمن الفكري.

إجراء املزيد من الدراسات والبحوث املستقبلية حول واقع  .4
دور مـــــديري األنديـــــة الصـــــيفية مبدينـــــة الريـــــاض يف نشـــــر 

 ي.األمن الفكر 
 المـراجـع:

 القرآن الكريم: -

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

وت، دار ، بـري لسان العـربم(. 4215ابن منظور، مجال الدين حممد ) -
 املعارف.

نحــو بيئــة آمنــة . هـــ(4131)إدارة اإلشــراف الرتبــوي باملناقــة الشــرقية  -
، دراســة علميــة غــري منشــورة قــدمت يف اللقــاء العاشــر لإلشــراف فكريــاً 

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

المفـردات فـي غريـب هــ(. 4131) األصفها ، احلسني حممد الراغـ  -
 ، بريوت، دار املعرفة. القرآن

دور الجامعــة فــي مواجهــة التطــرف م(. 3113وفــاء حممــد، ) الِّبعــي، -
 ، رسالة دكتوراة منشورة. االسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.  الفكري

ـــة هــــ(. 4134، عبـــداهلل بـــن عبدا ســـن )الرتكـــي - األمـــن الفكـــري وعناي
، مكـــــة املكرمـــــة، ماـــــابع راباـــــة العـــــار لســـــعوديةالمملكـــــة العربيـــــة ا

 اإلسالمي.

مجلة نصف سنوية تصدرها وزارة التربيـة هـ(. 4135) التوثيق الرتبوي -
 .51ع، والتعليم
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 (1431اجلامع الصحيح )صحيح البخاري( ) -

رؤيــة ل مــن الفكــري وســبل مواجهــة هـــ(. 4131، علــي فــايز )اجلحــ  -
ســـات األمنيـــة والتـــدري ، العـــدد ، اجمللـــة العربيـــة للدراالفكـــر المنحـــرف

41.. 

إســــهام اإلعــــالم التربــــوي فــــي (. هــــــ4132 )زيــــد بــــن زايــــد  ،احلـــارثي -
تحقيــق األمــن الفكــري لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة بمدينــة مكــة 

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

ــــدر، - ــــدر  احلي ــــرمححي ــــدا ل ــــن عب ــــن الفكــــري فــــي . هـــــ(4134) نب األم
، رســـالة دكتـــوراة منشـــورة، قـــدمت لكليـــة مواجهـــة المـــؤثرات الفكريـــة

 الدراسات العليا بأكادميية الشرطة يف مجهورية مصر العربية.

تــاج العــروس مــن جــواهر هـــ(.4411الزبيدي،حممــد مرتضــى احلســي ) -
 ويت.،مادة)ن د ا(،الكويت،مابعة حكومة الك11، القاموس

دور المؤسســات التربويــة . (هـــ4135)، تيســري بــن حســني الســعيدين -
، جملــــــــة البحـــــــوث األمنيــــــــة،  فـــــــي الوقايــــــــة مـــــــن الفكــــــــر المتطـــــــرف

 .  13-45،ربيع ااخر هـ، ص ص 41،ع41م
دور اإلدارات المدرســية . هـــ(4134) ، إبــراهيم بــن ســليمانالســليمان -

مـــدارس فـــي تعزيـــز األمـــن الفكـــري للطـــالب: دراســـة ميدانيـــة علـــى 
ــة الريــاض ، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، جامعــة نــايف التعلــيم بمدين
 للعلوم األمنية. الرياض.

اإلدارة المدرســـية فـــي . هــــ(4135) بـــن حممـــد عبـــد ا ســـن، الســـميح -
،اجمللــة العربيــة للدراســات األمنيــة والتــدري ، مواجهــة االنحــراف األمنــي

 .   141-444هـ، ص ص 4135، حمرم 44، العدد 42اجمللد 
دور المؤسســات التعليميــة فــي تحقيــق هـــ(. 4135العــامر، عثمــان ) -

، ورقـة عمـل مقدمــة يف األمـن الخلقـي والمجتمعـي فـي عصــر العولمـة
نــدوة اجملتمــع واألمــن يف دورهتــا الســنوية الثالثة.كليــة امللــك فهــد األمنيــة، 

 الرياض 
إســـهامات األجهـــزة األمنيـــة . هــــ(4141)عبدا ســـن حمســن العمــري،  -

تنميـــة الـــوعي األمنـــي لـــدى الطـــالب بـــالمراكز الصـــيفية بمدينـــة فـــي 
، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة الريــاض

 نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.

،اجلـــــزء القـــــاموس المحـــــيطم(.4222الفريوزهبادي،جمــــد الـــــدين حممــــد) -
 ،بريوت،إحياء الرتاث العريب.1،ع1

ـــر المدرســـة فـــي تفعيـــل دور هــــ(. 4144يمان )القرطـــون، فهـــد ســـل - أث
، جملــة البحــوث األمنيــة، طــالب المرحلــة الثانويــة لمواجهــة اإلرهــاب

ـــة امللـــك فهـــد 44، العـــدد 45اجمللـــد  ، مركـــز البحـــوث والدراســـات بكلي
 األمنية، الرياض.

الغلـو فـي الــدين فـي حيـاة المســلمين عبـدا لـرمحن بـن معــال،  اللومـق، -
 .4-5ص  مؤسسة الرسالة، بريوت، هـ،4144ع ،المعاصرة

نحـــو بنـــاء إســـتراتيجية (. هــــ4134) املـــالكي، عبـــداحلفيق بـــن عبـــداهلل -
، رســالة دكتــوراة وطنيــة لتحقيــق األمــن الفكــري فــي مواجهــة اإلرهــاب

كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة، غري منشورة،  
 الرياض.

األمـــــــن الفكـــــــري ودور هــــــــ(. 4143عبـــــــداحلفيق عبـــــــداهلل) الكي،املـــــــ -
، جـث علمـي مقـدم يف نـدوة اجملتمـع المؤسسات التعليمية في تحقيقه

 واألمن، كلية امللك فهد األمنية، اجمللد األول.

دور األنديـــة الصــــيفية فــــي . هــــ(4132)، عبـــدالعزيز عبــــداهلل ا لســـي -
، رســـالة ماجســـتري غـــري منشـــورة، كليـــة الدراســـات الوقايـــة مـــن الجريمـــة

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض. العليا،

مفـــاهيم التوعيـــة األمنيـــة وبنـــاء (. هــــ4143رقيـــة عـــدنان، )املعاياـــة،  -
، جـث علمـي مقـدم يف نـدوة اجملتمـع الخبرات في مناهج التعليم العام

 واألمن، كلية امللك فهد األمنية، اجمللد األول. 

 لوطنية.م(. الدوحة، ماابع قار ا4215، )المعجم الوسيط -

األمن الفكـري واإلعـالم: رؤيـة هــ(. 4141املقاطي، سفران بن سفر ) -
 ، الرياض.41، جملة األمن، ع إستراتيجية

مجاالت التوعية األمنية فـي (. هــ4144) النفيعي، عبدالعزيز بن عبيد -
، جـث علمـي مقـدم يف نـدوة اجملتمـع واألمـن، كليـة مناهج التعليم العام
 اض.امللك فهد األمنية، الري

، الـدورة ندوة المجتمع واألمـنهـ(. 4143الوايلي، حصة عبدالرمحن ) -
هــــ، جملـــة 4143/ 34/4)التوعيـــة األمنيـــة يف منـــاه  التعلـــيم العـــام( 41

، مركــز البحــوث والدراســات بكليــة امللــك فهــد 4البحــوث األمنية،اجمللــد 
 األمنية، الرياض.

كيات أنمـــــاط الســـــلو هــــــ(.4135عبـــــداهلل بـــــن عبـــــدالعزيز ) اليوســـــف، -
، المنحرفة وسـبل مواجهتهـا لـدى الطـالب فـي مراحـل التعلـيم العـام

جــث علمــي قُــدم يف لقــاء مــديري املــدارل مبناقــة الريــاض بعنــوان  دور 
هــ، مبركـز 4135صـفر  4-3املدرسة يف تعزيـز األمـن  خـالل الفـرتة مـن 

 امللك فهد الثقايف بالرياض .

ــــم(. 3111، عبــــداهلل بــــن حممــــد )حريــــري - ة اإلســــالمية فــــي دور التربي
، جملــــة البحــــوث المدرســــة االبتدائيــــة فــــي مواجهــــة  ــــاهرة اإلرهــــاب

، مركـز البحـوث والدراسـات بكليـة امللـك 44، العدد 45األمنية، اجمللد 
 فهد األمنية، الرياض.

 (.4114) سنن أبي داود -

. الابعــــــــــة األمـــــــــن والتنميــــــــــةهـــــــــــ(. 4144نصـــــــــري، حممــــــــــد حممـــــــــد ) -
 اباعة والنشر. األور،الرياض،شركة العبيكان لل
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ـــــة هــــــ(.4141وزارة املعـــــارف ) - ـــــيم فـــــي المملكـــــة العربي سياســـــة التعل
 ، الابعة الرابعة.السعودية

تحديات األمن القـومي العربـي, دراسـة فـي هـ(. 4211هالل، علي ) -
 ، جملة ش ون عربية، عم ان، األردن.الصول
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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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 فعالية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية لعب الدور في تنمية حب االستطالع المعرفي لدى عينة من أطفال الروضة
 إعداد

 محمد فرحان القضاة
 قسم علم النفس -أستاذ مشارك في علم النفس التربوي جامعة الملك سعود/ كلية التربية

 هـ21/1/1111وقبل  – هـ11/1/1111قدم                                       
 
ملعريف هدفت الدراسة احلالية إر التعرف على فعالية برنام  تدرييب قائم على اسرتاتيجية لع  الدور يف تنمية ح  االستاالع االمستخلص:    

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

وبعديا ، ومت بناء برنام  تدرييب يف ح   ، ومت تابيق مقيال ح  االستاالع املعريف ألطفال الروضة عليهما تابيقا  قبليا  وطفلة ( طفال  35وعددها )
 ( نشاطا  .41االستاالع املعريف قائم على اسرتاتيجية لع  الدور مت تقسيمه إر )

، وأظهرت النتائ  فعالية برنام  تدرييب قائم على اسرتاتيجية لع  الدور يف دام اختبار )ت( للعينات املستقلة، فقد مت استخأس لة الدراسة ولإلجابة عن
، حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية والضاباة يف التابيق البعدي ستاالع املعريف لدى أطفال الروضةنمية ح  االت

ائية يف األداء ، ور تظهر فروق ذات داللة إحصية ال  تعرضت للِّبنام  التدرييبملقيال ح  االستاالع املعريف وأبعاده الفرعية  ولصاب اجملموعة التجريب
 البعدي على مقيال ح  االستاالع املعريف وأبعاده الفرعية تعزى إر اجلنس ، وخرجت الدراسة بعدة توصيات.

 ، أطفال الروضةع  الدور، ح  االستاالع املعريف، اسرتاتيجية ل: برنام  تدرييب الكلمات المفتاحية
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 المقدمة:
ينبـ  مبـدى تقـدم  لافولـة ملمحـا  مهمـا  يعد االهتمام مبرحلة ا

، ال اليـــوم هـــم رجـــال الغـــد واملســـتقبل، فأطفـــاجملتمـــع وتاـــوره
؛ ف املبكــر عــن املبــدعني مــن أطفاهلــاوتتســابق الــدول للكشــ

، وتــوفر هلـم كافــة اإلمكانـات، وهتيــ  بالرعايـة ملكـي تتعهــده
هلــــم املنــــا  ا فــــز علــــى اإلنتــــا  املبــــدع ، واالهتمــــام بالافــــل 

، وحبه للسؤال والفضول لالستاالع وشغفه للمعرفة وقدراته
واالستكشاف، وتوجيه هذه القدرات الوجهة السليمة أصبح 

، وال ســـيما يف مرحلـــة ريـــاض األطفـــال مـــن األمـــور الضـــرورية
ويشـــكل حـــ  االســـتاالع املعـــريف دافعـــا  للافـــل حنـــو حتقيـــق 
ـــــــة ومعاجلتهـــــــا  أهدافـــــــه بواســـــــاة استكشـــــــاف املثـــــــريات البي ي

(Padd,1992.) 
وممـــا يزيـــد مـــن ضـــرورة االهتمـــام جـــ  االســـتاالع املعـــريف يف 
مرحلة رياض األطفال أن الافل الذي يبدي سلوكا  معينا  يف 

دي نفـــس الســـلو  يف ســـن اخلامســـة والسادســـة ميكـــن أن يبـــ
، فهنـا  نوعيـة مـن االسـتمرارية يف السـلو  سن احلاديـة عشـر

ذه النوعيـة االبتكاري وح  االستاالع املعريف، واالهتمام  
مــــن الســــلوكيات يف تلــــك املرحلــــة لــــه دور إكــــايب يف املراحــــل 

 .Harrington & Black ,1995))العمرية الالحقة 
وتتميـــز شخصـــية األطفـــال جبملـــة مـــن اخلصـــائص والســـمات 
اإلكابيـــة القابلـــة للنمـــو مـــن خـــالل املـــرور بالتجـــارب الرتبويـــة 

لـديهم، وبقـدر والتعليمية املختلفة الـ   اطـ  منافـذ الـتعلم 
مـــا يـــوفر النظـــام الرتبـــوي مـــن بي ـــات صـــاحلة للـــتعلم والنمـــو، 

، ألطفــــال ورعــــايتهم واالســــتثمار فــــيهمويســــاهم يف تعلــــيم  ا
تتحقق لنـا النوعيـة املتميـزة مـن الـنشء املـدرب واملؤهـل واملعـد 
إعــدادا  وتــأهيال  جيــدا ، والقــادر علــى الــتعلم الــذايت والتــدري  

واملنفــتح علــى غــريه مبرونــة والتفاعــل ، ين مــدى احليــاةاملســتمر 
، والــذي يتميــز بالفضــول العلمـــي، يــةمــع حمياــه وبي تــه بإكاب

، والقـــدرة علـــى البحـــث وشـــغفه بـــالتعلم، وحـــ  االســـتاالع
 واالستقصاء

 ( . 3111)  ش ،  
ويعــد اللعــ  مظهــرا  مــن مظــاهر الســلو  اإلنســا  يف مرحلــة 

نــــات األور يف للبالافولــــة املبكــــرة والــــ  تعــــد  مرحلــــة وضــــع ا
، وتؤكـــد الدراســـات احلديثـــة أن لعـــ  تكـــوين شخصـــية الفـــرد

األطفــال هــو أفضــل وســيلة لتحقيــق النمــو الشــامل املتكامــل 
للافـــــــل؛ فمـــــــن خـــــــالل اللعـــــــ  يتـــــــزود العقـــــــل باملعلومـــــــات 

ــــه ــــري إمكانات ــــدة والــــ  تث ــــة  واملهــــارات واخلــــِّبات اجلدي العقلي
، وتنمــــــــي فــــــــةالتفكــــــــري املختل ، وتكســــــــبه مهــــــــاراتواملعرفيــــــــة

كــــــــــالتفكر والتخيــــــــــل ، وحــــــــــ  الوظــــــــــائف العقليــــــــــة العليــــــــــا  
لـــى النمـــو املتكامـــل بالنســـبة ، ويســـاعد اللعـــ  عاالســـتاالع

، بــــل إنــــه يعــــد وســــيلته األساســــية يف احلصــــول علــــى للافــــل
 املعرفــة ســـواء أكانـــت هـــذه املعرفـــة تتعلـــق بالعـــار اخلـــارجي أم

اء ، وعـــن طريـــق اللعـــ  يكتشـــف أشـــيبي تـــه الـــ  يعـــيش فيهـــا
جديـــــدة غـــــري مألوفـــــة مـــــن قبـــــل ، وينمـــــو لديـــــه دافـــــع حـــــ  

، إعــــداده للحيــــاة املســــتقبلية ) ــــادراالســــتاالع فضــــال  عــــن 
3115. ) 

ونظــرا  ملــا تــوفره اســرتاتيجية لعــ  الــدور مــن عنصــر املشــاهدة 
ــــتعلم، ممــــا يســــاعد علــــى فــــتح جمــــاالت واســــعة للمناقشــــة  وال

، هماملشـــاركة يتلقـــى األطفـــال دروســـوالبحـــث؛ فمـــن خـــالل 
، ممـــا يبعـــد يعـــة املـــنه  الدراســـي املقـــرر علـــيهمويكتشـــفون طب

جـرات الروضـة أمـاكن حمببـة عنهم الشعور بامللل ، فتصبح ح
، كما تتفق اسرتاتيجية لع  الدور مع طبيعة املتعلم ل طفال

وحبـــــه للعـــــ  واالناـــــالق وممارســـــة النشـــــاع ، فهـــــم يلعبـــــون 
، لابيـــــ خمتلفـــــة مثـــــل ا ويشـــــاهدون زمالءهـــــم يـــــؤدون أدوارا  

العــار، املعلــم وغريهــا فيتعرفــون علــى حيــاة هــؤالء ، ومــن هنــا 
ميكن ترسيخ القـيم علـى مسـتوى املمارسـات احلياتيـة ومـن مث 

 .( (Barker,2003 جهة عار متغري وا اذ املواقف  موا



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

 (م3144 ن األولكانو هـ/4145 صفر؛ )الرياض 54 – 41(، ص ص 14رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )

32 

( يف دراســــتها بعنــــوان  تقيــــيم 4222وقــــد أوردت الســــرور ) 
املنهــا  ومفهومــه    أن فكــرةة يف األردنتعلــيم مــا قبــل املدرســ

، نتيجة قلة اإلشراف، افه موضوع عائم يف غالبية العينةوأهد
، وضـــغا األهـــايل علـــى العـــاملني يف وتـــد  رواتـــ  املعلمـــات
ــــــاض األطفــــــال علــــــى ، تعلــــــيم أطفــــــاهلم القــــــراءة والكتابــــــة ري

ل اسـتخدام اللعـ  يف النشـاع وأظهرت الدراسة تدنيا  يف جما
، و اســــتخدام ايــــة القصــــةواســــتخدام التمثيــــل أو رو ، الصــــفي
ألطفــال يف الصـف نتيجــة ضــيق ، كمــا قلـت حركــة ااملوسـيقى
ضـبا األطفــال  ، واسـتخدام الــتعلم الـذي يعتمـد علــىاملكـان

، كـــــذلك بـــــدا الغمـــــوض يف تسلســـــل وبقـــــائهم يف مقاعـــــدهم
اطهــــــا عمليـــــة الـــــتعلم ومراعاهتــــــا جملـــــاالت  ــــــو األطفـــــال وارتب

 .بوحدات تعليمية حمددة
مـــن الدراســـات واألجـــاث الـــ  قـــام  ـــا  ولقـــد دعـــت العديـــد

 California State)مكتــــ  كاليفورنيــــا لتاــــوير املنــــاه  

Department of Education Sacrament ,1998)   إر
اســــــتخدام طريقــــــة لعــــــ  األدوار يف التــــــدريس جلميــــــع املــــــواد 

، ن احلضــانة إر الثــانويالدراســية يف مــدارل التعلــيم العــام مــ
ليـة، ألن األطفال يف األنشـاة التمثي وأشارت بضرورة اشرتا 

 ، وتاوير أنفسهم والتعبري عنها.ذلك يساعدهم على التعلم
إن غيـــاب بـــرام  تدريبيـــة متكاملـــة لتنميـــة حـــ  االســـتاالع 
املعـــــريف، واســـــتدرا  الـــــنقص يف هـــــذا اجملـــــال يـــــدعو لتصـــــميم 
وإعداد مثـل هـذا النـوع مـن الـِّبام  ألطفـال الروضـة، واألمـل 

  .الدراسة حتقيق هذا اهلدفايع هذه أن تست
 : مشكلة الدراسة

 تنبثــق مشـــكلة الدراســـة مـــن أمهيــة مرحلـــة ريـــاض األطفـــال يف
؛ فريـاض األطفــال مبـا تقــدم تنميـة قـدرات األطفــال ومهـاراهتم

مـــــن أنشـــــاة خمتلفـــــة ينبغـــــي أن تســـــاعد الافـــــل علـــــى تنميـــــة 
، ، وتنميـــة تفكـــريهرينالتصـــال بـــااخمهاراتـــه وقدراتـــه علـــى ا

، فــــالغرائز ، ودافــــع حــــ  االســــتاالع لديــــهعلمــــيلوفضــــوله ا
اإلنســـــــانية واحلاجـــــــات والـــــــدوافع والبواعـــــــث هـــــــي حمركـــــــات 

، فاألطفــال بـة عــن األسـ لة الـ  تثــار يف ذهنـهلإلنسـان لإلجا
ون باستكشـــاف نســـي  األشـــياء وحجمهـــا، الصـــغار يســـتمتع

سـاؤالت حنوهــا منــذ نعومــة ، وإثــارة التطعمهــا ، وأحيانــا  ولو"ـا
ذه املشــــاركة الديناميـــة ذات الابيعــــة الفضــــولية ، وهــــأظـــافرهم

لـــــدى األطفـــــال يف البحـــــث عـــــن إجابـــــات للتســـــاؤالت عـــــن 
ي يعـــزز الظـــواهر وأحـــداث الابيعـــة هـــو مـــا يـــوفر الوقـــود الـــذ

لــدى األطفــال القــدرة ، ويولــد مهــارات االستقصــاء والفضــول
 .على االبتكار

ولكن ح  االستاالع والشغف العلمي يتم إغفاله و اهله 
  ، ومن مث الروضة الـ، بداية من األسرةسن مبكرة أحيانا   يف

، وتســتخدم يف العــادة طــرق تركــز علــى إكمــال املــنه  املقــرر
تقليدية يف تعلـيم األطفـال، وهـذا يتعـارض مـع فلسـفة ريـاض 
األطفـــال الـــ  تركـــز علـــى الـــتعلم مـــن خـــالل اللعـــ  وليســـت 

، ومن لقنيد الرمسي للتعلم عن طريق التمكانا  للتعليم املقصو 
، باحـــــث وزياراتـــــه لـــــبعض ريـــــاض األطفـــــالخـــــالل إطـــــالع ال
؛ 3111على هـذه املرحلـة العمريـة )القضـاة، وجوثه السابقة 

، لوحق وجود من املعوقات ال  حتـول دون (3112القضاة،
حتقيــق الــدور الــذي ينبغــي أن تقــوم بــه هــذه املؤسســات  ــاه 

وتشـــــجيع  األطفـــــال يف الروضـــــة لتنميـــــة قـــــدراهتم االبتكاريـــــة،
الافـــل علـــى التســـاؤل وحـــ  االســـتاالع، كمـــا لـــوحق مـــن 
خـــالل لقـــاء بعـــض املعلمـــات العـــامالت يف ريـــاض األطفـــال 

ــــذمر والشــــكوى مــــن تــــد  حــــ  االســــتاالع لــــدى ف ــــة  الت
، والـــذي قـــد يكـــون ســـببه عـــدم ليســـت بقليلـــة مـــن األطفـــال

، خاصــة حــ  االســتاالع لــدى الافــل اهتمــام املــربني بإثــارة
يل بابعـــه، كمـــا لـــوحق أن هنـــا  تــــدنيا  يف وأن الافـــل فضـــو 

، وبالتحديـد رتاتيجيات مهمة يف تعلـيم األطفـالاستخدام اس
طريقة لع  الدور يف تنمية املهارات املختلفة للافل و اصة 
حـــ  االســـتاالع املعـــريف مـــن خـــالل بـــرام  تدريبيـــة موجهـــة 

فــــال الروضــــة وماالــــ   ــــوه تأخــــذ باحلســــبان خصــــائص أط
 . وحاجاهتم
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وضحت كثري من الدراسات أن استخدام اسرتاتيجيات وقد أ
ــــة مثــــل لعــــ  الــــدور يســــاعد علــــى  ــــة الــــتعلم احلديث إكــــاد بي 
، والفضـــــــــول نشـــــــــاة، وتنميـــــــــة اإلبـــــــــداع، وتنشـــــــــيا اخليـــــــــال

واالســــــتاالع العلمــــــي ، وزيــــــادة دافعيــــــة الــــــتعلم واالبتكــــــار. 
(Woodson, 2000; Luff, 2003; sun, 2004; Hui, & 

lau, 2006)  
نـــــا شـــــعر الباحـــــث مبـــــدى احلاجـــــة إر دراســـــة هـــــذه ومـــــن ه 

باالهتمام  املشكلة ، خاصة أن مثل هذه املشكالت ر حتق
وبـذلك تتحــدد مشــكلة الدراســة الحاليــة ، الكـايف لــدى البــاحثني

في الكشف عن فعالية برنـامج تـدريبي قـائم علـى اسـتراتيجية لعـب 
ل الــدور فــي تنميــة حــب االســتطالع المعرفــي لــدى عينــة مــن أطفــا

 .الروضة
 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة احلالية إر حتقيق األهداف ااتية:
بناء برنام  تدرييب من إعداد الباحث قائم على  -4     

جمموعة من أنشاة لع  الدور  لتنمية ح  االستاالع 
 املعريف لدى أطفال الروضة.

الكشف عن مدى فعالية برنام  تدرييب قائم على  -3
ستاالع املعريف   الدور يف تنمية ح  االاسرتاتيجية لع

 .لدى أطفال الروضة
التعرف فيما إذا كان هنا  فروق يف ح  االستاالع  -4

 املعريف وأبعاده الفرعية لدى أطفال الروضة تعزى إر اجلنس

 
 أسئلة الدراسة : 

 : أس لة هذه  الدراسة هي يف ضوء ما سبق فإن
متوساي هل هنا  فروق ذات داللة إحصائية بني  (4

درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضاباة يف ح  
عية قبل تابيق الِّبنام  االستاالع املعريف وأبعاده الفر 

  التدرييب

هل هنا   فروق ذات داللة إحصائية بني متوساي  (3
درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضاباة يف ح  

لِّبنام  ية بعد تابيق ااالستاالع املعريف وأبعاده الفرع
  التدرييب

يف األداء البعدي  هل هنا  فروق ذات داللة إحصائية (4
وأبعاده الفرعية  االستاالع املعريفعلى مقيال ح  
  تعزى إر اجلنس

 أهمية الدراسة: 
 :كمن أمهية الدراسة يف جانبني مهات   
 :األمهية النظرية ( أ

ندرة الدراسات  ال  تناولت اسرتاتيجية لع  الدور   -4
تيجية مستقلة يف تنمية ح  االستاالع املعريف كاسرتا

لدى أطفال الروضة على حد علم الباحث، وحصره 
للدراسات السابقة يف هذا اجملال سواء على املستوى 

 . اإلقليمي ا لي أم
توفر الدراسة دليال  نظريا  للِّبنام  التدرييب يشرح كيفية  -3 

جية لع  إعداد أنشاة درامية خمتلفة باستخدام اسرتاتي
الدور ميكن من خالهلا أن يتعرف املعلمون واملعلمات على 
إجراءات لع  الدور، ومن مث ميكن توظيفه يف عملي  

 التعلم والتعليم .
أمهية التعلم املستند إر اسرتاتيجية لع  الدور وال   - 4

جاءت كإحدى هرات التغريات السريعة واجلديدة يف عصر 
لقت املسؤولية على علماء الرتبية أن ثورة املعلومات  وال  أ

 .نوع من التعلم االهتمام والرعايةيعريوا هذا ال

أمهية املوضوع الذي تتناوله وهو ح  االستاالع  -1 
، لع  الدور املعريف يف سياق تنميته من خالل اسرتاتيجية

فلقد بدأ االهتمام واضحا   ذه املفاهيم يف كثري من بلدان 
حقائق هذا السلو  عن أبعاد و العار  دف الكشف 

 .وأسالي  تنميته

 األمهية التابيقية: ( ب
ميكن أن يستفيد من هذا الِّبنام  التدرييب معلمات  -4

رياض األطفال وتابيقهن على األطفال، األمر الذي 
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من شأنه أن مسرن من مستوى ح  االستاالع 
 املعريف لديهم.

ني يف وضع قد تلفت نتائ  هذه الدراسة انتباه املتخصص -3
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. 
تِّبز أمهية أخرى للدراسة تنبثق من مقيال ح   -4

 املصور هلذا الغرض، وميكن استخدام االستاالع املعريف
هذا املقيال من املرشدين واملربني واملعلمني واملعلمات  
كأداة للتعرف على األطفال الذين لديهم ح  استاالع 

 معريف مرتفع.
 التعريفات اإلجرائية: 

: جمموعة مـن األنشـاة ا ـددة الـ  يتبعهـا البرنامج التدريبي
يف قاعــة النشــاع وقــف الرتبــوي )املــدرب( يف هتي ــة وإعــداد امل

ووفقـــا  لتخاـــيا وتقيـــيم صـــادق وحمـــدد، ، ملـــدة زمنيـــة حمـــددة
، ومتــوي الِّبنــام  علــى جمموعــة يظهــر فيــه التكامــل املنشــود

مــن التـــدريبات واألنشـــاة الـــ  تتضـــمن أنشـــاة دراميـــة، وقـــد  
( جلســـة تدريبيـــة للتـــدري  علـــى 31اشـــتمل الِّبنـــام  علـــى )

  مــــن خــــالل اســــرتاتيجية ريفمهـــارات حــــ  االســــتاالع املعــــ
 .لع  الدور

أشـــــكال اللعـــــ   : هـــــي إحـــــدىاســـــتراتيجية لعـــــب الـــــدور 
، وتبدأ بالظهور منذ العام الثالث للافل االجتماعي الدرامي

، ( سـنوات1 -1وضـة )، وتتاـور بشـكل واضـح يف عمـر الر 
حيث ميثل الافل من خالهلا املواقف واألحداث االجتماعية 

، وهو فال يف اختيار موضوع اللع ة األطمشرتكا  مع جمموع
عبـــارة عـــن نشـــاع داخـــل الصـــف أو خارجـــه يعاـــي الفرصـــة 
للافل أن ميارل اللغة ، ونواحي سـلو  الـدور الفعـال ، وأن 
ميثـــل الافـــل رمزيـــا  هـــؤالء الـــذين يـــود أن يكـــون مـــثلهم ســـواء 

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

هـو امليـل  :cognitive curiosit االسـتطالع المعرفـي حـب
إر البحــــث عــــن اجلديــــد مــــن خــــالل االقــــرتاب مــــن املواقــــف 
واملثــــــريات اجلديــــــدة واالستكشــــــاف هلــــــا أو التســــــاؤل حوهلــــــا 

Arnone, 2003).) 
ويعرفــــه الباحــــث إجرائيــــا  بالدرجــــة الــــ  مصــــل عليهــــا طفــــل 

أبعـاده ر و الروضة على مقيال ح  االستاالع املعريف املصو 
، الفرعيـــــــة الـــــــثالث ) التســـــــاؤل، استكشـــــــاف البي ـــــــة املاديـــــــة

 .استكشاف البي ة االجتماعية(
املقصـــود  ـــم يف  هـــذه الدراســـة األطفـــال أطفـــال الروضـــة : 

ـــــــذين يدرســـــــون يف الصـــــــف  ـــــــاض ال ـــــــدي الثـــــــا  يف ري التمهي
 .( سنوات1-5تقدر أعمارهم ما بني )، و األطفال

 محددات الدراسة: 
يـور اجلنـة يف مدينـة راسة على أطفال روضة طاقتصرت الد -

عجلــــــون يف األردن الــــــذين يدرســــــون يف الصــــــف التمهيــــــدي 
ــــرتاوح أعمــــارهم مــــا بــــني ــــا  ممــــن ت ( ســــنوات مــــن 1-5 )الث

 .الذكور واإلناث
ن اقتصرت الدراسة على األطفال األسوياء الـذين ال يعـانو  -

أو الســــمع، أو ، مـــن عيـــوب جســـمية مثــــل ضـــعف اإلبصـــار
 .يف الناق، أو قصور يف اجلهاز العصيب اضارابات

اقتصــر التــدري  يف الِّبنــام  علــى اســرتاتيجية لعــ  الــدور  -
 يف تنمية ح  االستاالع املعريف وأبعاده الفرعية .

مت التــدري  علــى الِّبنــام  مــن خــالل معلمــة الروضــة ملــدة  -
قــــة لكــــل جلســــة، ( دقي15بيــــة، مبعــــدل )( جلســــة تدري31)

( جلســــــات يف األســــــبوع 1ومبعــــــدل )، وملــــــدة أربعــــــة أســــــابيع
 .3143-3144ل الدراسي األول للعام خالل الفص

 اإلطار النظري:
الع باهتمـــام كبـــري مـــن علمـــاء حظـــي موضـــوع حـــ  االســـتا

ـــــنفس ، ويعـــــده العلمـــــاء مـــــع موضـــــوع االبتكـــــار مـــــن أهـــــم ال
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، للمناقشـــــة والدراســــة أمـــــام البـــــاحثنياملوضــــوعات املاروحـــــة 
ـــــــ  ـــــــدوافع األساســـــــية ال ـــــــا  ويعـــــــد مـــــــن ال  تكمـــــــن وراء اإلنت

االبتكـاري ، وبييــز املبتكــرين مــن غــري املبتكــرين ، فــاملبتكرون 
يتميزون عن زمالئهم ليس فقا يف دافع اإل از بل أيضا  يف 

 .(4224ح  االستاالع)عبد الغفار،
أن مصـالحات مثـل (Arnone, 1983 )   يـرى ارنـونكمـا 

ن حـــ  لكــل مـــاجلــدة والتعقيـــد تعــد مـــن املفــاهيم األساســـية 
 ,Lorwenstein). ويعرفـه لوروينسـنت االسـتاالع واالبتكاريـة

بأنه حالة انفعالية معرفية حتدث عندما مدد الاال   (1994
التناقض أو الصراع بني ما يعتقد أنه صحيح وما هو صحيح  

 فعال  .
( بأنــــــه: احلاجــــــة 3113يف حــــــني يعرفــــــه حســــــني وفخــــــرو ) 

لتســاؤل، وإمعــان النظــر  املعرفــة ، والقــدرة علــى االداخليــة إر
 .والتفكري الدقيق

فــة كمــا يعــرف حــ  االســتاالع بالرغبــة يف الــتعلم ، أو املعر 
تولـــد  ، إذ إن حالــة الشــكاخلاصــة  صــوص األشــياء الغريبـــة
، فــإذا صــدرت نتيجــة منبهــات دافعيــة هــي حــ  االســتاالع

رمزية )لغة ، فكر( تسمى ج  االستاالع املعريف، إذ تدفع 
ع معــريف  صــوص احلصــول علــى تنبيهــات أو الفــرد إر نشــا

 .(Edelment  (1997,معلومات أكثر حول موضوع معني
ووفقــــا  لفكـــــر بياجيــــه البنـــــائي الـــــذي يعتقــــد بوجـــــود سلســـــلة 
متتابعــة مــن املراحــل تتــأثر بعوامــل رئيســة تــؤثر يف  ــو التفكــري 
لـــدى األطفـــال مـــن مرحلـــة إر مرحلـــة أخـــرى وهـــي: النضـــ  

العــار الابيعـي، والتفاعـل االجتمــاعي، اجلسـمي، واخلـِّبة مـع 
ة يف معظــم والتــوازن، فــإن أول ثالثــة عوامــل هــي عوامــل مهمــ

هـو عمليـة منفـردة ، أما االتـزان املعـريف فنظريات النماء املعريف
، وهــــي تؤكــــد أمهيــــة  ــــو حــــ  االســــتاالع يف نظريـــة بياجيــــه

، واملخـــــاطرة، واجملهـــــود واملثـــــابرة والفضـــــول العلمـــــي ، واحلـــــذر
يف مجيــــع األحــــوال أن يــــتم تنميــــة حــــ  االســــتاالع  وكــــ 

املعريف،  املعريف والفضول؛ ألن هذه القيم حتقق عملية االتزان

، وتشـــــجيع األطفـــــال علـــــى الـــــتعلم وزيـــــادة مســـــتوى الدافعيـــــة
 والبحث واالستقصاء   

 ( Elliot, Kratochwhill, Cook & Traves,2000)  
ن العوامـل يتقـرر أن هنا  عـددا  مـ (3111وقد بنين )ثابت، 

مبوجبهــا مقــدار مـــا يظهــره الافــل مـــن الســلو  االســـتاالعي 
وتتمثـــــل بعنصـــــر اجلـــــدة، والتعقيـــــد، والغمـــــوض، والفجائيـــــة، 

 والتناقض.
كما أن هنا  جمموعة من األداءات االستاالعية يقـال مـن 

: االنتباه تاالع املعريف لدى األطفال أمههاخالهلا ح  االس
عناصـــر اجلديـــدة قضـــة، والتوقـــف إزاء الل شـــياء الغريبـــة واملتنا
اه املنبهــات ذات اخلصــائص ، والتحــر   ــوإمعــان النظــر فيهــا

، والفحـــص واالختبـــار للموضـــوعات الغريبـــة ، وكثـــرة اجلديـــدة
الستفسـارات حـول األحـداث واخلـِّبات، واحلمـال األس لة وا

، يــــل إر املغــــامرة والتحــــدي )قاــــامي، واملوالفضــــول واملثــــابرة
3111). 
  العديد من  االسرتاتيجيات املسؤولة عن استثارة ح  وهنا

وضوع : إثارة احلمال  اه ممنها االستاالع لدى األطفال،
، ، والنمذجـــــة ولعـــــ  األدوار، وخلـــــق الصـــــراع املفـــــاهيميمـــــا

، املثـــــريات، واحلريـــــة يف االستكشـــــافوتقـــــدة فـــــرص معاجلـــــة 
(  ديــة ، وطــرح أســ لة حمــرية )متناقضــةوتقبــل األســ لة غــري العا

Eilliot,2000))  
 استراتيجية لعب الدور

ال إر الرتويح عن الافل يهدف لع  الدور يف رياض األطف
، ممــا كعــل مــن الروضــة مكانــا  حمبوبــا  يالــ  الافــل وإســعاده

ـــا  علـــى  الـــذهاب إليهـــا يوميـــا ، ويـــنعكس التـــدري  عليـــه إكاب
، ومقــــــق الكثــــــري مــــــن علم والتعلــــــيم يف املراحــــــل الالحقــــــةالـــــت

اف العامـة لريـاض األطفـال مـن أمههـا : اإلعـداد للجـو األهـد
، ، وإثــــارة القــــدرة علــــى تــــذوق اجلمــــالاملدرســــي فيمــــا بعــــد 
ـــــاء الافـــــل بـــــ ـــــاوإغن ، وتنميـــــة قدراتـــــه االجتماعيـــــة القيم العلي

، وتنميــــــة املرونــــــة يف فســــــية والعقليــــــة واللغويــــــة واجلســــــميةوالن
 (4224األداء، واحلوار واألحداث )إبراهيم ، 
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لعـــــ  الـــــدور بأنـــــه   ( Tomas,1988:293ال ) وعـــــرف تومـــــ
ي  الـ  تسـتخدم يف تعلـيم أحـد أسـالي  التـدريس أو التـدر  

أدوار األباـــــال، لتوضـــــيح ، ويلعـــــ  فيهـــــا األطفـــــال اجلماعـــــة
التوصل إر  ، أو استكشاف موقف غامض، أوموقف معني

 . مشكلة من خاللهحل 
نشــاع موجــه ( بأنــه   43: 4212ه )حســن وعبــال، وعرفــ
ري موجـــه ميـــارل فرديـــا  أو مجاعيـــا  لتشـــغيل طاقـــة اجلســـم أو غـــ

احلركية والذهنية بالسرعة واخلفـة الرتباطـه بالـدوافع الداخليـة، 
  .ف إر االستمتاع واكتساب اخلِّباتويهد

(  بأنــــه:   عبــــارة عــــن 4: 3114يف حــــني تعرفــــه )العنــــا  ،
طريقـــــة تعليميـــــة يقـــــوم الالبـــــة مـــــن خالهلـــــا بتمثيـــــل املواقـــــف 

، والـنما اللغـوي لتـزمة، عن طريق الـنما احلـواري املواألنشا
موعــة، ، ويــِّبز دور املعلــم يف هــذه الاريــق بتهي ــة اجملاالر ــايل

 ، وإعداد مذكرات التحضري للدور.واختيار املشاركني
: أنـه نشـاع أو وهـو ويقوم لع  الدور على افرتاض أساسي 

أداء إرادي يـــــؤدى يف زمـــــان ومكـــــان حمـــــددين ، ولـــــه قواعـــــد 
أصــــول معروفــــة يقــــوم عليهــــا ، والفــــرد لــــه احلــــق يف اختيــــار و 

قـــة، دون أن يفـــرض النشـــاع والـــدور الـــذي يؤديـــه جريـــة مال
، كمـا إن لعـ  الـدور يتضـمن مواقـف تتسـم عليه هـذا الـدور

ذا الغمــــــوض، بــــــالغموض جيــــــث يســــــعى الفــــــرد إر إزالــــــة هــــــ
 ( .4221، واستبصار املوقف )قاامي وقاامي

تابيقــــات الرتبويــــة املهمــــة لنظريــــة ويعــــد لعــــ  الــــدور أحــــد ال
يف النمو املعريف والتعلم باالكتشـاف ، فهـو Bruner (  )برونر

هــذا يتوقــف يـرى أنــه ميكــن تعلــيم أي موضــوع ألي طفــل ، و 
ض ، ومـدى مالءمـة أسـلوب العـر على طريقة عـرض املوضـوع

، ويشـري إر أن بثيـل األطفـال وحركـاهتم يف خلصائص املتعلم
امي يتيح هلم بعـد انتهـاء املشـهد التمثيلـي  سيد املوقف الدر 

املناقشــــــة ، واكتشــــــاف املعــــــا  الــــــ  مت ترســــــيخها لفظيــــــا  أو 
 .(3111ملعريف )أبو مغلي وهيالت ، صوريا  يف بنائهم ا

وتتبـــع اســــرتاتيجية لعــــ  الــــدور يف أساســــها النظــــري للنظريــــة 
االجتماعيــة ، والــ  اهتمــت بتاــوير نظريــة الــدور والــ  تقــدم 

، ويعــــــد بانــــــدورا لتقيــــــيم ســــــلو  األفــــــراد واجلماعــــــات ةطريقــــــ
Bandura  من أبرز رواد نظرية التعلم االجتماعي وال  بينـت

أن فهــم الســلو  اإلنســا  يــتم بتحليــل التفاعــل املســتمر بــني 
الســـلو  مـــن جهـــة وحمـــددات هـــذا الســـلو  مـــن جهـــة ثانيـــة، 
رة ويعرف هذا املبدأ باسـم   احلتميـة املتبادلـة   كمـا يؤكـد قـد

يــة ا اكــاة التقليــد املعــزز علــى التــأثري يف ســلو  األطفــال وأمه
 (.3141، يف التعلم )العنا 

ليهـــا وهنـــا  جمموعـــة مـــن االفرتاضـــات الرئيســـة الـــ  تســـتند ع
ــــــدور أمههــــــا : االعتمــــــاد علــــــى املواقــــــف اســــــرتاتيجية لعــــــ  ال

، ويعاــــى علــــى اخلــــِّبة التعليميــــة املختلفــــة والــــ  تبــــا أساســــا  
، ويعمــــل علــــى ا فرصــــة للتعبــــري عــــن مشــــاعرهمال فيهــــاألطفــــ
، ويعاــى الفرصــة بنــاء وإظهــار املشــاعر بصــورة جديــدةإعــادة 

ملواجهة املواقف املختلفة ، ويعمل على إبداع أفكـار جديـدة 
تعمــــل علــــى النمــــو والتاــــور، ويســــهم يف مســــاعدة األطفــــال 

، ويشــــجع املشــــاهدين ى فهــــم املشــــاكل احلياتيــــة املختلفــــةعلــــ
 وإعااء األمهية للرأي ااخر، كمـا يايـل مـدةعلى االستماع 

، وينمــي لــديهم مهــارة االنتبــاه ، كمــا االنتبــاه لــدى األطفــال
ينمــــــــي املهــــــــارات اللغويــــــــة ومهــــــــارات التحــــــــدث والتســــــــاؤل 

 (. Joyce &Weil,2003واالستكشاف لدى األطفال )
ومـــــن خـــــالل لعـــــ  الـــــدور مـــــاول الافـــــل أن يبحـــــث عـــــن 

بالشخصيات يف الدور ، كما  املعلومات واحلقائق ال  تتصل
، ف علــى عالقـات جديــدة ومعـان وأفكــارأنـه مــاول أن يتعـر 

،  جديــدة مـــن التعبـــريات والكلمـــات ومــاول أن يبتكـــر أ اطـــا  
، مهـارات اإلصـغاء واالسـتماع لـديهم كما تسـاعد يف تاـوير

وزيــادة املفــردات وفهـــم املعــا  وتوظيفهـــا ، وتاــوير القـــدرات 
ا  وحتليـل وتركيـ ، كمـا إن التخاـيا النا ة من فهم واستنت

، االعـةألنشاة لع  الدور قد تولد لدى األطفـال دافعـا  للم
فاختيار مواقـف وقصـص للتمثيـل تـدفع الافـل إر االسـتماع 
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، ويثــري قراءهتـا ةإر القصـة اجلديـدة ، والبحــث عنهـا ، وحماولــ
 ، مما يساهم يف تنمية ح  االستاالع لديهمأس لة حوهلا

  (& Kinzer,1995 Leu ). 
لع  الدور  وعند استخدام األنشاة القائمة على اسرتاتيجية

: اخلاـــــوة األور تكـــــريس املنـــــا  فإ"ـــــا تســـــري وفـــــق خاـــــوات
، لثانيــة تتعلــق باختيــار موقــف الــدورالصــفي للعــ  الــدور، وا
ـــــدورومـــــن مث إعـــــداد املشـــــار  ـــــارهم، وأداء لعـــــ  ال ، كني واختي

اقشــات حــول الــدور وأخــريا  اســتخالص املعلومــات وطــرح املن
(Kucker,2004 ). 

ــــة بــــني  ويتضــــح مــــن خــــالل العــــرض النظــــري العالقــــة املناقي
، إذ إن قيام لع  الدور وح  االستاالع املعريفاسرتاتيجية 

األطفـــــال بلعـــــ  أدوار متعـــــددة متخيلـــــة موجـــــودة يف احليـــــاة 
االجتماعية بكل حرية وبدون قيود يتيح للافل التعرف على 

ي ـــــــة املاديـــــــة واالجتماعيـــــــة ، فيحـــــــاور أشـــــــياء جديـــــــدة يف الب
ويناقش، ويستمع ويرى ويقوم بالعمل من خالل تأدية الدور 
ممـــا يـــنعكس علـــى شخصـــية الافـــل وقدراتـــه اللغويـــة وفضـــوله 

 .عريفاملعريف وينمي لديه ح  االستاالع امل
يجية كــذلك يظهــر مــن خــال العــرض النظــري ارتكــاز اســرتات

ة نح األطفــال القــدر ، إذ بــلعــ  الــدور علــى نشــاع األطفــال
، والتعاطف مع ااخر، األمـر على التعبري عن املشاعر اخلفية

، كمـــا إن إتاحـــة فـــز دافعيـــتهم لإل ـــاز واالســـتاالعالـــذي م
الفرصــــة للتــــدري  حتــــت ضــــبا املشــــاعر واالنفعــــاالت والــــ  
توفرهــا اســرتاتيجية لعــ  الــدور تتــيح ممارســة األنــواع املختلفــة 

، وإضـــفاء احليويـــة علـــى األنشـــاة مـــن الســـلو  يف بي ـــة همنـــة 
املقدمــة ، ممــا كعــل الافــل أكثــر اســتعدادا  ومحاســا  للمشــاركة 
يف املوقــــــف التعليمــــــي ، ومــــــن مث محاســــــه يزيــــــد مــــــن فضــــــوله 

 واستاالعه وابتكاره
 .(3111) القضاة والرتتوري ،  

 :الدراسات السابقة

 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 

ببعض  لي واإلقليمي، وقد مت االستعانةاملستوى ا 
الدراسات ذات العالقة مبوضوع الدراسة بصورة غري مباشرة، 
ن إذ استخدم بعضها برام  تدريبية حمتواها أنشاة خمتلفة م

، املعريف أو متغريات معرفية أخرى اللع  لتنمية االستاالع
وبعضها تناول طريقة لع  الدور كاسرتاتيجية فرعية مع 

، ور ى يف تنمية ح  االستاالع املعريفاسرتاتيجيات أخر 
يعثر الباحث على دراسات استخدمت اسرتاتيجية لع  
الدور كاسرتاتيجية مستقلة بذاهتا، وب  الِّبنام  على 

،  وقد قام الباحث بعرض أساسها لتنمية االستاالع املعريف
الدراسات السابقة وفق السياق الزم  من األقدم إر 

( دراسة هدفت 4224األحدث . فقد أجرى عبد احلميد )
إر الكشف عن عالقة ح  االستاالع باالبتكار لدى 

( طالبا  411األطفال من اجلنسني، وتكونت العينة من )
، وأشارت الصفني الثالث والسادل االبتدائيوطالبة من 

النتائ  إر وجود فروق دالة إحصائيا  بني اجلنسني يف ح  
االستاالع الشكلي لصاب اإلناث يف حني ر تظهر فروق 

،  االستاالع اللفظي والدرجة الكليةدالة بينهما يف ح  
كما ر تظهر فروق دالة إحصائيا  بني اجلنسني يف ح  

  .كلي لدى عينة الصف السادلاالع الاالست
برنام   إعدادبعنوان   دراسة (هـ4141)الصقري وأجرت 

 اتابيقه متلتنمية دافع االستاالع لدى أطفال الروضة  و 
سنوات  1إر  5على عينة من األطفال يف الف ة العمرية من 

إحصائيا   الةمن الذكور واإلناث وكانت النتائ  موجبة ود
ألطفال قبل تابيق الِّبنام  فقد كان متوسا درجات ا

بعد تابيق الِّبنام  وكانت قيمة  41،44وأصبح 41،15
( وهذا يدل على أن 1915 ت  دالة عند مستوى )
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الِّبنام  أثبت فعاليته يف تنمية دافع االستاالع لدى أطفال 
 الروضة. 

( دراســـة هـــدفت إر تقصـــي 4221كمـــا أجـــرت احلمـــوي )
 يليــة ودراميــة وفنيــة  أثــر برنــام  تعليمــي مســتند إر أنشــاة

ــــداعي لــــدى أطفــــال  ــــة يف يف تنميــــة التفكــــري اإلب الســــنة الثاني
، وزعــوا يف ( طفــال  31، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )الروضــة

( طفـــــــال ، 43: جمموعـــــــة  ريبيـــــــة تكونـــــــت مـــــــن )جممـــــــوعتني
( طفال  ، وأظهرت النتائ  41وجمموعة ضاباة تكونت من )

لفنــــون يف يـــل والـــدراما وافاعليـــة األنشـــاة القائمـــة علـــى التمث
 .تنمية التفكري اإلبداعي

دراســـــة  ( Steven&Smith,1997وأجـــــرى ســـــتيفن ومسيـــــث ) 
مجل وعبارات هدفت إر الكشف عن دور التخيل يف إنتا  

رل ، وذلك لدى عينة مـن طلبـة املـداقصصية مبتكرة وأصيلة
، ومت إخضــاع اجملموعـة التجريبيــة املتوسـاة والثانويــة األمريكيـة

، إذ أشارت النتـائ  إر برنام  تدرييب مستند إر التمثيل إر
أن هنــــا  أثــــرا  ذا داللــــة إحصــــائية للتــــدرب علــــى التمثيــــل يف 

 .درة على إنتا  مجل وعبارات قصصيةتنمية الق
( بدراســة هــدفت إر التعــرف علــى 3115وقامــت الصــايف )

ياتيــة يف تنميــة أثــر برنــام  تــدرييب قــائم علــى  يــل مواقــف ح
 ( طالبـا  414، وتكونت عينة الدراسة من )ري اإلبداعيالتفك

، ومت تقســــــيمهم إر وطالبــــــة مــــــن الصــــــف الرابــــــع األساســــــي
ــــام  التــــدرييبةجممــــوعتني  ريبيــــة وضــــابا ، ، ومت تابيــــق الِّبن

ومقيال تورانس للتفكري اإلبداعي ، وبينت النتائ  وجود أثر 
 .درييب ولصاب اجملموعة التجريبيةللِّبنام  الت
( دراســــة هــــدفت إر الكشــــف عــــن 3111ثابــــت ) وأجــــرت

فاعليــــة برنــــام  تــــدرييب مســــتند إر عــــادات العقــــل يف تنميــــة  
( طفال  41االستاالع املعريف ، وتكونت عينة الدراسة من )

ـــــة  ( طفـــــال  31وطفلـــــة مـــــن أطفـــــال الروضـــــة ، مـــــنهم ) وطفل
، ومت وطفلــة جمموعــة  ريبيــة ( طفــال  41، و)جمموعــة ضــاباة
التدرييب ، ومقيال ح  االسـتاالع املعـريف،  تابيق الِّبنام 

وأظهـــرت النتـــائ  فروقـــا  دالـــة إحصـــائيا  يف حـــ  االســـتاالع 
، يف حــني ر تظهــر النتــائ  عـريف ولصــاب اجملموعــة التجريبيــةامل

 .اجلنسني يف ح  االستاالع املعريففروقا  دالة بني 
( إر التعـــرف علـــى مـــدى 3114وهـــدفت دراســـة أيب زيـــد )

ام  لتنميـــة دافـــع حـــ  االســـتاالع املعـــريف لـــدى فاعليـــة برنـــ
ريـاض األطفـال  عينة مـن أطفـال مـا قبـل املدرسـة  يف إحـدى

( طفــال  51، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )يف مدينــة الزقــازيق
عتني  ريبيــــة وضــــاباة وطفلــــة مت تــــوزيعهم عشــــوائيا  إر جممــــو 

رييب يف تنميــــة دافــــع ، ومت إعــــداد برنــــام  تــــدبشـــكل متكــــاف 
الِّبنـــــام  أنشـــــاة خمتلفـــــة مـــــن  ، وتضـــــمنســـــتاالعحـــــ  اال
ـــــذي اللعـــــ  ـــــق مقيـــــال حـــــ  االســـــتاالع ال ، كمـــــا مت تابي

، التناقض، الدهشة(  هي ) اجلدة، التعقيد تضمن أربعة أبعاد
، وأســفرت النتـائ  عـن فاعليـة الِّبنــام  كقيـال قبلـي وبعـدي

التــدرييب  يف تنميــة حــ  االســـتاالع املعــريف الكلــي وأبعـــاده 
 . ب اجملموعة التجريبيةفرعية ولصاال

( دراســـة هـــدفت إر التعـــرف 3114كمـــا أجـــرت العـــامري )
علــى فعاليــة اســتخدام برنــام  يف اللعــ  علــى تنميــة التفكــري 

، مبدينــة تعــز بــاليمناالبتكــاري لــدى أطفــال مــا قبــل املدرســة 
ملتغـــــري  والتعـــــرف علـــــى الفـــــروق يف التفكـــــري االبتكـــــاري تبعـــــا  

( طفــال  مــن عمــر 11مــن ) ، وتكونــت عينــة الدراســةاجلــنس
جممـوعتني  ريبيـة وجمموعـة  ، ومت تقسـيمهم إراتمخس سنو 
 تضــمن أنشــاة وألعــاب ، ومت تصــميم برنــام  تــدرييبضــاباة

، وبينـــت النتـــائ  فعاليـــة الِّبنـــام  القـــائم علـــى حركيـــة موجهـــة
، ور تظهــــــر فــــــروق يف اللعــــــ  يف تنميــــــة التفكــــــري اإلبــــــداعي

 . غري اجلنسر لدى األطفال تعزى ملتاالبتكا
( دراسـة هـدفت إر تقصـي أثـر 3111كما أجرى القضـاة )

برنام  تدرييب قائم على اسـرتاتيجي  لعـ  الـدور والقصـة يف 
تنميــــة االســــتعداد القرائــــي لــــدى أطفــــال الروضــــة علــــى عينــــة 

، مت تــــوزيعهم عشـــــوائيا  إر وطفلــــة ( طفــــال  11مكونــــة مــــن )
ء برنـام  تـدرييب بنا، ومت وجمموعة ضاباة جمموعتني  ريبيتني
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، وتصـــميم اختبـــار يف القصـــة ، وبرنـــام  هخـــريف لعـــ  الـــدور
لالستعداد القرائي ، وكشفت النتائ  وجود فروق ذات داللة 

والضـــاباة ولصـــاب  ةإحصـــائية بـــني أطفـــال اجملموعـــة التجريبيـــ
، ور تظهــر النتــائ  وجــود فــروق تعــزى اجملمــوعتني التجــريبيتني

 البعدي لالستعداد القرائي.للجنس أو التفاعل يف القيال 
( دراســــة هــــدفت إر التعــــرف علــــى 3111وأجــــرت  ــــش )

فعالية برنام  قائم على الوسائا املتعددة يف العلوم يف تنميـة 
ـــــذ الصـــــف األول  ـــــدى تالمي حـــــ  االســـــتاالع واالبتكـــــار ل

( طالبـا ، مت 51املتوسا يف السعودية على عينـة مكونـة مـن )
 ريبيــة واألخــرى ضــاباة، تقســيمهم إر جممــوعتني إحــدامها 

وأســــفرت النتــــائ  علــــى فعاليــــة برنــــام  قــــائم علــــى الوســــائا 
املتعددة يف العلوم يف تنمية ح  االستاالع واالبتكار لدى 

 .سا ولصاب اجملموعة التجريبيةتالميذ الصف األول املتو 
( دراســـة هـــدفت إر 3141وأخـــريا  أجـــرى بشـــارة وزمـــالؤه )
ستند إر التخيل يف تنمية ح  جث فاعلية برنام  تدرييب م

، عينة مـن أطفـال الروضـة يف األردن االستاالع املعريف لدى
( طفــال  وطفلــة مت تــوزيعهم 11وتكونــت عينــة الدراســة مــن )

: جمموعــة  ريبيــة تكونــت مــن جممــوعتنيبشــكل عشــوائي إر 
( طفــــال  41( طفــــال  وطفلــــة ، وضــــاباة تكونــــت مــــن )41)

ييب احتوى على اسرتاتيجيات وطفلة، ومت تصميم برنام  تدر 
، متنوعــة لتنميــة اخليــال مثــل: القصــة، لعــ  الــدور، النمذجــة

ـــتع ، كمـــا مت تابيـــق مقيـــال لم التعـــاو  ، واملناقشـــة واحلـــوارال
، وأظهـــرت  املعـــريف املصـــور كقيـــال قبلـــي وبعـــدياالســتاالع 

النتـــائ   فروقـــا  ذات داللـــة إحصـــائية يف األداء البعـــدي علـــى 
الع املعـــــريف وأبعـــــاده الفرعيـــــة لصـــــاب مقيـــــال حـــــ  االســـــتا

اجملموعـة التجريبيـة الـ  تعرضـت للِّبنـام  التـدرييب ، يف حــني 
ر تظهــــر فــــروق دالــــة يف األداء البعــــدي علــــى مقيــــال حــــ  

، أو وأبعـــــاده الفرعيـــــة تعـــــزى إر اجلـــــنس االســـــتاالع املعـــــريف
 التفاعل ما بني اجملموعة واجلنس.
 :التعقيب على الدراسات السابقة

ضح من العرض السابق للدراسات الـ  تاـرق هلـا الباحـث يت
تنوعها من حيث البي ات ال  أجريت فيها، فهنا  دراسـات 

ويالحــق أيضـا  قلــة يف ، جريـت علــى املسـتوى ا لــي والعـريبأ
الدراســـات األجنبيـــة يف هـــذا املوضـــوع حتديـــدا ،  ويتضـــح مـــن 
خالل عرض تلك الدراسات نـدرة يف الدراسـات الـ  عنيـت 
بدراســـة فاعليـــة برنـــام  تـــدرييب قـــائم علـــى اســـرتاتيجية لعـــ  
الـــدور يف تنميـــة حـــ  االســـتاالع املعـــريف حتديـــدا ، ويالحـــق 
علــى الدراســات الســابقة إمجــاال  والــ  تناولــت بــرام  تدريبيــة 

، أو متغـريات االستاالع املعـريف ، أو اإلبـداع يف تنمية ح 
ميــة هــذه بشــكل عــام يف تن أخــرى إمجاعهــا علــى دور اللعــ 

، واســتفاد الباحــث مــن هــذه الدراســات يف توضــيح املهــارات
العالقة املناقية بني متغريي لع  الدور واالستاالع املعريف، 

، كما يالحق أن ، ويف تفسري النتائ ويف تاوير أداة الدراسة
معظم الدراسات ال  تناولـت متغـري اجلـنس يف مرحلـة ريـاض 

ئيا  وفقــا  هلــذا املتغــري علــى األطفـال ر تظهــر فروقــا  دالــة إحصـا
، والدراسة احلالية وإن  ات االستاالع املعريف أو اإلبداعمتغري 

ــــة  كانــــت تشــــار  الدراســــات الســــابقة يف تركيزهــــا علــــى تنمي
، إال أ"ــا تتميــز عنهــا يف اجلانــ  املعــريف لــدى أطفــال الروضــة

، مستند إر اسرتاتيجية لع  الـدور بناء برنام  تدرييب موجه
عليهـــا  مـــن خـــالل مواقـــف دراميـــة متنوعـــة  ـــدف  والتـــدري 

معرفة أثرها يف تنمية ح  االستاالع املعريف، ومن هنا تأيت 
أمهية الدراسة احلالية يف كو"ا تستكمل البحث يف جان  ر 
يـــتم جثـــه مـــن البـــاحثني ااخـــرين، واســـتكماال   جلهـــودهم 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 

، تتكــــــون مــــــن 3143-3144األول مــــــن العــــــام الدراســــــي 
( طفـال  وطفلــة يدرســون يف الصـف التمهيــدي الثــا  يف 51)
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، إذ مت ( ســــــنوات1-5رهم بــــــني )وتــــــرتاوح أعمــــــاالروضــــــة ، 
دراســة يف اختيــار شــعبتني مــن ثــالث شــع  تنابــق علــيهم ال

، ومت اختيـــار إحـــداها بشـــكل هـــذه الروضـــة بشـــكل عشـــوائي
ذكـور،  41( طفال  )35عشوائي كعينة  ريبية تكونت من )

، والشــعبة الثانيــة كمجموعــة ضــاباة تكونــت مــن إنــاث(44
 . إناث ( 43ذكور ،  44) ( طفال  35)

 أدوات الدراسة:
ة األردنيــة مت االسـتعانة مبقيــال حــ  االســتاالع املعــريف للبي ــ

( فقـرة ، وهـو 44، واملكـون مـن )(3111من إعداد ثابت )
( 1-1مصـــــــمم ألطفـــــــال الروضـــــــة للمرحلـــــــة العمريـــــــة مـــــــن )

 سنوات، ويتضمن ثالثة أبعاد رئيسة، هي:
يس هــذا البعــد الفقــرات . تســاؤالت أطفــال الروضــة : ويقــ4

 (.43، أما الدرجة الكلية هلذا البعد فهي )( 43-4من )
. استكشــاف البي ــة املاديــة )الابيعيــة(: ويقــيس هــذا البعــد 3

( بااقـــــة، 44(، إذ متـــــوي علـــــى )35-44الفقـــــرات مـــــن )
 (.44والدرجة الكلية على هذا البعد )

-31. استكشاف البي ة االجتماعية: وبثله الفقرات من )4
اقــة خمصصــة لــذلك، والدرجــة ( با43(، ومتــوي علــى )44

 (. 43الكلية على هذا البعد هي )
، ويسـجل الختبار ورقة إجابة ومفتاح تصـحيحويضاف إر ا

الفـــــاحص اســـــتجابات الافـــــل علـــــى ورقـــــة اإلجابـــــة اخلاصـــــة 
ــــــت صــــــحي ــــــال يف املكــــــان املناســــــ  إذا كان حة حتــــــت باملقي

، وميكــن للفــاحص إعــادة )صــحيح ( أو خاــأ حتــت )خاــأ(
يستج  الافل يف املـرة األور ، علمـا  أن كـل السؤال إذا ر 

 فقرة من فقرات املقيال حتتوي على بااقة خاصة فيها.
 صدأ األداة وثباتها:

مــــــــن صــــــــدق املقيــــــــال ( بــــــــالتحقق 3111قامــــــــت ثابــــــــت )
ــــاء باــــريقتني، األور : صــــدق ا كمــــني، والثانيــــة صــــدق البن

عــــاده وذلــــك جســــاب معامــــل االرتبــــاع بــــني كــــل بعــــد مــــن أب
، وأشـارت كـال الاـريقتني بتمتـع ة الكلية على املقيـالوالدرج

املقيــال بــدالالت صــدق كافيــة ، كمــا حتقــق بشــارة وزمــالؤه 
( من صدق املقيال من خالل صـدق البنـاء أيضـا ، 3141)

إذ احنصـــرت قـــيم معـــامالت االرتبـــاع بـــني درجـــة الفقـــرة مـــع 
(، ومجيعهــا 1911 -1935الدرجــة الكليــة علــى البعــد بــني )

ائيا ،  ومت حســـــاب معامـــــل االرتبـــــاع أيضـــــا  بـــــني دالـــــة إحصـــــ
الدرجــة الكليــة لكــل بعــد مــن األبعــاد الثالثــة والدرجــة الكليــة 

 -1914للمقيــــــال، وتراوحـــــــت معــــــامالت االرتبـــــــاع بـــــــني )
 .( ومت اعتماد مجيع فقرات املقيال1944

، مت التحقــــق مــــن صــــدق املقيــــال وألغــــراض الدراســــة احلاليــــة
نــــة اســـتاالعية مؤلفــــة مــــن باســـتخدام صــــدق البنـــاء علــــى عي

( طفــال  وطفلــة مــن أطفــال روضــة حاــني اإلســالمية يف 34)
( 1-5مدينــــــة عجلــــــون خــــــار  عينــــــة الدراســــــة مــــــن عمــــــر )

سنوات، وذلك جسـاب معامـل ارتبـاع الفقـرة بالبعـد والفقـرة 
 1931مع الدرجة الكلية، إذ بلغت معامالت االرتباع بني )

والدرجـــة الكليـــة  ( ، ومعامـــل االرتبـــاع مـــابني البعـــد1911-
 -1934علـــى املقيـــال، فرتاوحـــت معـــامالت االرتبـــاع بـــني )

(، وهـــــذه مؤشـــــرات علـــــى أن املقيـــــال يتمتـــــع بدرجـــــة 1944
معقولة من صدق البناء، وتتفق هذه القـيم إر حـد كبـري مـع 

 (. 3141(، ودراسة بشارة وزمالؤه)3111دراسة ثابت )
 : ثبات األداة 
بات املقيال باستخدام ( بالتأكد من ث3111قامت ثابت )

طريقـــــــة التجزئـــــــة النصـــــــفية وبلـــــــه معامـــــــل الثبـــــــات النصـــــــفي 
(، كما قام بشارة وزمالؤه من حساب ثبات املقيال 1941)

، ولكـل بعـد ادلة كرونبـا  ألفـا للمقيـال الكلـيباستخدام مع
مــن األبعــاد الثالثــة ، وبلغــت قــيم االتســاق الــداخلي ل بعــاد 

(، كما مت 1914كلي )(، وللمقيال ال1941 -1911بني )
اســتخدام طريقــة التجزئــة النصــفية ، وبلغــت للمقيــال الكلــي 

 .(1944 -1911، ول بعاد ما بني ) (1914)
وألغـراض هـذه الدراسـة مت حسـاب ثبـات املقيـال باســتخدام 

ـــداخلي K20) نريتشـــارد ســـو  –معادلـــة كـــودر  ( لالتســـاق ال
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 ( 4النتائ  كما هو مبني يف اجلدول رقم )لــــنفس عينـــــة الصــــدق، وطريقـــــة التجزئــــة النصـــــفية ، وكانـــــت 
 

 (1جدول رقم ) 
 , والتجزئة النصفية ألبعاد المقياس (K20)معامالت االتساأ الداخلي باستخدام طريقتي 

 والمقياس ككل
 معامل االتساأ الداخلي بطريقة  اسم البعد الفرعي

K20) 
 معامل االتساأ الداخلي  )لتجزئة النصفية( 

 1911      1911         الروضةتساؤالت أطفال 
 1912       1943       استكشاف البي ة املادية

 1941       1945       استكشاف البي ة االجتماعية

 1911       1،13       املقيال الكلي
 

( أن مؤشـــرات الثبـــات يف كلتـــا 4يالحـــق مـــن اجلـــدول رقـــم )
ـــــــة ألغـــــــراض هـــــــذه الدراســـــــة، إذ ترا وحـــــــت الاـــــــريقتني مقبول

( ل بعــاد والدرجــة الكليــة K20)معــامالت االرتبــاع باريقــة 
(، ويف طريقــــــة التجزئــــــة النصــــــفية 1913 -1911مــــــا بــــــني )

قيال الكلي تراوحت معامالت االتساق الداخلي ل بعاد وامل
 .(1911 -1911ما بني )

 :تصحيح األداة
ـــــة حســـــ  اســـــتجابات  ـــــة ورقـــــة اإلجاب يقـــــوم الفـــــاحص بتعب 

، اإلجابـة باسـتخدام مفتـاح التصـحيح الافل، وتصحح ورقـة
ة ، والدرجـــــاـــــى درجـــــة لكـــــل درجـــــة ماابقـــــة للمقيـــــالإذ تع

ع اإلجابـــــــات ، مث  مــــــ)صــــــفر( يف حالــــــة اإلجابـــــــة اخلاط ــــــة
، وتســجل لــه العالمــات الكليــة للمقيــال، الصــحيحة للافــل

إر درجـــــة كـــــل بعـــــد علـــــى حـــــدة، وعليـــــه تـــــرتاوح  ةباإلضـــــاف
-4لـدرجات مـن )( ، وتعِّب ا44 -1درجات املقيال من )

، ى مـــنخفض يف حـــ  االســـتاالع املعـــريف( عـــن مســـتو 43
، وأخــــريا  ( عــــن مســــتوى متوســــا31-44درجات مــــن )والــــ

ى مرتفـــع مـــن حـــ  ( عـــن مســـتو 44 -35الـــدرجات مـــن )
 .االستاالع املعريف

القـــائم علـــى اســـتراتيجية لعـــب ثانيـــاً : البرنـــامج التـــدريبي 
 :الدور

 وات اآلتية:تم إعداد البرنامج التدريبي وفق الخط
( حتديــد اهلــدف العــام للِّبنــام  : يهــدف الِّبنــام  التــدرييب 4

ضــة مــن إر تنميـة حــ  االســتاالع املعــريف لـدى أطفــال الرو 
، وينبثــــق عــــن اهلــــدف العــــام خــــالل اســــرتاتيجية لعــــ  الــــدور
والـ  تصـ  يف حتقيـق اهلـدف  جمموعة من األهـداف الفرعيـة

 :ومن األمثلة على األهداف الفرعية، العام
اكتســــــاب الافــــــل القــــــدرة علــــــى اإلجابــــــة علــــــى األســــــ لة  -

 كيف، ماذا، هل، من. واالستفسارات ال  تبدأ بأين، م ،
 .يم املكانية والزمانية لدى الافلتنمية املفاه -
 تنمية مهارات االنتباه والرتكيز واالستماع. -
 تنمية القدرة على التحدث والتعبري عن الذات والتخيل.  -
 .لى تفسري الصور وبعض األدواترة عالقد -
 تنمية احلوال املختلفة. -
 .القدرة على إبداء ااراء والقبولتنمية  -
 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.

الطالع على األدب الرتبوي املتوافر حـول ( قام الباحث با3
اسرتاتيجية لع  الدور ، واخلصائص النمائية املعرفية ألطفال 

، واإلطــالع علــى الــِّبام  املشــا ة الــ  قلمــا ملدرســةمــا قبــل ا
إر ، والرجـوع األدب النظري والدراسـات السـابقة ترددت يف

، ومنهـــا  ريـــاض األطفـــال يف املراجـــع املختصـــة ذات العالقـــة
األردن،كما مت االستفادة من خِّبات الباحـث يف هـذا اجملـال 

، ة مشــا ة علــى مرحلــة ريــاض األطفــاليف بنــاء بــرام  تدريبيــ
وال  هدفت لتنمية مهارات لغوية ومعرفية خمتلفـة مـن خـالل 
اسرتاتيجية لع  الـدور، كمـا مت االسـتفادة مـن نظريـة بانـدورا 

و واللغـة واملـدة يف التعلم االجتماعي، ومراعاة خصـائص النمـ
 .منية املسموح  ا لتقدة كل نشاعالز 
( مت االســـتناد فقــــا إر اســـرتاتيجية لعــــ  الـــدور يف تنميــــة 4

لعـــــ  أدوار حـــــ  االســـــتاالع املعـــــريف، إذ يقـــــوم األطفـــــال ب
شخصــيات خمتلفــة حمبوبــة  ، يتقمصــونخمتلفــة مــن واقــع احليــاة

كــل ، وكانــت تــزود أحيانــا  بالصــور واألدوات اخلاصــة بلــديهم
 .دور
( مت تقـدة الــدور علـى شــكل خاــة حتتـوي علــى األهــداف 1

 لكل نشاع، الوسائل واألدوات، خاوات التنفيذ، التقوة.
: مت عــرض الِّبنــام  التــدرييب علــى ســبعة ( حتكــيم الِّبنــام 5

خصصــــني يف جمــــال علــــم الــــنفس الرتبــــوي، مــــن األســــاتذة املت
ومسـرح ريس، ، واملنـاه  وطـرق التـدوالنمو، وريـاض األطفـال

معلمتــــــــني مــــــــن  معلمــــــــات ريــــــــاض ، باإلضــــــــافة إر الافــــــــل
، وطل  إليهم إبداء هرائهم حول األنشاة التدريبيـة األطفال

يف الِّبنــــام  ، ومــــدى مالءمتهــــا ألن تكــــون موضــــوعا  علــــى 
، عـــريف، وللف ـــة العمريـــة املســـتهدفةتنميــة حـــ  االســـتاالع امل

اجللســـــــات،  ، وعـــــــددالزمنيـــــــة الالزمـــــــة لكـــــــل جلســـــــة واملـــــــدة
%( مــــــن 41، وأخــــــذ الباحــــــث بتوافــــــق )الصــــــياغة اللغويــــــةو 

 فـــــــأكثر ل خـــــــذ مبالحظـــــــات ا كمـــــــني، وإجـــــــراء ا كمـــــــني

ــــــع موضــــــوع 4، وامللحــــــق )التعــــــديالت املقرتحــــــة ( يبــــــني توزي
 .ت يف صورته النهائية بعد التحكيمالِّبنام  على اجللسا

درييب مـــن : مت تنفيـــذ الِّبنـــام  التـــ( تنفيـــذ الِّبنـــام  التـــدرييب1
يذ ، إذ مت تدريبها قبل البدء بتنفحدى معلمات الروضةقبل إ

، مـن خـالل تزويـدها بنسـخ أنشاة الِّبنام  من قبل الباحث
التجريبيـة، وحتديــد مـن املوضـوعات الــ  سـتدرل للمجموعــة 

، واألســس الــ  يقــوم عليهــا التــدري ، وكيفيــة األهــداف منهــا
  ، وبعـض املشـكالت الـوارالتعامل مع األطفال وتوزيـع األد
، وأيضا  قام الباحث بعرض متمل أن تواجهها أثناء التدري 

، كمـــــا مت وضـــــع وإعـــــداد جضـــــور املعلمـــــة نشـــــاطني تـــــدريبيني
جـــدول تـــدرييب للمجموعـــة التجريبيـــة باالتفـــاق  مـــع املعلمـــة 

كــل نشــاع، وأداء   متـوي عــل تصـور مقــرتح لكيفيــة السـري يف
، كمــا مت يــة"ــاء بتوجيــه األســ لة التقومي، واإلالعــرض التمثيلــي

، ووســــائل لــــبعض ويــــد املعلمــــة بنمــــاذ  وجمســــمات وصــــورتز 
األدوار ال  حتتا  إر ذلك، ومت التواصل مع املعلمة لإلجابة 

 . الستفسارات يف تنفيذ بعض األنشاةعلى كثري من ا
 :إجراءات الدراسة

 مت إجراء الدراسة وفق اخلاوات ااتية:
 الع املعريف استنادا  بناء برنام  تدرييب لتنمية ح  االستا -

 .إر اسرتاتيجية لع  الدور
راء الدراســة علــى احلصــول علــى موافقــة إدارة الروضــة إلجــ -

 .الروضة املختارة
توزيع أفراد الدراسة عشوائيا  إر جمموعتني: جمموعة  ريبية  -

 وجمموعة ضاباة.
تابيــق االختبــار القبلـــي ملقيــال حـــ  االســتاالع املعـــريف  -

 موعتني التجريبية والضاباة.املصور على اجمل
ــــى اســــرتاتيجية لعــــ   - ــــدرييب القــــائم عل ــــام  الت ــــق الِّبن تابي

ل الروضـة الدور يف تنمية ح  االستاالع املعريف لدى أطفا
( نشــــاطا  ، وبلــــه 41، إذ تضــــمن )علــــى اجملموعــــة التجريبيــــة

، بواقـــع أربـــع ( جلســـة تدريبيـــة31لســـات الِّبنـــام  )عـــدد ج
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تابيـــق أنشـــاة وعـــة ، واســـتغرق جلســـات أســـبوعيا  لكـــل جمم
( دقيقـــــة لكـــــل جلســـــة شـــــاملة 11؛ )الِّبنـــــام  ســـــتة أســـــابيع

ـــــدور، وخاـــــوات الت نفيـــــذ، والتقـــــوة، مـــــع وجـــــود التجهيـــــز لل
ه، : األور بهيدية للتعريف بالِّبنام  وأهدافه وطبيعتجلستني

، ومت تنفيـــذ أنشـــاة الِّبنـــام  وجلســـة ختاميـــة لتقـــوة الِّبنـــام 
 ما مت بيانه سابقا .بواساة معلمة الروضة ك

: مت تابيــق االختبـار البعــدي ملقيــال حــ  تقـوة الِّبنــام   -
اســــة مبــــا يف ذلــــك االســــتاالع املعــــريف علــــى مجيــــع أفــــراد الدر 

 .اجملموعة الضاباة
، دام األسـالي  اإلحصـائية املناسـبةحتليل البيانـات باسـتخ -

اإلطـــــــــار النظـــــــــري وعرضـــــــــها ومناقشـــــــــة نتائجهـــــــــا يف ضـــــــــوء 
 .ابقةوالدراسات الس

 تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية:
اتبع الباحث املنه  شبه التجرييب اخلـاص باسـتخدام تصـميم 

 اجملموعتني التجريبية والضاباة وفق التصميم اايت:
القيـــــــــــــــــــــــــــــاس  التجربة  القياس القبلي المجموعة 

 البعدي

اجملموعـــــــــــــــــــــــــة 
 التجريبية

ـــــــال حـــــــ   مقي
االســـــــــــــــــــــتاالع 

 املعريف

التعــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض 
للِّبنــــــــام  مــــــــن 
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل 
اســـــــــــــــــــــــرتاتيجية 

 لع  الدور

ـــــــال حـــــــ   مقي
االســـــــــــــــــــــتاالع 

 املعريف

اجملموعـــــــــــــــــــــــــة 
 الضاباة

ـــــــال حـــــــ   مقي
االســـــــــــــــــــــتاالع 

 املعريف

ـــــــال حـــــــ   بدون برنام  مقي
االســـــــــــــــــــــتاالع 

 املعريف
 متغيرات الدراسة : 

، وتقسم إر قسمني . املتغري املستقل: اسرتاتيجية التدريس4
ـــــدور موعـــــة موجـــــه ألطفـــــال اجمل )برنـــــام  تـــــدرييب يف لعـــــ  ال

، والاريقـــــــة املعتـــــــادة والـــــــ  يـــــــدرل فيهـــــــا أطفـــــــال  التجريبيـــــــة
اجلـــــنس: يقســـــم قســـــمني ذكـــــور  -3اجملموعـــــة الضـــــاباة (. 

 وإناث.
املتغـــــري التـــــابع: درجـــــات األطفـــــال علـــــى مقيـــــال حـــــ   -4

 .االستاالع املعريف وأبعاده الفرعية
 المعالجة اإلحصائية: 

ـــــا  للدراســـــة، مت حســـــاب  لإلجابـــــة عـــــن الســـــؤال األول والث
املتوســــاات احلســـــابية واالحنرافـــــات املعياريـــــة، واختبـــــار )ت( 

رعيـة. ولإلجابـة للعينات املستقلة للمقيال الكلـي وأبعـاده الف
وتـ (  -، فقـد مت اسـتخدام اختبـار ) مـانعن السؤال الثالث

لإلحصـــــاء  غـــــري املعلمـــــي للقيـــــال البعـــــدي الكلـــــي وأبعـــــاده 
 .رعية باعتبار أن حجم العينة صغريالف
 تائج الدراسة  ومناقشتها: ن

هـــل ) النتــائج المتعلقـــة باإلجابـــة عـــن الســؤال األول والـــذي نصـــه:
هناك فروأ ذات داللة إحصائية بـين متوسـطي درجـات المجموعـة 
التجريبيــــة والمجموعــــة الضــــابطة فــــي حــــب االســــتطالع المعرفــــي 

 ؟ وأبعاده الفرعية قبل تطبيق البرنامج التدريبي (
ال مت اســتخرا  املتوســاات احلســابية لإلجابــة عــن هــذا الســؤ 

واالحنرافــــات املعياريــــة، ونتـــــائ  اختبــــار)ت(، لــــ داء الكلـــــي 
واألبعــــاد الفرعيــــة ملقيــــال حــــ  االســــتاالع املعــــريف حســــ  

 (.3متغري اجملموعة كما هو موضح يف اجلدول )

 (2الجدول )
وعة التجريبية والضابطة على مقياس حب االستطالع المعرفي نتائج اختبار )ت( لمعرفة داللة الفروأ بين متوسطي درجات أطفال المجم 

 القبلي وأبعاده الفرعية الثالث 
 

 البعد
 

 المجموعة
 
 العدد

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 
 قيمة ت

 
 مستوى الداللة
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تساؤالت طفل 
 الروضة

  4944 5953 35 التجريبية
19211 

 
 3911 5951 35 الضاباة 19514

اف استكش
 البيئة المادية

  495 1943 35 التجريبية 
19312 

 
 4915 1931 35 الضاباة 19412

استكشاف 
البيئة 

 االجتماعية 

  19214 1911 35 التجريبية
19414 

    
 19214 1953 35 الضاباة 19111  

  3951 41943 35 التجريبية الدرجة الكلية
1911 

 
 4955  41931 35 الضاباة 19214

(  عـــــدم وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة 3يتضـــــح مـــــن اجلـــــدول )
إحصائية بني متوساي درجات اجملموعـة التجريبيـة واجملموعـة 
الضـــاباة قبـــل تابيـــق الِّبنـــام  يف حـــ  االســـتاالع املعـــريف 

، رعيــــة الــــثالث )تســــاؤالت طفــــل الروضــــةالكلــــي وأبعــــاده الف
(، يــة، واستكشــاف البي ــة االجتماعيـــةاستكشــاف البي ــة املاد

بينـــت نتـــائ  اختبـــار )ت( للعينـــات املســـتقلة عـــدم وجـــود  إذ
( بني α  =1915)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

كلـــي وعلـــى أبعـــاده الفرعيــــة أداء اجملمـــوعتني علـــى املقيـــال ال
وهـــذا يـــدل أن هنـــا  تكـــافؤا  قبليـــا  بـــني اجملمـــوعتني  الـــثالث 

 ســـتاالع املعـــريفالتجريبيـــة والضـــاباة علـــى مقيـــال حـــ  اال
، ممــا كعــل قيــال الفــروق البعديــة بعــد ذلــك وأبعــاده الفرعيــة

أكثـــــر دقـــــة ووضـــــوحا  وإزالـــــة ألثـــــر االختبـــــار القبلـــــي كمتغـــــري 
( الـ  3111دخيل، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة ثابـت )

بينــــت تكــــافؤ اجملمــــوعتني التجريبيــــة والضــــاباة قبــــل التابيــــق 
وأبعاده ع املعريف الكلي للِّبنام  على مقيال ح  االستاال

( الــ  أظهــرت 3141، ومــع دراســة بشــارة وزمالئــه )الفرعيــة
النتيجــة نفســها علــى املقيــال الكلــي وأبعــاده باســتثناء وجــود 

، وهلـذا مت ى بعـد استكشـاف البي ـة االجتماعيـةفروق دالة علـ
القبليــة يف اللجـوء إر اســتخدام حتليــل التغـاير لضــبا الفــروق 

  .هذه الدراسة املذكورة
هــل ) :الســؤال الثــاني والــذي نصــه متعلقــة باإلجابــة عــنالنتــائج ال

هناك فروأ ذات داللة إحصائية بـين متوسـطي درجـات المجموعـة 
التجريبيــــة والمجموعــــة الضــــابطة فــــي حــــب االســــتطالع المعرفــــي 

 ؟ (وأبعاده الفرعية بعد تطبيق البرنامج التدريبي
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت اســتخرا  املتوســاات احلســابية 

حنرافـات املعياريــة، ونتــائ  اختبــار)ت( للعينــات املســتقلة، واال
ــــة ملقيــــال حــــ  االســــتاالع  ــــ داء الكلــــي واألبعــــاد الفرعي ل
املعـــــــــريف حســـــــــ  متغـــــــــري اجملموعـــــــــة كمـــــــــا هـــــــــو موضـــــــــح يف 

 (.4اجلدول)

 (1الجدول )
طة على مقياس حب االستطالع المعرفي نتائج اختبار )ت( لمعرفة داللة الفروأ بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية والضاب 

 البعدي وأبعاده الفرعية الثالث 
المتوسط  العدد المجموعة البعد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت

تساؤالت طفل 
 الروضة

  4941 1911 35 التجريبية
19211 

 
 4913 1911 35 الضاباة *19114

   4915 2941 35 ة التجريبياستكشاف البيئة 
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 *19114 19314 4951 1951 35 الضاباة المادية
استكشاف البيئة 
 االجتماعية 

  4934 2931 35 التجريبية
49511 

    
 4941 1943 35 الضاباة *19111  

  3945 34 35 التجريبية الدرجة الكلية
19225 

 
 4931  42943 35 الضاباة *19111

فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية ( وجـــود 4يتضـــح مـــن اجلـــدول )
ــــــــــــــــــــةبــــــــــــــــــــني  متوســــــــــــــــــــاي درجــــــــــــــــــــات اجملموعــــــــــــــــــــة التجريبي

واجملموعــة الضــاباة بعــد تابيــق الِّبنــام  يف التابيــق البعــدي 
ملقيـــــال حـــــ  االســـــتاالع املعـــــريف الكلـــــي وأبعـــــاده الفرعيـــــة 

، ، استكشــاف البي ــة املاديــة)تســاؤالت طفــل الروضــة الثالثــة
ــــار ، إذ بينــــت نواستكشــــاف البي ــــة االجتماعيــــة ( تــــائ  اختب

 )ت( للعينات املستقلة 
=  α)وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســــــتوى  

( بـــــني أداء اجملمـــــوعتني علـــــى املقيـــــال الكلـــــي وعلـــــى 1915
أبعـــاده الفرعيـــة الثالثـــة، وجـــاءت مجيـــع هـــذه الفـــروق لصـــاب 
اجملموعــة التجريبيــة الــ  كانــت قــيم متوســاات درجاهتــا علــى 

(  وأبعـــــاده 34يف الكلـــــي )مقيـــــال حـــــ  االســـــتاالع املعـــــر 
(  ، استكشــــاف 1911)تســــاؤالت طفــــل الروضــــة ) الفرعيــــة

(، واستكشـــــــاف البي ـــــــة االجتماعيـــــــة 2941البي ـــــــة املاديـــــــة )
، ومجيعهـــا أكـــِّب مـــن متوســـاات درجـــات اجملموعـــة (2931)

، (42943يـــــــال الكلـــــــي )الضــــــاباة الـــــــ  بلغـــــــت علــــــى املق
 . ( 1943،  1951،  1911ول بعاد الثالثة على التوايل )

وتدل هذه النتيجة على أن للِّبنام  التدرييب القائم على 
ع اسرتاتيجية لع  الدور أثرا  فعاال  يف تنمية ح  االستاال

، وقد يعود هذا الفرق إر أن  املعريف ومجيع أبعاده الفرعية
ار املتنوعة وال  صممت الِّبنام  تضمن األهداف واألدو 

، وزادت ساؤالت الافلل  أدت إر تنمية ت، وابشكل جيد
من مهاراته يف استكشاف البي ة املادية واالجتماعية؛ 
فاألدوار واألنشاة واملواقف والنماذ  املتنوعة ال  قام الافل 
بتمثيلها واملزودة بالصور واألدوات اخلاصة بكل دور أبرزت 

إجابات لكثري ، وإكاد ده ح  املبادرة، وطرح التساؤالتعن
رين، ، وزادت مهاراته يف مواجهة ااخةمن األس لة الغامض

مل املسؤويل، ومجع ، وحتوتوليد البدائل، والتخايا
النظر املختلفة، وا اذ  ، والتوفيق بني وجهاتاملعلومات

( Bandura، وهذا يتفق مع ما أشار إليه باندورا )القرار
تدل على وبياجيه إر أن الافل فرد نشا معرفيا ، فهو يس

، كما يؤكد باندورا على تأثري البي ة ملفاهيمالقواعد ويلتقا ا
،   فيما يتعلمه األطفال من مفاهيماخلارجية خاصة النماذ 

وعلى أمهية إثارة دافعية الافل للتعلم عن طريق توفري 
، وبناء على ذلك يصبح الافل مدفوعا    الصحيحةالنماذ 

ذاتيا  وذلك لتحقيق املستوى الداخلي لإل از والذي يعد 
 .جتماعي ولع  األدوار يف الِّبنام لتعلم االنتا  ا

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  

 املعريف . االستاالع 
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 

 اهلم أحيانا  بغض الِّبنام  على احرتام هراء األطفال وار 
، مما عزز م يف املواقف التدريبية املختلفةالنظر عن خمرجاهت
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م يف إكسا م ، األمر الذي ساهعن ذواهتم مفهوما  إكابيا  
 . مهارات حل املشكالت

وإمجاال  ميكن رد تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة 
تهدف تنمية ح  الضاباة إر فاعلية الِّبنام  الذي اس

 ، إذ احتوى الِّبنام  على أنشاة متنوعةالستاالع املعريفا
للخصائص  ، ومالئمةوجذابة، مزودة بالصور واألدوات

، ومت الرتكيز على أدوات حسية النمائية لعينة الدراسة
طفال مثل تنسجم مع مستوى النمو اللغوي واملعريف ل 

، وبعض أدوات لع  األدوار الصور، والقصص املصورة
، باإلضافة إر وجود ال  يف بعضها صفات اجلدةقيقية و احل

، كما إن اخلِّبات جاذبة لبعض األدوار يف الِّبنام  جمسمات
املتعلمة من خالل الِّبنام  مبا يشتمله من أهداف وحمتوى 
ووسائل وأدوات تقوة  كانت أكثر فعالية وإثارة للدافعية 

ادة، مقارنة بالاريقة ال  تقدم  ا املوضوعات يف الروضة ع
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 

 .، وكعلهم ميارسونه مبتعةالعلمي
لبعض  كما تضمنت بعض األدوار يف الِّبنام  أصواتا  

، وبعض الظواهر الابيعية  مثل صوت ت والايوراحليوانا
حياتية  ، وتضمنت أيضا  مهنا  اهلواء، املاء، والرياح والنار

، والنجار، واملزارع ، والقائم على النقل؛ خمتلفة مثل الابي 
فاألنشاة واألدوات املستخدمة يف الِّبنام  كانت بثل 

هم عتخِّبات جديدة بالنسبة ل طفال لفتت انتباههم ، ودف
، كما تضمنت بعض أنشاة ملزيد من التعلم واالستمتاع

ة ملس األشياء واملعاجلة اليدوية، وتفحص لع  الدور خِّب 
، واستخدم يف س لة حوهلا، وطرح األاألدوات واستخدامها

، ال  ساعدت على بداية كل نشاع يف الِّبنام  لعبة اهلمس
 ، وتنمية مهارة االستماع من خالل هذهتركيز االنتباه

ه يف ،  وهذا ساهم كلصوات ال  كانت تتميز بالفجائيةاأل

، واكتسابه خلِّبات مادية تنمية استاالع الافل وفضوله
واجتماعية متنوعة، ولعل هذا يتفق مع ما ذكره جويس 

أن لع  الدور يايل مدة  (Joyce &Weil,2003وزميلته )
إن ، كما ال ، وينمي مهارة االنتباه لديهماالنتباه لدى األطف

األطفال من خالل لع  الدور يقومون بإجراء مناقشة 
، ويتم التوصل إر يشرت  فيها الالعبون واملشاهدون مجاعية

،  ضوء اخلِّبة ال  اكتسبها الافلاستنتاجات وتعميمات يف
بأن  (Aglesto,1991وأيضا  تتفق مع ما ذكره أجلستو )

ر ور يدرب األطفال على طرح األس لة، ويدفعهم إلع  الد
، واستخدام تعبريات الوجه والصوت الفضول واالستكشاف

، وهذا كله سد، كما يتم اكتساب خِّبات جديدةواجل
  االستاالع املعريف لدى ينعكس إكابا  على تنمية ح

 .األطفال
كما قد تعزى هذه النتيجة إر ما تضمنه الِّبنام  أيضا  من 

ين، تبدأ مبن، ماذا، أأس لة كانت توجه ل طفال كانت 
، أيضا  ما تضمنه من أنشاة وخِّبات خمتلفة ملاذا، كيف 

، وإثارة مهارة ت يف تنمية حوال الافل املختلفةسامه
، ولعل هذا يتفق مع ما بينه عار الرتبية هاالنتباه لدي

( يف Lester,200األمريكي املعروف برونر )املشار إليه يف 
، بأن إلبداع دراسته عن التفكري من خالل االستكشاف وا

% ( 41، و)( فقا مما يسمعونه%41النال يتذكرون )
فقا مما يقرؤونه، يف حني يصل ما يتذكرونه من بني ما يرونه 

%( من 21أن ) ، كما بنين %(11ومون به إر )أو يق
، وطبعا  كل هذا يتوافر يف اسرتاتيجية لع  مدخالتنا بصرية

 الدور .
علمة املدربة وينبغي اإلشارة هنا إر أنه من مالحظات امل

أثناء اجللسات، أن بعض أهايل األطفال أشاروا إر أن 
أطفاهلم قد قاموا بتابيق الكثري من املهارات ال  تعلموها 

لتدريبية يف يف مواقف حياتية خار  نااق اجللسات ا
لك املواقف ، فقد كان كل طفل يعيد تالروضة، ومع األقران
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دم األدوار هر كيف استخ، ويظأمام األطفال ااخرين
ذية الراجعة من املعلمة ، إذ كان مصل على التغواملهارات
ل أثر التعلم ملواقف أخرى ، وهذا يدل على انتقاواألطفال
ييب ، وهذا  قد يكون عزز بدوره فعالية الِّبنام  التدر مشا ة

 ،املستخدم يف الدراسة احلالية
 كما إن الِّبنام  قد ساهم بتوفري منا  همن يتسم باحرتام

ا ساعد يف حتفيزهم وتنمية ، مماألطفال ومشاعرهم هراء
، ورفع مستوى دافعتهم للتعلم، الفضول، وح  االستاالع

وكان معظم األطفال مدفوعني ملعرفة املزيد أثناء اجللسات 
، باإلضافة إر ر واملواقف التمثيلية بس واقعهملكون األدوا

األطفال الذي التفاعل اإلكايب القوي بني املعلمة املدربة و 
ساهم بدوره يف توفري جو نفسي همن يضاف إر مكونات 
الِّبنام  األخرى يف إحداث تأثري يف تنمية مستوى ح  

 .ستاالع املعريف وأبعاده املختلفةاال
وأخريا  ميكن تفسري تفوق أطفال اجملموعة التجريبية على 

عدي اجملموعة الضاباة يف تنمية ح  االستاالع املعريف الب
، إذ كانت تعد طريقة لع  عاده الفرعية بعامل اجلدةوأب

، وممكن يف رياض األطفال األدوار غري شائعة ومألوفة كثريا  
، ، وهذا يؤدي إر ا ذا م إليهاأ"ا تابق ألول مرة عليهم

، وكما هو معروف أن ادة تفاعلهم مع األنشاة املختلفةوزي
هم يف   تسعنصر اجلدة يف النشاع من أهم العوامل ال

، وهنا يتضح اتفاق اسرتاتيجية لع  ح  االستاالع املعريف
تثري  الدور  اواهتا وأهدافها وحمتواها مع شروع املثريات ال 

ية ال  ، والتناقض والفجائح  االستاالع من حيث اجلدة
 ، وتؤدي إر اإلثارة والتعقيد تدعو إر التفحص واحلرية

ت ال  تناولت برام  وتتفق هذه النتيجة مع كافة الدراسا
تدريبية خمتلفة يف تنمية ح  االستاالع املعريف أو اإلبداع 
ؤه، لدى أطفال الروضة وأهم هذه الدراسات ) بشارة وزمال

د، ؛ أبو زي3114؛ العامري، 3111؛ ثابث، 3141
؛ احلموي 4141،؛ الصقري3114؛ أبو زيد ،3111

( 3111جزئيا  مع دراسة القضاة ) (، كما تتفق 4221؛
من ناحية فعالية برنام  تدرييب قائم على اسرتاتيجية لع  

 .الستعداد القرائي لدى طفل الروضةالدور يف تنمية ا
: )هل جابة عن السؤال الثالث والذي نصهالنتائج المتعلقة باإل

ة في األداء البعدي على مقياس هناك فروأ ذات داللة إحصائي
؟ (تعزى إلى الجنساالستطالع المعرفي وأبعاده الفرعية  حب

متوساات درجات استخرا   لإلجابة عن هذا السؤال مت
الرت  للفروق بني ذكور وإناث اجملموعة التجريبية  على 

، املعريف البعدي وأبعاده الفرعية مقيال ح  االستاالع
لإلحصاء غري (Mann-Whitney) وت   -ونتائ  اختبار مان

 روق يف رت  املعلمي باعتبار أن العينة صغرية ،  للف
درجات األطفال على مقيال ح  االستاالع املعريف 

متغري اجلنس )ذكور وإناث (،   الكلي وأبعاده الفرعية حس 
(1) هو موضح يف اجلدولكما 

 (1الجدول )
ي وأبعاده لمعرفة الفروأ في رتب درجات األطفال على مقياس حب االستطالع المعرفي البعد (Mann-Whitney) وتني -نتائج اختبار مان

 الفرعية الثالثة حسب متغير الجنس )ذكور وإناث (
وتني -قيمة مان مجموع الرتب  متوسط الرتب العدد الجنس البعد

 المحسوبة
 مستوى الداللة

  414 44911 41 ذكور        تساؤالت طفل الروضة
51 

 
 413 41944 44 إناث 19321
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  411 43 41 ذكور استكشاف البيئة المادية
14 

 
 454 41934 44 إناث 19141

استكشاف البيئة 
 االجتماعية 

  414951 44921 41 ذكور
139511 

    
 454951 41943 44 إناث 19141  

  451951 44943 41 ذكور الدرجة الكلية
549511 

 
 411951  45941 44 إناث 19425

 
( عدم وجود فروق ذات داللة 1يتضح من اجلدول)   

ة يف متوساات درجات الرت  للفروق بني ذكور إحصائي
 وإناث اجملموعة التجريبية على مقيال ح  االستاالع

 بينت نتائ  اختبار إذ، املعريف البعدي وأبعاده الفرعية
وت  لإلحصاء غري املعلمي عدم وجود فروق ذات  -مان

(  تعزى للجنس α = 0.05داللة إحصائية عند مستوى  )
 .ةوعلى أبعاده الفرعية الثالثعلى املقيال الكلي 

وميكن أن ترد هذه النتيجة إر فعالية الِّبنام  التدرييب  
املستخدم يف هذه الدراسة مبا تضمنه من أنشاة وطرق 

، خاصة أن لكال اجلنسني من الذكور واإلناث هادفة
  ف ة الباحث حاول إعداد الِّبنام  وتصميمه لتناس

القى الِّبنام  املستند ، كذلك اجلنسني من الذكور واإلناث
من كال  ا  وترحيب ا  واهتمام ا  إر اسرتاتيجية لع  الدور محاس

، ومعظم األدوار ال  تضمنها الِّبنام  التدرييب  اجلنسني
، جهة لكال اجلنسني مثل دور الابي كانت مشرتكة ومو 

 ، وبعض األدوار كانت مثال  اجلدة، املعلم، الشرطي اخل
دور  مثل لع  يها اإلناث أحيانا  موجهة إر الذكور يشرت  ف

، رجل اإلسعاف  رجل اإلطفاء، ، النجارالسفرجي، املزارع
كة موجودة الراعي والغنم ، باإلضافة إر وجود أدوار مشرت 

، اهلواء، يف البي ة املادية مثل: دور الايور، النباتات
 .اء يستايع أن يؤديها كال اجلنسني، املاألصوات

 وإناثا   جة إر أن األطفال ذكورا  كما ميكن رد هذه النتي
، والظروف وأعمارهم متقاربة، يتواجدون يف الصف نفسه

أن  على ، كما تدل هذه النتيجةمتشا ة ال  أحاطت  م
ح  االستاالع املعريف عملية يقوم  ا كل من الذكور 

نتا  اجملتمع نفسه ، وإر الفرص املتشا ة  هموكل ،واإلناث
، اإلناث على حد سواء يف التعليمو  ال  تعاى للذكور

وتتفق هذه النتيجة مع معظم الدراسات السابقة ال  
استخدمت ح  االستاالع املعريف على مرحلة الروضة 
وال  بينت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ملتغري اجلنس مثل  يف ح  االستاالع املعريف وأبعاده تعزى
 .( 3111؛ ثابت ،3141،دراسات )بشارة
 التوصيات:

يف ضوء النتائ  ال  كشفت عنها الدراسة ومناقشتها  
 : أيتالباحث مبا ي ييوص
توجيه القائمني على العملية التعليمية يف رياض األطفال  -

بضرورة توفري منا  تعليمي همن، وإتاحة الفرصة للافل 
بالتعبري عن ذاته، والعمل يف بي ة صفية غنية بعناصر اإلثارة 

تشويق واجلدة، وتشجيعه على التساؤل، وال  تساعد وال
 على تنمية ح  االستاالع املعريف. 

األنشاة الدرامية املناسبة تضمني مناه  رياض األطفال ب -
االستاالع ، وال  تركز على تنمية مهارات ح  للافل

؛ وتوجيه معلمات رياض األطفال واإلبداع وحل املشكالت
الدور يف تدريس األطفال لتنمية باستخدام اسرتاتيجية لع  

هذه املهارات وال  أثبتت نتائ  الدراسة احلالية جدواها يف 
 تنمية ح  االستاالع املعريف. 
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تاوير كفايات معلمات رياض األطفال من خالل إقامة  -
الدورات التدريبية والِّبام  املتخصصة وال  تشتمل تدريبهم 

 . لى استخدام اسرتاتيجية لع  الدورع
إجراء مزيد من الدراسات على الِّبنام  التدرييب   -

، واختبار فاعليته على  عينات خدم يف الدراسة احلاليةاملست
( سنوات  يف دور 1-5أخرى مماثلة من أطفال عمر )

 .رياض أطفال أخرى
إجراء دراسة تتبعيه للِّبنام  التدرييب ملعرفة فاعليته بعد  -
 من الزمن.  مدة
الدراسات ال  تتبا اسرتاتيجية لع   إجراء املزيد من -

الدور وأثرها على التحصيل األكادميي، والدوافع، 
ومفهوم الذات، واملهارات اللغوية  واال اهات،

واالجتماعية، وتنمية الكفاءة الذاتية، وحل املشكالت، 
 والتفكري الناقد، وإجراء دراسة تستند إر اسرتاتيجية القصة

املعريف ومقارنتها مع الدراسة يف تنمية ح  االستاالع 
 احلالية.

دراسة مقارنة للدراسة احلالية مع عينة من طالب الصف  -
 األول.

إجراء مقارنة يف فاعلية الِّبام  التدريبية املستندة إر  -
اسرتاتيجية لع  الدور بني األطفال العاديني، وأطفال 

 صعوبات التعلم.
 المراجع: 

. أثر برنام  قائم على اللع  على (4224 براهيم، أمحد عبد الغ . )إ -
بعض جوان  النمو املعريف لدى عينة من أطفال يف عمر ست سنوات ، 

 جامعة الزقازيق ، مصر . -رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية
مدى فعالية برنام   لتنمية دافع  1(3114، حسن حممد .) زيد أبو -

، رسالة ماجستري غري طفالألح  االستاالع املعريف لدى عينة من ا
 جامعة الزقازيق ، مصر . –، كلية الرتبية منشورة

ح يف ( . الدراما واملسر 3111، مصافى .)أبو مغلي، لينا وهيالت - 
 .: دار الراية للنشر والتوزيعالتعليم: النظرية والتابيق، عمان

بشارة، موفق والشريدة، حممد واجلراح، عبد الناصر والرواد،   -
(. فاعلية برنام  تدرييب مستند إر التخيل يف تنمية ح  3141).ذي 

قة للعلوم ، جملة جامعة الشار ملعريف لدى عينة من أطفال الروضةاالستاالع ا
 .411 -442(، 3)1، اإلنسانية واالجتماعية

(. أثر برنام  قائم على الوسائا املتعددة يف العلوم 3111، هالة .) ش - 
ع واالبتكارية لدى تالميذ الصف األول املتوسا على تنمية ح  االستاال

 .414 -415(، 11)33، ، اجمللة الرتبوية جبامعة الكويت
(. املرجع يف برام  تربية طفل ما قبل 3115، سعدية حممد ) ادر -

 املدرسة، القاهرة: الصدر خلدمات النشر.
عقل (. فاعلية برنام  تدرييب مستند إر عادات ال3111ثابت، فدوى .) -

جتماعي لدى عينة من أطفال يف تنمية ح  االستاالع املعريف والذكاء اال
، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، ، رسالة دكتوراه غري منشورةالروضة
 عمان .

(. دليل مهارات التفكري، 3113، فخرو .) ، ثائر وعبد الناصرحسني -
 عمان: دار الدرر للنشر والتوزيع.

(. ألعاب طفل ما قبل املدرسة، 4212ال، حممد.) حسن، أمحد وعب -
 الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.

(. أثر برنام  تعليمي مستند إر أنشاة  يلية 4221احلموي، "ى.)  -
، رسالة ى أطفال السنة الثانية يف الروضةوفنية يف تنمية التفكري اإلبداعي لد

 األردن . -عمان، اجلامعة األردنية، ماجستري غري منشورة
(.  تقييم تعليم ما قبل املدرسة يف اململكة 4222، ناديا .) ورالسر  -

األردنية اهلامشية )دراسة ميدانية(، دراسات العلوم الرتبوية، اجلامعة األردنية، 
31(3 ،)314-324. 
(. أثر برنام  تدرييب مب  على  يل 3115الصايف، عبد احلكيم.)  -

لدنيا، التفكري اإلبداعي لدى طلبة املرحلة األساسية ا مواقف حياتية يف تنمية
 ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، عمان.رسالة دكتوراه غري منشورة

هـ(. إعداد برنام  لتنمية دافع االستاالع لدى 4141، هناء .)الصقري -
بية، جامعة امللك ، كلية الرت لروضة، رسالة ماجستري غري منشورةأطفال ا
 .، الرياض سعود
(. قدرات التفكري االبتكاري لدى 4221عبادة، أمحد عبد اللايف.) -

، جملة البحث يف الرتبية وعلم التعليم االبتدائي بدولة البحرينتالميذ مرحلة 
 .442-442(، 4)1النفس، كلية الرتبية جبامعة املنيا، 

قاهرة: (. التفوق العقلي واالبتكار، ال4224عبد الغفار، عبد السالم.)  -
 دار النهضة العربية للنشر والتوزيع.

(. مسرح ودراما الافل، القاهرة: عار 3115عبد املنعم، زين  حممد.)  -
 الكت  للنشر والتوزيع.

( . اخليال وح  االستاالع واإلبداع يف 4224عبد احلميد، شاكر) -
 املرحلة االبتدائية، ورقة عمل قدمت ضمن فعاليات املؤبر العلمي الثا 

 .(4224ديسمِّب،  -31ببور سعيد من )بكلية الرتبية النوعية 
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(. فعالية استخدام برنام  يف اللع  على 3114، فؤاد عبده .) العامري -
، رسالة ماجستري غري اري لدى أطفال الروضة مبدينة تعزتنمية التفكري االبتك

حلميد العنا ، حنان عبد ا -شورة، كلية الرتبية، جامعة صنعاء، اليمن.من
 (. الدراما واملسرح يف تربية الافل، عمان: دار الفكر.3114.)
(. اللع  عند األطفال: األسس 3141، حنان عبد احلميد .) العنا  -

 النظرية والتابيقية، عمان: دار الفكر.
ها  رياض األطفال: (. من3112القضاة، حممد واجلوارنه، املعتصم باهلل.)  -

تصدر يف هولندا، السنة  لكرتونيةإجملة  ،إنسانية رؤية مستقبلية، جملة علوم
 .34-4(، 14السابعة،ع )

. أثر برنام  تدرييب قائم على اسرتاتيجي  (3111القضاة، حممد فرحان.) -
، 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 والرتتوريلقضاةا -

 .لتوزيع: دار احلامد للنشر واد القرائي عند طفل الروضة، عمانواالستعدا
: تاوره وطرق تعليمه .عمان: (. تفكري األطفال3111مي، يوسف.)قاا -

 األهلية للنشر والتوزيع.
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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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ستراتيجي من وجهة نظر لمهارات التخطيط االفي مدينة الرياض درجة امتالك مديرات المدارس الثانوية الحكومية 
 ةمشرفات اإلدارة المدرسي

 د. امتثال أمحد السقا
 كلية الرتبية  -قسم اإلدارة الرتبوية

 جامعة امللك سعود 
 هـ22/1/1111وقبل  – هـ2/7/1111قدم                                       

 
تعــرف درجــة امــتال  مــديرات املــدارل الثانويــة احلكوميــة يف مدينــة الريــاض ملهــارات التخاــيا االســرتاتيجي املعرفيــة  إر هــدفت الدراســة مســتلخص:ال

( يف إجابــات أفــراد الدراســة α =1915واألدائيــة مــن وجهــة نظــر مشــرفات اإلدارة املدرســية وتعــرف الفــروق ذات الداللــة اإلحصــائية عنــد مســتوى داللــة )
الــدورات التدريبيـة ( ولتحقيــق أهـدافها اعتمــدت الدراســة املـنه  الوصــفي التحليلـي كمــا اعتمــدت –اخلـِّبة اإلداريــة –بـاختالف متغــريات الدراسـة )املؤهــل 

( مشرفة، ومت التوصل من خالل التحليـل 14اله عددهن ) ومت تابيقها على مجيع مشرفات اإلدارة املدرسية يف مدينة الرياض والب ،االستبانة أداة للدراسة
 ية :تاإلحصائي للبيانات إر النتائ  اا

سـية كانـت أن درجة امتال  مديرات الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي املعرفية من وجهة نظر مشرفات اإلدارة املدر  -
 رتاتيجي ال  اعتمدهتا الدراسة. متوساة يف مجيع مراحل التخايا االس

سية كانت أن درجة امتال  مديرات الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا االسرتاتيجي األدائية من وجهة نظر مشرفات اإلدارة املدر  -
 متوساة يف مجيع مراحل التخايا االسرتاتيجي ال  اعتمدهتا الدراسة. 

فأقــل( يف متوســاات ا اهــات مفــردات الدراســة حــول )درجــة امــتال  مــديرات  α =1915حصــائية عنــد مســتوى) عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إ -
بيــة يف جمــال املــدارل الثانويــة احلكوميــة مبدينــة الريــاض ملهــارات التخاــيا االســرتاتيجي( بــاختالف متغــريات الدراســة اخلــِّبة اإلداريــة، والــدورات التدري

 التخايا.
لتخايا االسرتاتيجي، مهارات التخايا االسرتاتيجيا الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:
بسرعة التغري، يتسم القرن احلادي والعشرون          

 مماواالنفجار املعريف، والتاور التكنولوجي، وثورة املعلومات، 
 . أدى إر ظهور العديد من التحديات ا لية والعاملية

من األخذ بعني االعتبار أن وملواكبة هذه املتغريات، ال بد 
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 
اليته يف تاوره الذي تبناه االحتاد السوفي  السابق، وأثبت فع

، وبنجاح هذا اجملالاقتصادي ا، واجتماعي ا، وباسكه يف 
التخايا كأسلوب للعمل، انتقلت الفكرة، إر مجيع دول 
العار النامي واملتقدم، ح  صار هنا  اعرتاف عاملي بفكرة 

عنها لتحقيق التخايا، باعتباره عملية أساسية ال غا 
شهد الرتبية كغريها وت  (.4211، ) فهمي أهداف التنمية

من جوان  النشاع البشري مرحلة غري مسبوقة من التغري، 
كثرة بسب   أصبح من الصعوبة مبكان التنبؤ باملستقبل،  إذ

العوامل البي ية يف حميا نظام التعليم، وتباينها، واعتماد كل 
، ر تستاع ومع  و واتساع حركة التعليممنها على ااخر، 

ي، والتخايا طويل املدى، مواجهة مراكز التخايا املركز 
التعقيدات الكثرية، ال  صاحبت التغريات ال  حتدث يف 

احلاجة إر  ا من التخايا يستجي   مما عززالبي ة، 
حلساسية التعليم الكبرية، للمتغريات ال  حتدث يف 

 وقد أدت تلك احلاجة إر.  (4224، )الشربي .البي ة
يتميز كمستوى يف  الذيو سرتاتيجي، ظهور التخايا اال

الوصول يف الفرد التفكري والتخايا بالقدرة على مساعدة 
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 

 الواقع، وإر مواجهة التغيري فيهلكل منهما، ويوجهها إر 

سرتاتيجي أكِّب من جمرد والتخايا اال.  (4224،)زاهر
توقع املستقبل بل يتعدى ذلك إر االقتناع بأن صورة 

وضع أهداف  من خاللاملستقبل ميكن التأثري عليها 
التخايا  قابلة للتحقيق. كما أن وغايات واضحة 

 عل مع البي ة اخلارجيةبالديناميكية والتفايتميز سرتاتيجي اال
وملا كان التاور السريع يف القرن احلادي   (.4135)الكريدا،

والعشرين يف مجيع اجملاالت، يفرض على املؤسسات الرتبوية 
، هذا التاورملتالبات  استجابةأن حتقق تغيريات جذرية 

مهماهتا  عل  أمام صعوباتيف الوقت نفسه يضعها و 
ولني عن هذه ؤ ملسعسرية، فإن األمر يتال  من ا
سرتاتيجي، ملا يتميز به املؤسسات، استخدام التخايا اال

 من نظرة للواقع، تؤدي إر الوصول إر مستقبل أفضل
 (.3114، )مدبويل

وبالنظر إر حقيقة العملية التخايايـة يف اجملـال التعليمـي يف 
، فإنه يالحق أنه ينقصها الكثري من العربية السعودية اململكة
بـل  وال  حتتا  إر إعادة النظر يف كيفيـة تابيقهـا، املقومات

ــــري    اإن هنــــا  عــــدة صــــعوبات ومشــــكالت تلعــــ  دور   يف ا كب
إعاقــة األخـــذ بعمليــة التخاـــيا يف اجملــال التعليمـــي بالشـــكل 

ارتباع امليدان الرتبوي باألجهزة املركزيـة  ومن أمهها: األفضل،
ني واملنفــذين ماليــا  وإداريــا ، وعــدم وضــوح الرؤيــة لــدى املســؤول

للخاا الرتبوية وقلة املتخصصني يف جمال التخايا الرتبـوي 
( ممـا يـدل علـى وجـود حاجـة إر اخلــِّباء 3111) العجمـي، 

يتال  التخاـيا واألفراد املدربني على التخايا الرتبوي.  و 
ســـرتاتيجي بعـــض اإلجـــراءات والعمليـــات الضـــرورية لبلـــو  اال

رات البـد مـن توفرهـا لـدى اهلدف املرسوم له وال  حتتا  ملهـا
مديري ومـديرات املـدارل باعتبـار أن مهمـة التخاـيا موكلـة 

   .إليهم
 ،اكبري   ااهتمام   نالت قد عام بشكل املدرسة كانت وإذا    
 املرحلـة فهـي ،اخاص ـ انالـت اهتمام ـ قـد الثانويـة املرحلـة فـإن
 فلسـفتها املرحلـة هـذه وتسـتمد اجلامعيـة، املرحلـة تسـبق الـ 
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 مرحلة لذلك )املراهق(، وهي تعليم مرحلة أ"ا افها منوأهد
 أساسـية مرحلـة كو"ا  من أمهية املراهقة ملرحلة ملا أمهيتها، هلا
 وإذا  .التغـريات مـن بسلسـلة خالهلـا مير الذي الفرد،  و يف

 فرتة كذلك فإ"ا سريع، جسمي  و فرتة املراهقة فرتة كانت
 املراهقــة فــرتة يف العقلــي وللنمــو عقلــي وانفعــايل،  ـو

القـــدرات  بتنميـــة الرتبيـــة هتـــتم ولـــذلك خصائصـــه،
 املدرسـة دور يـِّبز هنـا ومـن املرحلـة، هـذه يف واالسـتعدادات

 العنايـة طريـق عـن للفـرد السـليم النمـو هتي ة فرص يف الثانوية
 املـرن واملتنــوع، البـد  النشـاع فـرص وإتاحـة بصـحته،
 جتماعيـةاال املفـاهيم اكتسـاب علـى املـتعلم ومسـاعدة

 مـع توافقـه لتحقيـق والعلميـة الالزمـة والسياسـية واالقتصـادية
 لنمـو املالئـم املنـا  بتـوفري ماالبـة الثانويـة فاملدرسـة .اجملتمـع
 اجملتمع، اصانعها الوسيلة ال  باعتبارهاا سليم   ا و   الاالب
 تعود ال  بالاريقة للمشاركة الصاعدة، أجياله إعداد  دف
 هـي الثانويـة املدرسـة فمهمـة وهلـذا بـالنفع، هذا اجملتمـع على
 وإعـدادهم اجتماعيـا   الاـالب سـلو  علـى املـنظم التـأثري
)أبو ع اجملتم هذا تقدم يف والفعالة اإلكابية للمشاركة ونفسي ا
   .(3114عيشة،
 كبري حد إر يتوقف تربوية مؤسسة أية فشل أو  اح إن   
 وإدارهتا، قيادهتا مهمة يتولون املديرين الذين نوعية على

نوعية املهارات  يف املدرسة مدير  اح سر ويكمن
 مدى ويف مدرسته، يف ويابقها ميتلكها ال  التخاياية
 باملشكالت ويف اإلحسال األفكار ابتكار يف كفايته
.   واملقرتحات ااراء إر والتوصل احللول يف والتفنن

 على أمهية الوقوف تظهر هنا ومن.  (3111)النجدي،
 املدرسة إدارة ال  ك  أن تتوافر لدى مهارات التخايا

حتقيق  من مثو  ،الثانوية وال  تؤدي إر  ايا سليم وفعال
األهداف ال  تسعى إليها.  وبالرغم من وجود دراسات 

سرتاتيجي مثل دراسة  عديدة تناولت موضوع التخايا اال
(، 3114 )هاشم  (، وأيب3111كل من نور الدين )

(، إال أن الدراسات ال  تناولت 4135الكريدا )ودراسة 
لدى مديري املدارل الثانوية سرتاتيجي مهارات التخايا اال

 ة.نادر  د  تع
 :مشكلة الدراسة

ر يعد التخايا االسرتاتيجي ترفا ، بل أصبح حاجة    
ملحة للمؤسسات التعليمية، واملدرسة مؤسسة تعليمية 

أمثل للتاوير تتال  التخايا االسرتاتيجي كخيار 
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 

تغريات احلاصلة الواقع، وما يرتبا به من االستجابة لتلك ال
يف البي ة الداخلية واخلارجية املؤثرة يف العمل املدرسي، من 
خالل استخدام املوارد واملصادر بصورة أكثر فاعلية 

( 3115ويرى غنيمة ) (.3114)احلريري، جالل، إبراهيم، 
سرتاتيجي و عله من املميزات ال  بيز التخايا اال عددا  

جامها و صصاهتا يابق يف املؤسسات على اختالف أح
 الرتبوية وهذه املميزات هي: وخصوصا  

 ولياهتا:ؤ أنه ضروري الضاالع اإلدارة العليا مبس -4
بالنسبة للمديرين الذين ال يشعرون أ"م ميارسون احلدل يف 

ا جزء  االسرتاتيجي تب  منه  للتخايا  د  ا اذ القرارات يع
 .من أنشاتهم هما  م
 فهم املدير للبي ة املعقدة: -3
همة على مسرتاتيجي يارح أس لة منه  التخايا اال إن

ها أمهية نوبثل اإلجابة ع ،لنظام أولويات معني املديرين وفقا  
 خاصة بالنسبة للمؤسسة الرتبوية.

 تقدة جمموعة جديدة من أدوات ا اذ القرارات: -4
على املؤسسة االسرتاتيجي يارح منه  التخايا  -1

قرارات مثل حماكاة ال الرتبوية جمموعة من أدوات ا اذ
املشاركة يف  املستقبل، تابيق منه  أسلوب النظم،
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اكتشاف وتوضيح كل من الفرص  حتديد األهداف ،
إطار ال اذ القرارات يف  والتهديدات املستقبلية،

للوظائف اإلدارية  توفري األسس الالزمة املؤسسة،
 .االسرتاتيجية، توضيح األمور األخرى، قيال األداء

ن هنا  عدة مميزات حتتم ضرورة ( أ3114ندي )ويذكر اجل
 وهي: ،يف التعليماالسرتاتيجي األخذ بأسلوب التخايا 

املنظمات التعليمية بالفكر االسرتاتيجي يزود التخايا  -4
الذي تكون وتقيم األهداف واخلاا  الرئيس

 والسياسات على أساسه.
يساعد إدارة املنظمة التعليمية على حتديد القضايا ال   -3

 . إرشادها إر صنع قرارات مناقيةاجهها ومن مثتو 
على توجيه وتكامل االسرتاتيجي يساعد التخايا  -4

 األنشاة اإلدارية والفنية .
يولد لدى القيادات باملنظمة التعليمية الشعور بالقدرة  -1

 على الرقابة وتقييم األداء والسيارة على املستقبل.
سؤولية  اه يساعد قيادة املنظمة التعليمية على روح امل -5

 املنظمة وأهدافها ورسالتها.
يساعد قيادة املنظمة التعليمية على صنع قرارات  -1

 .مناقية رشيدة اسرتاتيجية
يف إعداد كوادر مدربة االسرتاتيجي يفيد التخايا  -4

 لإلدارة العليا.
من قدرة املنظمة على االسرتاتيجي يزيد التخايا  -1

 وخارجها.االتصال باجملموعات املختلفة داخل البي ة 
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: 
ملهنية ال  رتبوية وابثيل واستلهام القيم واملعتقدات ال .4

 .تستند إليها املدرسة

 .لعامة واألهداف املرحلية للمدرسةحتديد األهداف ا .3
رصد وتقييم األحداث والدالالت واملؤشرات ال  ميكن  .4

 االسرتشاد  ا يف رسم معار التغري الذي تنشده املدرسة.
وضع اجملتمع ا لي أمام مسؤولياته  اه الشراكة مع املدرسة يف  .1

 تخايا والتنفيذ واملتابعة.ال
ينت  ، إن واقع التخايا التقليدي املتبع حالي ا يف بعض املدارل   

عنه مشكالت عديدة يتمثل بعضها يف غياب املؤشرات، لتقييم 
أداء هذه املدارل، باإلضافة إر وجود قصور واضح يف مهارات 

فقد كشفت دراسات   . هذه املدارل يالتخايا ذاته لدى مدير 
 املدارل مديري االسرتاتيجي لدى التخايا والتفكري واقععن 

مثل ا ومهارات وكفايات التخايا االسرتاتيجي ال  ميتلكو"
 الواليات شرق جنوب يف ( Moxley ,2003)دراسة موكسلي 

 لديها املدروسة املناطق مدارل من %(1195أن )، املتحدة
نسبة  أن( 3114اسرتاتيجية.  وكشفت دراسة أيب هاشم ) خاا

لديهم فهم واضح للمفاهيم املتعلقة  مديري املدارلمنخفضة من 
االسرتاتيجي، وأن هنا  صعوبات يواجهها التخايا بالتخايا 

كثرة األعباء امللقاة على عاتق مدير االسرتاتيجي يف املدارل منها  
املدرسة، وعدم توفري احلوافز املادية واملعنوية للقائمني على إعداد 

( الكفايات 4135. وبينت دراسة الكريدا )ذهااخلاا وتنفي
التخاياية الالزمة ملديري الرتبية والتعليم يف اململكة العربية 
السعودية،  وأظهرت احلاجة لِّبنام  تدرييب يف جمال كفايات 

أن ( إر 3141التخايا االسرتاتيجي. وأشارت دراسة الشهري )
كري التجريدي لنما التف الثانوية درجة امتال  مديري املدارل
و ا التفكري التخاياي كان بدرجة  و ا التفكري التشخيصي،

تقييم األوضاع احلالية من ممارسات التفكري ، وأن قليلة
، لدى مديري املدارل الثانوية كانت بدرجة متوساةاالسرتاتيجي 
ومراجعة وتقوة االسرتاتيجية وتابيق االسرتاتيجية أما صياغة 
كانت بدرجة االسرتاتيجي  سات التفكري من ممار االسرتاتيجية 

معوقات البي ة اخلارجية واملعوقات التنظيمية واملعوقات وأن  قليلة.
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لدى مديري املدارل االسرتاتيجي الشخصية من معوقات التفكري 
   الثانوية احلكومية واألهلية كانت بدرجة كبرية.

ونظرا  ملا كشفته الدراسات السابقة عن وجود   
رجة الكفايات واملهارات ال  ميتلكها مديرو مشكلة يف د

 هذه جاءت املدارل يف جمال التخايا االسرتاتيجي، 
اسة للوقوف على املوضوع من خالل مشكلة الدراسة الدر 

درجة امتال  مديرات املدارل ما  املتمثلة يف السؤال: 
ملهارات التخايا يف مدينة الرياض الثانوية احلكومية 

  هة نظر مشرفات اإلدارات املدرسيةسرتاتيجي من وجاال

 :أهمية الدراسة
 ،ذاتهاالسرتاتيجي تنبع أمهية الدراسة من أمهية التخايا     

أساسي يتوج   وال  تفرض االهتمام به كسلو  إداري
ا هم  ما بعد   وصفهب ؛يف اإلدارة املدرسية ممارسته املديرينعلى 

اسها لديهم ينبغي قي ال من األبعاد  واملهارات الشخصية 
عند تقييمهم وعند تقييم  اح أو فشل املدارل ال  

ذلك ألن هذا البعد يعكس مدى بتعهم  اصية  ؛يديرو"ا
ن أسيما أن هنا  من يعتقد بال االسرتاتيجي،التفكري 
 .االسرتاتيجيهو نتا  التفكري االسرتاتيجي التخايا 
رتبية إدارات الهذه الدراسة بإذن اهلل تفيد من ويؤمل أن 

بوزارة الرتبية  والتعليم، وإدرات اإلشراف، وإدارات التدري 
والتعليم يف مراعاة توفر هذه املهارات ضمن معايري اختيار 

اجلهات التدريبية يف إعداد براجمها ، و مديرات املدارل
التدريبية يف ضوء احتياجاهتن التدريبية يف جمال التخايا 

قوف على واقع التخايا القرار يف الو  وصانعاالسرتاتيجي، و 
  وتاويره يف ضوء نتائ  الدراسة. ،يف املدارلاالسرتاتيجي 

دراسات الكما يؤمل أن تساهم هذه الدراسة يف توجيه 
 .االسرتاتيجياملستقبلية يف جمال مهارات التخايا 

 هدف الدراسة وأسئلتها: 
درجة امتال  مديرات هتدف هذه الدراسة إر تعرف    

ية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات املدارل الثانو 

وجهة نظر مشرفات اإلدارة االسرتاتيجي من التخايا 
، ويتفرع من هذا اهلدف الرئيس أهداف فرعية املدرسية

 تتحقق من خالل اإلجابة عن األس لة ااتية:
ما درجة امتال  مديرات الثانوية احلكومية السؤال األول: 

املعرفية من االسرتاتيجي يا يف مدينة الرياض ملهارات التخا
  جهة نظر مشرفات اإلدارة املدرسيةو 

ما درجة امتال  مديرات املدارل الثانوية السؤال الثا : 
االسرتاتيجي احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات التخايا 

 من وجهة نظر مشرفات اإلدارة املدرسية   األدائية
صائية عند مستوى ما الفروق ذات الداللة اإلحالسؤال الثالث: 

)مشرفات اإلدارة  (  يف إجابات أفراد الدراسةα =1915داللة )
–اخلِّبة  –باختالف متغريات الدراسة )املؤهل  املدرسية(

 الدورات التدريبية(  
 :حدود الدراسة

 ميكن تعميم نتائ  الدراسة يف ضوء احلدود ااتية:
اقتصرت هذه الدراسة على معرفة  الحدود الموضوعية:

جة امتال  مديرات مدارل الثانوية ملهارات التخايا در 
يف مدينة الرياض من وجهة نظر مشرفات االسرتاتيجي 

 اإلدارة املدرسية.

 دارل الثانوية احلكومية مبدينة الرياض.امل الحدود المكانية:
اقتصرت هذه الدراسة على مجيع مشرفات  :احلدود البشرية

 14 يت يبله عددهنالاإلدارة املدرسية مبدينة الرياض وال
 مشرفة إدارة مدرسية.
طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الحدود الزمانية:

 (.4144-4143األول من العام الدراسي )
 :مصطلحات الدراسة
وهو املشرف  هو املسؤول األول يف مدرستهمدير المدرسة :

والتعليمية واإلدارية واالجتماعية  على مجيع شؤو"ا الرتبوية



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

 (م3144 كانوان األولهـ/4145 صفر؛ )الرياض 14 – 53ص (، ص 14رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )

57 

)وزارة  االقدرة احلسنة لزمالئه أداء وسلوك   ووه
 /أ(.ـه4131،املعارف

املرحلة ال  تغاي ثالث سنوات وتتسع المدارس الثانوية:"
 الالبة احلاصلنيوتقبل  (اعام   41-45للف ة العمرية من )

 هـ(.4135،وهخرون على شهادة الكفاءة املتوساة  )احلامد
مهرت  ويقال: احلذق يف الشيء المهارة لغة: مهارات:

)ابن منظور  ا ذا األمر أمهر به مهارة أي صرت به حاذق  
 قدرة : بأ"ااملهارة ( 3111)محدان  يعرفو   .(4221،

عالية يف أداء فعل معتمد يف جمال معني بكل سهولة ودقة 
 وبأقل زمن  
عملية منتظمة تتضمن ا اذ جمموعة من  :التخطيط

هداف حمددة على للوصول إر أ اإلجراءات والقرارات،
مستخدمة  مراحل معينة خالل فرتة أو فرتات زمنية مقدرة،
ومستقبال   ااملوارد املادية والبشرية واملعنوية املتاحة حالي  

 (.3111احلي،  أحسن استخدام )عبد
له  ،منظماسرتاتيجي تفكري  :االستراتيجيالتخطيط 

لمي مقوماته ومفاهيمه وتقنياته الفعالة ويستخدم املنه  الع
 اوحتليل بي ة املؤسسة داخلي   الستشراف متغريات املستقبل،

ومواجهة التحديات  لإلفادة من الفرص املتاحة، اوخارجي  
سرتاتيجيات قابلة اكن من بناء بالقائمة واملتوقعة بصورة 

بغية  مستمدة من البدائل واخليارات املاروحة،و للتنفيذ 
حسني للمؤسسات )االسرتاتيجية الوصول ل هداف 

،3113)  
املوظفة ال  تتور مهمة " مشرفات اإلدارة المدرسية:

شراف واالرتقاء مبستوى أداء مديرات املدارل وتقدة كل اإل
ما من شأنه تذليل العقبات ال  تعرتض طريقهن أثناء 

 (.4131أدائهن ألعماهلن الرتبوية والقيادية  )حجر،
 اإلطار النظري للدراسة:

ظري للدراسة احلالية الوقوف على يتضمن اإلطار الن  
وظائف ومهام مدير املدرسة، وعلى مفهوم التخايا 
االسرتاتيجي واحلاجة إليه يف الرتبية مث مهارات التخايا 

 االسرتاتيجي مع الرتكيز على مهارات مدير املدرسة.  
 :مدير المدرسة

القائد و املخاا، والعقل املدبر، هو مدير املدرسة إن    
ول األول عن تسيري العملية التعليمية إر بر ؤ املسامليدا  

بأنه إنسان يعيش منظومة  (3114) األمان، ويصفه الاويل
تنادي باإلميان باهلل وبكرامة الفرد وقيمته، ملتزم بقيم  قيمية

بأمهية الرتبية والتعليم كأسال ا راسخ  ا اجملتمع احلر مؤمن إميان  
وهو املسؤول األول   .همهم تستند إليه مكانة اجملتمع و اح

عن قيادة املدرسة، ورسم خااها، وتنفيذ سياستها، وحسن 
إدارهتا، وعامال  أساسي ا يف إ احها، فهو املشرف املقيم، 
 الداعم للتاوير، املبادر للتخايا، الرأل املدبر للتنفيذ.

مدير املدرسة قائد تربوي  إر أن (4224ويشري زهران )
د وتوفري التسهيالت واإلمكانات مهمته تنسيق كافة اجلهو 

( أمهية 3114املنبثقة من أهداف جمتمعه. ويرجع محدان )
مدير املدرسة إر كونه وسيا ا بني املدرسة والبي ة ا ياة 
ممثلة بأولياء األمور. وبني املدرسة وإدارة التعليم واملراكز 

ويرى   الثقافية والرتبوية واالجتماعية واملدارل النموذجية.
( أنه ميكن تصور أمهية مدير املدرسة 3111ود وهخرون )عب

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 

هذه الدائرة من متوسا يتيح له الرؤية والتوجيه لكل أجزاء 
حمورها إر حمياها. وهو من هذا املوقع يقوم بوظائف عدة 

هـ( إر: إدارية تشتمل توفري 4143صنفها بامشمول )
اإلدارية  القوى العاملة الالزمة للمدرسة، وتابيق الوظائف 

، والتنظيم، والتوجيه، واملتابعة، والرقابة، وحل كالتخايا
رات املناسبة، وتوفري كل ما املشكالت اإلدارية، وا اذ القرا
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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، 

ي، وتعريفه بأهداف وتوثيق الصلة والعالقة باجملتمع اخلارج
وبرام  املدرسة، واالستعانة بأفراد اجملتمع يف دراسة 
املشكالت ال  تواجه املدرسة واملسامهة الفاعلة يف إكاد 
احللول املناسبة. وهنا  من مدد مخس وظائف ملدير 

والتنظيم، والقيادة،  املدرسة هي ا اذ القرار، والتخايا،
هـ( 4144كرت الليحا  )(. وقد ذ 3112احلارثي،والرقابة )

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 

دء الدراسة يف املوعد ا دد وإعداد الرتتيبات الالزمة لب
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 

ملدرسة، واإلسهام يف النمو امله  للمعلم، للعاملني يف ا
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 

تنفيذ  طبيعة عملهم زيارة املدرسة وتسهيل مهماهتم ومتابعة
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 

ملدارل األخرى ويف العمل يف املدرسة بصفة خاصة ويف ا
التعليم بوجه عام، وأية أعمال أخرى تسندها إليه إدارة 

 التعليم مما تقتضيه طبيعة العمل التعليمي. 
 التخطيط االستراتيجي:

يأيت التخايا االسرتاتيجي من االسرتاتيجية ويذكر املغريب 
 اليونا  اللفق من مفهوم االسرتاتيجية انبثق أن( 4222)

املعار ،  وإدارة احلرب فنون ويع Strategio)  ) واسرتاتيجي
 ملفهوم ا ددة ( أن االستخدامات4221وذكر القاامني )

باللغة   Strategioأو  جنرال كلمة االسرتاتيجية تفيد أن
 :أبعاد ثالثة من تنكشف شخصية تصف القدمية اإلغريقية

 هو العسكري القائد أو اجلنرال : األول البعد -
إمكانات  ضمن سلوكه حدديت الذي الشخص ذلك
 الوظيفي الوصف إذ إن إل ازه، يسعى الذي اهلدف
 ميزة بتحقيق األنس  الواعد الاريق اختيار هو لدوره
 .ما نوع من تنافسية

 يتصرف الذي الشخص ذلك هو اجلنرال الثا : البعد -
 املسرح يف قوى أخرى وأن فرا ، يف ليس أنه يعلم وهو

 وا اذ التصرف يف اريقتهب وتتأثر تؤثر حوله، األوسع
 ال  النتائ  على ضغوط ا القرارات، وبذلك بارل

 .حتقيقها إر يسعى
 ميتلك الذي الشخص ذلك هو اجلنرال : الثالث البعد -

 فهو أن يتصرف، ك  وم  بالزمن، عميق ا حس ا
 يف وينفذها االسرتاتيجية بعمق، وحتركاته خااه يدرل
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 جمريات يف عميق ا أثري ات حتدث املناسبة، ال  أوقاهتا
 صناعتها. يف يساهم ال  األحداث،

االسرتاتيجية بأ"ا ( 3114) وجرانت كرا  ويعررف    
  اري، مشروع ألي طويلة األجل والغايات األهداف حتديد
 الالزمة املوارد و صيص العمل ا اهات حتديد جان  إر

  األهداف.  هذه لتنفيذ
 األهداف حتديد "اتيجية تع االسرت  تشاندلر أن يرى كما

 وتوزيع العمل، طرق ووضع للمنظمة األجل طويلة الرئيسة
(. 3111األهداف  )عبال،  هذه لتنفيذ الالزمة املوارد

 بعيدة املنظمة أهداف حتديد "( بأ"ا4222ويعرفها حيدر )
 و صيص مالزمة، معينة عمل وطرق وتب  وسائل املدى،
 يعررف هذه األهداف . كما لتحقيق الالزمة الضرورية املوارد

 املستخدمة الوسائل ( االسرتاتيجية بأ"ا 4224أبو قحف )
كل  وتغاي املنظمة، أجزاء مجيع وتربا حتقيق األهداف، يف

مجيع األجزاء فيها . ويضيف  بني التكامل وحتقق جماالهتا،
 تتخذها ومؤثرة، هامة قرارات "( بأ"ا3114عوض )
 من البي ة تتيحه مما االستفادة ا علىقدرهت لتعظيم املنظمة
البي ة  تفرضه مما حلمايتها الوسائل أفضل لوضع الفرص،
  .  هتديدات من عليها
 لصياغة األساسية الركيزةاالسرتاتيجي  التخاياويعد        

 Davis & Elisonاالسرتاتيجية، فيعرفه كل من  وتشكيل
 وتاوير ينيتع عمليات من اإلجرائي النوعيبأنه  اجلان  
 هذا خالل من أل"ا املنظمة، تتبناها ال  ،االسرتاتيجية
 أو مسارات، من اختارته ما ترمجة إر تعمد التخايا،
 جملموعة إقرارها خالل من وأحداث، أفعال إر ،تتوجيها

 على العمل ينبغي ال  واألولويات ،ةالرئيس األهداف
 القيم ترتسخو  ورسالتها، املنظمة رؤية حتقق ح  ،احتقيقه

(،  3114 ا   )مدبويل،  تؤمن ال  واملعتقدات األساسية
 عن يتمكن الذي األسلوب"بأنه( 3114توفيق ) يعررفه كما
 من االنتقال من ء ابد املنشأة، توجيه من ولونؤ املس طريقه

 إرال  وصو  األزمات ومواجهة اليومية، اإلدارية العمليات جمرد
 القادرة واخلارجية، الداخلية اميكيةالدين للعوامل خمتلفة، رؤية
 النهاية يف مقق مبا  م ا ياة البي ة يف التغري حتقيق على
 املنظور يكون وجيث ملنش هتم، أفضل بصورة فعاال   ا  توجيه
 إمهال عدم مع املستقبل إر أساس ا متوجه ا اجلديد،
 قرارات ( أ"ا3113 ، ويرى السويدان والعدلو  )املاضي
 فلسفة ذات ومتغرية، مستمرة وعملية ،يمستقبل رأث ذات
 م،ونظ وموازنات، هياكل، يشمل متكامل ونظام إدارية،
. وقد استخدم التخايا وإجراءات تنفيذية، وبرام 

االسرتاتيجي يف الرتبية والتعليم حيث عرف ليندبلوم 
 مستقبلي يراعي  ايا التخايا املدرسي االسرتاتيجي بأنه

 قد أ"ا باعتبار خارجية، قوى وعوامل من باملدرسة ميا ما
 املؤسسية، والعوامل املستوى قوهتا من يف تأثريا   أكثر تكون
 الفرص إمكان اكتشاف واستاالع يف يسهم مبا

املدرسة  ملستقبل واملتاحة املختلفة، اجلديدة واإلمكانات
 ( التخايا3114(. ويعرف الشاعر )3113)حسني،
 مدير به يقوم مستقبلي تصور االسرتاتيجي بأنه املدرسي
 الداخلية البي ة دراسة خالل من واملعلمون، املدرسة،

 لدى املتوفرة القوة نقاع على والتعرف واخلارجية وحتليلها،
 هلا املناسبة احللول فيها، بوضع الضعف ونقاع املدرسة،
 إر احلايل الوضع من واالنتقال املدرسة، أهداف لتحقيق

 .املستقبل يف وضع أفضل
ويتمتع التخايا االسرتاتيجي بأمهية جعلت منه 
أداة املؤسسات لتاوير ذاهتا واالنتقال إر الصورة املأمولة إذ 

( ما يركز عليه مينتزبر  من أمور 4221يذكر القاامني )
 عل املنظمة تفكر يف تب  التخايا االسرتاتيجي مثل 

 ملفتة فجوة تبلور، و املؤسسة عمل يف أخااء اكتشاف
. ويذكر ملهامه جديد مدير تويل، و املؤسسة أداء يف ظرللن

( أن من فوائد التخايا 3111أبو دولة وصاحلية )
 مع التجاوب على القدرةو  املوارد، يف االقتصاداالسرتاتيجي 
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 األهداف حتقيق على القدرة، و املختلفة البي ية الظروف
 لىع القدرةو  للمنظمة، التنافسية القدرة زيادة، و األمد طويلة
 الوقت يف واملعلوماتية والبشرية، املادية، االحتياجات توفري
 للتعامل األولويات وضع على املديرين ، ومساعدة املناس
 املنظمة.   تواجه ال  الرئيسة القضايا مع

إن التخايا االسرتاتيجي منهجية علمية تسري وفق        
مث لالسرتاتيجية ، تتضمن وضع اإلطار العام خاوات حمددة 

دراسة مث دراسة وحتليل العوامل اخلارجية ا ياة باملنظمة، 
 حتديد األهدافمث وحتليل العوامل الداخلية للمنظمة، 

 البديلة، واملقارنة بينها، واختيار البديلاالسرتاتيجيات ووضع 
 إذوضع السياسات والِّبام  واملوازنات، االسرتاتيجي، مث 

أهداف متوساة  تتم ترمجة األهداف طويلة األجل إر
تقييم ، مث وقصرية األجل، ووضعها على شكل برام  زمنية

املوضوعة، واالسرتاتيجيات األداء احلايل يف ضوء األهداف، 
إعداد ، مث يف ضوء الظروف البي ية ا ياةتها ومراجع

الالزمة، وحتقيق تكيف التنظيم  الرتتيبات التنظيمية واإلدارية
االسرتاتيجية. )أبو دولة املصاحبة للقرارات  للتغريات

مراحل ( أن 4221(. ويرى بدر )3115وصاحلية، 
، مث حتديد رسالة املنظمةتتمثل يف االسرتاتيجي التخايا 

حتديد معلومات عن ظروف املنظمة اخلارجية والداخلية، 
والتهديدات، ونقاع القوة ونقاع  وإعداد حتليل الفرص

وضع ، مث االسرتاتيجيةوضع األهداف ، مث الضعف
وضع أو اكتشاف اسرتاتيجيات ، مث االسرتاتيجيةالسياسات 

ا اذ ، مث املناسبةاالسرتاتيجية تقييم واختيار ، مث بديلة
، مث الرئيسةاالسرتاتيجية تنفيذ ، مث االسرتاتيجيةالقرارات 

 .االسرتاتيجيةتقييم ومراقبة 
وبالنظر إر امليدان الرتبوي فإن تابيق التخايا        
ضرورة ملحة يف ضوء ما مييزه من حيث قدرته اتيجي االسرت 
 والبي ة الرتبوية، املنظمة أو الرتبوية البي ة بني رباالعلى 
  ذا املنوطة املهمة أداء يف النجاح يضمن بشكل  ا ا ياة

االسرتاتيجي  التخاياد  يع ماه.  كأهداف ومقق النظام
 ياوالقضا التوجهات وصياغة حتديد يف مهمة وسيلة

 اخلاوة هذه بثل ي. إذالرتبو  للنظام األساسيةاالسرتاتيجية 
 .اإلداري للعمل األسال
 الوعي مستوى زيادة يفاالسرتاتيجي  التخايا ساعدوي    
 التفكري، يف فريدة طريقة وتأسيس البي ية األحوال تغري يف

 والفرص وقدراته، الرتبوي، النظام مهمة االعتبار بعنيهخذا 
 توفري على زكتر  شاملة عمليةهو و .  ا ياة البي ة يف املتاحة
 بني التنظيمية املستويات خمتلف يف التكاملوإحداث  الوقت
 املشكالت من ثريك حل يف األثر أعظم ، ولهاملهام خمتلف
 سريع بشكل العمل خالل حتدث قد ال  اليومية، الداخلية
 يةاملستقبل املشكالت على بريك بشكل زكير  فهو  وبرتتي ،
 مما اخلاا تنفيذ خاللاالسرتاتيجية  البدائل ويعاي احلرجة
 وهي أخرى يزة. كما يتمتع مباحللول إكاد السهل من كعل
اخلثيلة  دكوتؤ  ذ.التنفي خالل للخاة املستمر التقييم

 يفاالسرتاتيجي  التخايا تعتمد ال  الدول أن( 4131)
 اجاهتا،واحتي وقيمها، فلسفتها، ضوء يف التعليمية نظمها
 يف اهلدر ومشكالت الصراعات حيث من اتضرر   أقل

 وأسس مببادي تأخذ ر ال  الدول إن املقابل ويف مواردها،
  .املضار تلك من تعا  تزال الاالسرتاتيجي  التخايا

 ينشراالسرتاتيجي  التخايا( أن 4135ويذكر الكريدا )
 فكار،واأل اخلِّبات تبادل يفا  دور مما يلع   العمل فريق روح
بسب  مشاركة اجلميع يف وضع  االلتزام مبدأ يؤصل ماك

 الذي العمل  ذا والقناعة القبول لديهماخلاة مما يولرد 
 املستمر االتصال ةكاملشار  هذه عن ينت  ماك مجيعا   ميثلهم
 اخلاة  اح متابعة على بريك بشكل يؤثر مما نيكاملشار  بني

ن شروع  اح ( أن م3111.  ويذكر اللوزي )وتنفيذها
ة، وتوفر املعلومات، الواسع ةكاملشار التخايا االسرتاتيجي 

( أن من 3115واإلرادة السياسية. ويرى أبو دولة وصاحلية )
صعوبة احلصول على االسرتاتيجي أبرز معوقات التخايا 
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عدم توفر البي ة الثقافية و مقاومة التغيري، و معلومات دقيقة، 
أن القيام بعملية التخايا ر ، باإلضافة إالداعمة وامللزمة
ا . مميز  ا  ، وجهدا  ، ويتال  وقتا  مكلف نسبياالسرتاتيجي 

( هلذه املعوقات قلة وعي اإلدارة 3114ويضيف هايرت) 
عدم وجود سياسة العليا، وعدم وجود القيادة املشرتكة، و 

االلتزام بالوقت، أو ، وعدم للمنظمة تؤمن بالتخايا
 خايا، أو التوقعات غري الواقعية،املصادر للقيام بعملية الت

زيادة معدل الضغا ، و أو التسرع يف القيام بعملية التخايا
دم الرغبة يف تصور املستقبل أو االستعداد وع والنمو يومي ا.

صعوبة إدرا  عوامل قيال ، و املسبق أو القيام بعمل إبداعي
عدم املثابرة يف إكمال عملية التخايا ، و مستوى النجاح

عدم إدارة مرحلة و  التغيري املستمر ل ولويات،، و نفسها
التعهد الضعيف بتحقيق وصعوبة االستمرارية فيها و التنفيذ 

الفشل يف تقوة ، و سرتاتيجية العملااملنتجات النهائية خلاة 
لصراعات ا، و ملعلومات غري الدقيقة، وااملصادر الالزمة

ع ، ونقص املهارة يف التعامل مواختالف السياسة املتبعة
 .اإلدارة العليا، عند العمل مع ا األفراد يف

 مهارات مدير المدرسة كمخطط استراتيجي: 
عدة مهارات البد أن ميتلكها مديرو املدارل الثانوية من  هنا   

والوصول إر أفضل ما تكون عليه يف  أجل االرتقاء مبدارسهم
 :جماالت رئيسة ةوهذه املهارات تتمثل يف ثالث . املستقبل
 وتحليل الواقع دراسة على ال األول: القدرةالمج

 والبيئية التعليمية األوضاع
 ودراسة وتقوميها املدرسة واقع وحتليل السابقة اخلاا دراسة ويع 
 وأشجار حدائق ووجود املدرسي، املبا صالحية حيث من بي تها

 يف البشرية املادية و اإلمكانات حتديد مع ومكتبة، وخمتِّب وألعاب،
  .خاته لتنفيذ املدير منها يستفيد أن ميكن وال  واجملتمع ةاملدرس
 واقع دراسة( أنه ك  على مدير املدرسة 4221عقيالن ) ويذكر
 لدى ةالقو  مواطن على التعرف، و ا يا ا لي اجملتمعو  املدرسية البي ة

 تنفيذ يف يستفاد منها أن ميكن ال  ليا  اجملتمع وأفراد املعلمني
 البي ة معرفة املدرسة ملدير األمهية من لذا  .املدرسية العمل خاة

 استخدام املدرسة مدير من يتال  مما ،فيها يعمل ال  التخاياية
 املوضحتني يف الشكل اايت: املهارتني

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

 S(Social)االجتماعية          االجتماعية

 T(Technical)الفنية          الفنية

 E(Economic)االقتصادية    االقتصادية

 E(Educational)الرتبوية    الرتبوية

  P(Political)السياسية        السياسية
 هديداتمهارة تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والت – 2

W 

 Weaknessesنقاط الضعف في المدرسة 
 مثل عدم توفر مكتبة أو مختبر

S 

 strengthsنقاط القوة في المدرسة 
 مثل توفر كفاءات بشرية مميزة

T 
 Threatsالتهديدات التي تتعرض لها المدرسة 

 مثل عدم تعاون أولياء األمور مع المدرسة

O 
 Opportunitiesالفرص المتاحة أمام المدرسة 

 مثل وجود دعم خارجي
  والبيئية التعليمية األوضاع وتحليل الواقع دراسة على القدرة ( مهارات1شكل رقم )
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 وضع وإعداد الخطط  المجال الثاني:
 ويتضمن هذا اجملال املهارات ااتية:

وما ينبثق عنها من  مهارة صياغة رسالة املدرسة -4
 مهارات فرعية تتمثل يف:

 لة: من حنن  وملاذا وجدنا  وما القيم ال  اإلجابة على األس• 
   تلكها  وما الذي

 نسعى لتحقيقه  وكيف حنقق ذلك 
 ل القيم وتقدير عملية التعلم بغض النظريالقدرة على بث• 
 واملساواة. املذهبية أو العرقية وإقامة العدل عن
)السويدان  القدرة على السعي إر التميز واإلبداع• 

 (.م3111،والعدلو 
 مهارة صياغة رؤية املدرسة: -3

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

 (.، د.ت) خااب وبيز مرغوبة مستقبال  
 مهام ضوء يف التعليمية األهداف وصياغة حتديد مهارة -4

 :املدرسية اإلدارة
 التخايا إل اح األسس أهم من هو األهداف حتديد إن

 املستمرة املتابعة إر باإلضافة املدرسة مدير لعمل الدقيق
 حتديد وضع مهارات توفر يتال  مما األهداف، هذه لتنفيذ

 من األهداف هذه تشتقو  ،بوضوح وواقعية األهداف
 كمخاا املدرسة مدير وعلى  للمجتمع، العامة األهداف
 وواضحة حمددة أهداف إر األهداف هذه ترمجة تربوي
 .معينة زمنيةمدة  يف إ ازها ليتمكن
 حتديد لنجاح أساسية ا  شروط (3114دياب ) ويذكر

 بالواقعية، املدرسية اخلاة أهداف تتميز أن أمهها األهداف
 دافاأله وضوحو ، فرعية أهداف إر هدف كل تقسيمو 

 دقيقة صياغة ، وصياغتهااملدرسية للخاة والفرعية الرئيسة

، حتققه مدى قيال يسهل ح  كمية صورة يف عنها ومعِّبا  
، املدرسية اخلاة مع تعارضها وعدم األهداف باسكو 

عابدين  يذكرو  وتكاملها. الفرعية األهدافوتوافق 
 الواج  األهداف وضع مهارات أهم من( أن 3114)

 ووضوح فهم على احلرص املدارل مديري لدى توافرها
 أهداف وتوضيح شرح على احلرص، و املدرسة أهداف
 املدرسة أهداف أخذ، و ا لي واجملتمع للمعلمني املدرسة
 قيال معايري توضيح، و معينة قرارات ا اذ عند االعتبار بعني
 القرارات بني التمييز، و باملدرسة العاملني جلميع األداء

 حتديد على املدير قدرة، و الروتينية اراتوالقر  األساسية
 . لنفسه دقيقة أهداف

 املدرسة مدير لدى توافرها الواج  التخايا مهارات -1
 إقامة وال  تساعد على  اإلنسانية العالقات جمال يف

 العالقة وذوي معه والعاملني املدير بني اإلنسانية العالقات
 يكون أن( ضرورة 3113إذ يذكر مصافى ) .باملدرسة
 عن مع مجيع العاملني معه معِّبا   التعامل يف املدير أسلوب
 باألفراد اهتمامه احلقيقي يف تتجلى ال  والصداقة املودة روح

 الهتم، مشك حل يف رغبته عن بإخالص امعرب   هلم فيستمع
 من لكل وتقديره احرتامه أن يظهر دون فرصة يرت  وال

 قيمتها انتك مهما ب رائهم ويرح  عمل عالقات ترباه
  صائصه به عمل عالقة له من كل يقبل أن وواج  املدير

 منهم الفرصة لكل يتيح وأن الفردية الفروق ملبدأ اطبق  
 كرامتهم على ومافق للمدرسة نافع عضو بأنه للشعور
 عليه ينبغي كما ،حقوقهم اإلنسانية من احق   هذا باعتبار
 بينهم مافي والعدالة وماالبهم ااخرين رغبات مراعاة

 عدم اوأخري   واالحرتام، الود روح ااخرين وإظهار وإنصاف
رفع  يف كبري بشكل يسهم ذلك وكل التعص ، أو التحيز
 للعالقات جيد منا  وخلق للجماعة، املعنوية الروح

 على يساعد كبري جبهد خالله من األفراد يسهم اإلنسانية
 الرتبوية. املؤسسة أهداف حتقيق
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 ال اذ املدارل مديرو ميارسها أن ينبغي املهارات ال  -5
  ت:القرارا
 ميارسها أن ينبغي أساسية مهارات( 3114أمحد ) يذكر
 على التعرفتتمثل يف  ال اذ القرارات املدارل مديرو
 ملواجهة األولويات حتديد ، وعنها املسؤولة والعوامل املشكلة
 رالقرا تأثري طرق تشخيص ، والقرار سيتخذ ومن املشكلة،
، ا اذه باريقة القرار تأثر ومدى األفراد، بني بالعالقات

 مع التعامل وحسن القرار، ال اذ املناسبة الاريقة اختيارو 
 ا اذ يف واإلداريني واملعلمني الالبة إشرا ، و القرار معارضي
 الوقت وحتديد املالوب الزم  املدى على التعرف، و القرار

 املرتتبة النتائ  سيتحمل من حتديد، و القرار ال اذ املناس 
 القرار فاعلية مدى وحتديد تنفيذ متابعة، و القرار على
  .املتخذ

 المجال الثالث: المتابعة والتقويم
التخايا عملية مستمرة ال تنتهي بانتهاء اخلاة، مما         

يتال  من مدير املدرسة متابعة كل مرحلة من مراحل 
من أهم األسالي  ال  عملية املتابعة  د  تعإذ التخايا 

تساعد مدير املدرسة على استمرارية اخلاا واستخدام 
"ا تكشف عن أوجه القصور يف التنفيذ إ إذالبدائل املتاحة 

كما بثل املتابعة وتقوة األداء احللقة األخرية من   ،بأول أوال  
، يف الوقت رسلسلة األعمال ال  ك  أن يقوم  ا املدي

لية  ايا جيدة بناء على نتائ  اخلاة تعد بداية لعم هنفس
وترى اجلِّب  تتوقف. السابقة لتصبح العملية مستمرة ال

هي صمام األمان لضمان  املتابعة املستمرة( أن 3113)
تتيح الفرص للتعرف على سلبيات التنفيذ إذ  اح اخلاة 

اخلاة،  إليهابأول كما حتدد االحنرافات ال  قد تنساق  أوال  
الِّبنام  أو املشروع باإلجراءات والبدائل عيم ليصار إر تد

هل مت .  وتعا عملية املتابعة والتقوة بالسؤال املمكنة
ل هداف واألسس ال   للخاة املوضوعة ووفقا   تنفيذ طبقا  ال

اخلاة  مما يتال  معرفة مدى ماابقتها  وضعت عند إعداد

للخاة املوضوعة، والتعرف على مدى  وزمنيا   ماليا  
 رافات عن األهداف وحتديد أسبا ا  دف تصحيحها.االحن

مهارات املتابعة لدى مدير ( أهم 3113وتعدد اجلِّب )
، كابيات واحلد من السلبياتتابعة الدعم لإلمب املدرسة

تسجيل كل ، و اجلوان  املالية واإلدارية للمدرسة كلمتابعة  و 
ات متابعة تنفيذ املبا ، التجهيز ، و خاوة من خاوات التنفيذ
متابعة  و التالميذ وحتصيلهم ، و املدرسية، املناه ، الكت 

متابعة خاا املعلمني ، و متابعة املناه  الدراسية، و الدراسي
متابعة ، و وان  اخلاة املدرسيةجمتابعة ، و الدراسية

 كل متالبات تنفيذ ريتوف، و التوصيات لتأخذ طريقها للتنفيذ
اخلاة املدرسية عنصرا  املادية والبشرية.  ويعد  تقوة  العمل

يتابع اخلاة أساسيا  يف عمل مدير املدرسة الناجح حيث 
ستفادة من التغذية الراجعة، بأول مع اال املدرسية أوال  

تقوة ( 3113. وتقسم اجلِّب )والعال  املتواصل لالحنرافات
 :مرحلتني مها إراخلاة املدرسية 

على املدرسيةملتابعة املستمرة للخاة من خالل ا :زم تقوة 
 مراحل العام الدراسي.

 األهدافحتقيق مدى لى يهدف إر التعرف ع تقوة "ائي:
املوضوعة بصورة شاملة ومعرفة السلبيات ال  برزت يف أثناء 
التنفيذ للحد منها، واإلكابيات ال  برزت لتعزيزها والعمل 

 ا.  ستمراريتهاعلى 
الثالثة يف بناء  عملية تقوة اخلاة املدرسية املرحلةوتشكل 

وهي عملية مستمرة ال تتوقف بل هي  ،اخلاة املدرسية
ا جن  مع كل مرحلة من مراحل اخلاة مم إر مصاحبة جنبا  

  دارة املدرسية وينمي أداء مدير املدرسة.على اإل كابيا  إينعكس 
مهارات التخايا ( إر أن التقوة ينمي 3111ويشري وائل )

التشخيص املستمر هم على عديسا، و لدى مديري املدارل
كابيات التعرف على السلبيات ومعاجلتها واإل، و جلوان  اخلاة

، داء العاملني يف املدرسةأالتعرف على مستوى ، و ودعمها
احلصول على التغذية الراجعة لكل مرحلة من مراحل وكذلك 
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( أن أدوات 3115.  ويرى مناصرة وهخرون )اخلاة املدرسية
أن يستخدمها مدير املدرسة تتمثل يف التقوة ال  ميكن 

، الزيارات امليدانية للمعلمني أثناء تنفيذ مراحل اخلاة املدرسية
عقد اجتماعات للعاملني ملناقشة املشكالت والعقبات و 

قراءة التقارير وامللخصات املكتوبة عن سري ، و ووضع احللول هلا
 العمل بعناية واهتمام.
 الدراسات السابقة:
ألدب الرتبوي السابق وجد العديد من بعد مراجعة ا

حيث أجرى االسرتاتيجي الدراسات ال  تناولت التخايا 
( 4222)( Drago & Clements)كليمنتس دراجو و 
بعنوان اخلصائص القيادية والتخايا االسرتاتيجي،  دراسة

االسرتاتيجي توضيح العالقة بني التخايا هدفت إر 
ص القيادة  خصائحيث استخدمت  وخصائص القيادة،

على  اركز و واستخدم الباحثان املنه  الوصفي  ،كمتغري تابع
تابعية هي القوة والتحكم، واإلبداع و  ثالث خصائص حمددة

 األشخاص، واالعتماد التباديل مع األشخاص، مع حماوالت
لبيان أثر هذه اخلصائص على قوة اخلاة )الدرجة ال  

ستخدام الرسالة موجهة(، وا يسرتشد  ا أعضاء املنظمة  اة
 والرؤية، واألهداف طويلة املدى، واألهداف قصرية املدى،
والتخايا اإلجرائي مع القيام مبراجعة األدب الرتبوي يف 

وخلصت .  والقيادةاالسرتاتيجي  اجملاالت املنفصلة للتخايا
الدراسة إر أن خصائص القيادة هي تنبؤات مهمة وقوية 

أدوات للتوجيه ضمن املنظمات و  لرتكيز التخايا داخل
بدراسة  ) Bell , 2002) ليبوقام  عملية التخايا املنظمي.

 هدفتبعنوان التخايا االسرتاتيجي واإلدارة املدرسية دراسة 
يف جمال التخايا االسرتاتيجي التخايا  أثرتوضيح  إر

على اإلدارة املدرسية يف كمنحى مهيمن   للتاوير املدرسي
، م الباحث املنه  الوصفيواستخد،  ليزيةاملدارل اإل

 إر أن النموذ  اجلديد للتخاياوأشارت نتائ  الدراسة 
قد استنبا من النماذ  األور للتخايا ال   االسرتاتيجي 

احلد الذي ر يستاع فيه  كان هلا نقاع ضعف مالزمة، إر
  اإلسهام يف فعالية إدارة املدرسة. التخايا للتاوير املدرسي

حتليل نقاع و  التخايا لتحسني املدارلتاور كما مت اختبار 
والضعف، وحتليل بعض النماذ  التابيقية لإلدارة  القوة

االعتبار شرعية فعالية  املدرسية والقيادة، مع األخذ بعني
وتبني أن منحى التخايا االسرتاتيجي هو منحى  املدارل
للمدرسة،  للتخايا يف املدارل، ومنحى أكثر مرونةبديل 

يا زم  أقصر، مع تاور القواعد ال  مؤسس ا على  ا
وقام  املدرسة وبي تها اخلارجية. تسهل اإلحاطة بظرف

بدراسة بعنوان عملية التخايا  ( Moxley ,2003)موكسلي 
إر  هدفتاالسرتاتيجي املستخدمة يف املناطق التعليمية 

 يفاالسرتاتيجي  التخايا خاوات عمل كيفية توضيح
، املتحدة الواليات شرق جنوب يف التعليمية املناطق مدارل

واستخدم  .فعالة العملية هذه أن املراقبون يرى مدى أي إرو 
 من (180) الدراسة عينة مشلت ، التحليلي الوصفي املنه  

 وتنيسي وجورجيا فلوريدا هي واليات ست يف املدارل مراقيب
، وأشارت نتائ  كارولينا وجنوب واملسيسيب وكينتاكي

 املذكورة املناطق مدارل من %(1195)الدراسة إر أن 
 التعليم مراقيب من%( 1294اسرتاتيجية، وأن ) خاا لديها
 للتخايا وكنتيجة أنه على بشدة يوافقون أو يوافقون

، وأن أكِّب بكفاءة تستخدم املناطق مصادر فإناالسرتاتيجي 
 بشدة يوافقون أو يوافقون التعليم مراقيب همنم%( 2191)

 وأن قيمة، عملية هياالسرتاتيجي  خاياالت عملية أن على
 التخايا يقدرون التعليمية املناطق يف الرتبويني القادة

 من %( 1194، وأن )ومرمة مفيدة كعمليةاالسرتاتيجي  
 للتخايا الكلية الفعالية أن إر أشاروا التعليم وخِّباء مراقيب

ا عالية أو عالية هياالسرتاتيجي  وأجرى الكريدا  .جد 
راسة بعنوان الكفايات التخاياية الالزمة ملديري ( د4135)

الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية، هدفت إر حتديد 
الكفايات التخاياية الالزمة لدى مديري الرتبية والتعليم يف 



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

 (م3144 كانوان األولهـ/4145 صفر؛ )الرياض 14 – 53ص (، ص 14رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )

65 

اململكة العربية السعودية، وتعرف مدى أمهيتها يف ضوء 
فراد الدراسة مهامهم وأعماهلم، وتعرف الفروق يف إجابات أ

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 

اة للدراسة، وتوصلت الدراسة إر التحليلي، واالستبانة كأد
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 

لة إحصائية يف عبارات االستبانة باختالف متغريات دال
الدراسة )العمل، املؤهل، اخلِّبة، العمل احلايل، التدري (. 
وخلصت الدراسة إر تاوير برنام  تدرييب لتاوير مديري 
الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية يف جمال الكفايات 

وان دور ( بدراسة بعن3111التخاياية.  وقام شبالق )
برنام  التاوير املدرسي يف تنمية مهارات التخايا لدى 

الكشف مديري املدارل الثانوية يف حمافظة غزة، هدفت إر 
عن دور برنام  التاوير املدرسي يف تنمية مهارات التخايا 

استخدم ، و لدى مديري املدارل الثانوية مبحافظات غزة
راسة إر أن توصلت الد، و الباحث املنه  الوصفي التحليلي

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 

قق أعلى درجات ح ، وأن الِّبنام %(41,41م وية بلغت )
التنمية ملهارات التخايا املدرسي يف جمال صياغة الرؤية 

يف %(، 42,11بوزن نسيب ) والرسالة وحتديد األهداف
جمال التنظيم والتنسيق وتنمية  العالقات اإلنسانية حني حقق 

،  (24,45املرتبة األخرية بوزن نسيب )ب وجاء، أدىن الدرجات

دم وجود فروق ذات داللة أسفرت نتائ  الدراسة عن عكما 
إحصائية لدرجة تنمية مهارات التخايا لدى مديري 
املدارل الثانوية مبحافظات غزة تعزى إر كل من اجلنس، 

وقام   املؤهل األكادميي، املؤهل الرتبوي، سنوات اخلدمة.
من خاا املدرسة بعنوان:  بدراسة  ) Davies, 2007ديفيز  )

هدفت إر ,  السرتاتيجياالتخايا  التاويرية إر إطار
التأكيد على أن طرق التخايا التقليدية ر تعد  دم 

على أمهية وجود طريقة  أكدتاحتياجات املدارل، كما 
جديدة أمام قيادات وإدارات املدارل ملواجهة التحدي يف 
األلفية اجلديدة، وتتمثل هذه الاريقة يف مفهوم التوجه 

جديد للتخايا مل الذي يتمحور يف  وذ  االسرتاتيجي 
حمل اإلطار ا دود للتخايا التاويري للمدرسة موضح ا أن 

إكاد توقعات  للمدرسة تتمثل يفاالسرتاتيجية التوجهات 
ربا املدرسة بالبيت من خالل ، و عاملية ، ومستقبل ناجح
توفري التعليم املب  على استخدام ، و تاوير اجملتمع ا لي

ء قيادة جديدة من خالل اهلي ة بنا، و التكنولوجيا لكل طال 
تصميم وتابيق مؤشرات ودالئل أداء دقيقة من ، و التدريسية

وقد استخدم الباحث ، خالل استخدام نظام الرقابة وا اسبة
وضح الفرق بني التخايا  ، إذاملنه  الوصفي التحليلي

الذي كمل األنشاة االسرتاتيجي والتخايا  يالتقليد
تتمحور حول االسرتاتيجية اجملاالت  الكثرية يف عدد حمدد من

وهو خمرجات التعليم وعمليات  ،الغرض األساسي للمدرسة
التعليم، والتعلم مث الرتتيبات اإلدارية، وكل ذلك يقع ضمن 
إطار زم  حمدد، وفيما يتعلق بالقيادة يف املدارل، فإن 

أداة لقيال مدى تاور األداء  د  يعاالسرتاتيجي التخايا 
، واحلكم ادة الرتكيز على األهداف السنويةإعالفردي مع 

عليها إما بالنجاح أو الفشل ، وقد استخدم الباحث  وذ  
وقام   ديفيز وأليسون الذي يوضح  اذ  اخلاا اإلجرائية.

( بدراسة بعنوان واقع التخايا 3114أبو هاشم )
االسرتاتيجي يف مدارل وكالة الغوث بقااع غزة وسبل 
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يف االسرتاتيجي تعرف واقع التخايا تاويره، هدفت إر 
، مدارل وكالة الغوث بغزة، والتعرف على سبل تاويره

، وأظهرت نتائ  استخدم الباحث املنه  الوصفي التحليليو 
أن نسبة منخفضة من املستجيبني لديهم فهم واضح الدراسة 

نسبة مرتفعة االسرتاتيجي، وأن للمفاهيم املتعلقة بالتخايا 
ديهم ا اهات إكابية وجيدة  اه التخايا من املستجيبني ل
نسبة مرتفعة من املستجيبني ، وأن ملدارسهماالسرتاتيجي 

نسبة ، وأن بارل هذه العملية بصورة صحيحة وجيدة
جاء  متوساة من املستجيبني أكدت على وجود صعوبات

كثرة األعباء امللقاة على عاتق مدير املدرسة، ها  على رأس
املادية واملعنوية للقائمني على إعداد  وعدم توفري احلوافز
( بدراسة بعنوان 3111وقام نور الدين )  اخلاا وتنفيذها.

دور التخايا االسرتاتيجي يف زيادة فاعلية اإلدارة املدرسية 
تعرف دور التخايا مبحافظات غزة، هدفت إر 

، يف زيادة فاعلية اإلدارة املدرسية مبحافظات غزةاالسرتاتيجي 
، واالستبانة كأداة لباحث املنه  الوصفي التحليلياستخدم او 

 ملتوسا النسيب الوزنللبحث، وأشارت نتائ  الدراسة أن 
 يفاالسرتاتيجي  التخايا لدور الدراسة عينة تأييد درجة
 ،( %11914) غزة مبحافظات املدرسية فاعلية اإلدارة زيادة
ا عالية التأييد درجة أن على يدل وهذا  وقامت سكيك  .جد 
( بدراسة بعنوان تنمية مهارات مديري املدارل 3111)

الثانوية يف جمال التخايا االسرتاتيجي يف حمافظات غزة، 
تنمية مهارات مديري املدارل الثانوية يف جمال  إر هدفت

وقد استخدمت .  يف حمافظات غزةاالسرتاتيجي التخايا 
 من الدراسة جمتمع الباحثة املنه  الوصفي التحليلي ، وتكون

أن الوزن خلصت الدراسة إر و   ومديرة. مدير ا (444)
النسيب لدرجة ممارسة مديري املدارل الثانوية ملهارة صياغة 

، %(11912رسالة املدرسة من وجهة نظر املستجيبني بله )
الوزن النسيب لدرجة ممارسة مديري املدارل الثانوية ملهارة وأن 

جيبني بله صياغة رؤية املدرسة من وجهة نظر املست

الوزن النسيب لدرجة ممارسة مديري ، وأن %(15913)
املدارل الثانوية ملهارة حتليل البي ة الداخلية من وجهة نظر 

الوزن النسيب لدرجة ، وأن %(14931املستجيبني بله )
ممارسة مديري املدارل الثانوية ملهارة حتليل البي ة اخلارجية من 

، كما أشارت نتائ  %(42915وجهة نظر املستجيبني بله )
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوساات الدراسة إر 

املستجيبني املتعلقة باجملال األول والثالث لالستبانة من وجهة 
عدم ، و نظرهم تعزى ملتغري اجلنس، وذلك لصاب اإلناث

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوساات املستجيبني 
لرابع لالستبانة من وجهة نظرهم تعزى املتعلقة باجملال الثا  وا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ، و ملتغري اجلنس
متوساات املستجيبني املتعلقة جبميع جماالت االستبانة من 
وجهة نظرهم تعزى ملتغريات املؤهل العلمي، وسنوات اخلدمة، 

 ,Blueprint )  ةدراسوقام بلوبرنت ب  واملناقة التعليمية.

حسينات ملدارل فيكتوريا والت إطار ا اسبيةبعنوان:  ( 2008
هدفت إر مساعدة مديري املدارل على إدارة  ، احلكومية

مدارسهم بكفاءة، والرتكيز على ما هو مهم للتاوير، 
تشجيع التفكري اإلبداعي و وإدخال التحسينات عليها، 

بتكاري، وتوحيد نظام ا اسبة املدرسية، وقد مشل إطار واال
االسرتاتيجي عل عملية التخايا جلدراسة الذي يهدف ال

 وإعااء التقارير أكثر فاعلية من أجل حتسني أوضاع املدرسة
املدرسية ال  حتتوي على االسرتاتيجية من خالل اخلاة 

الرسالة واألهداف وحتليل البي تني الداخلية واخلارجية، 
ع سرتاتيجيات الالزمة واخلاا اإلجرائية السنوية، مواال

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 

يزيد من باسك اجلهود املبذولة  ومن فوائده أنه ،احلكومية
، للتحسني، ويوضح عمليات ا اسبية وكعلها أكثر فعالية

، يقدم الدعم واإلرشاد ملديري املدارل واهلي ة التدريسيةو 
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  يقوي ويدعم الِّبام  واملشاريع ال  هلا أهداف مشرتكة.و 
( بدراسة بعنوان واقع التفكري 3141وقام الشهري )

االسرتاتيجي لدى مديري املدارل الثانوية مبدارل التعليم 
تعرف ر العام احلكومية واألهلية مبدينة الاائف، هدفت إ

ودرجة ممارسة التفكري االسرتاتيجي، أ اع التفكري 
لدى مديري االسرتاتيجي ، ومعوقات التفكري االسرتاتيجي

استخدم ، و املدارل الثانوية احلكومية واألهلية مبدينة الاائف
، واالستبانة كأداة للدراسة، وأظهرت الباحث املنه  الوصفي

ملدارل لنما التفكري أن درجة امتال  مديري انتائ  الدراسة 
الشمويل لدى مديري املدارل الثانوية مبدينة الاائف كان 

أما  ا التفكري التجريدي و ا التفكري ، بدرجة كبرية
، وأن و ا التفكري التخاياي كان بدرجة قليلة التشخيصي،

االسرتاتيجي تقييم األوضاع احلالية من ممارسات التفكري 
مبدينة الاائف كانت بدرجة  لدى مديري املدارل الثانوية

االسرتاتيجية وتابيق االسرتاتيجية أما صياغة ، متوساة
من ممارسات التفكري االسرتاتيجية ومراجعة وتقوة 

معوقات البي ة اخلارجية وأن  كانت بدرجة قليلة.االسرتاتيجي  
واملعوقات التنظيمية واملعوقات الشخصية من معوقات 

ري املدارل الثانوية احلكومية لدى مدياالسرتاتيجي التفكري 
 واألهلية مبدينة الاائف كانت بدرجة كبرية.

اهتمام بعض الدراسات السابقة  يتضح مما سبق
 املدارل مديري لدىاالسرتاتيجي  التفكري بتوضيح واقع

، هاشم (، ودراسة )أيب 3141كما يف دراسة ) الشهري،
واهتمام بعض   (.(Moxley,2003( و دراسة  3114
وأثره االسرتاتيجي  اسات السابقة بتوضيح دور التخاياالدر 

يف التحسني والتاوير مثل دراسة كل من ) نور الدين، 
( و Davies , 2007)و  (،Bell , 2002(، و)3111

(Blueprint , 2008) وتركيز بعض الدراسات السابقة على  .
مهارات وكفايات التخايا وما يرتبا  ا مثل دراسة 

، (، و)الكريدا 3111، سكيك، و )( 3111، شبالق)

وتركز الدراسة  ( Drago & Clements 1999, )(، و4135
 الثانوية املدارل مديرات امتال  تعرهبف درجةاحلالية على 

االسرتاتيجي  التخايا ملهارات الرياض مدينة يف احلكومية
متميزة بدراسة درجة االمتال  من وجهة نظر اإلشراف 

روق ال  تعود ملتغريات اختلفت وحماولة الوقوف على الف
 الدراسات السابقة على تأثريها.
  : منهج الدراسة وإجراءاتها

يف ضوء طبيعة الدراسة واألهداف ال  تسعى إر 
املنه  الوصفي التحليلي والذي يهتم  مت استخدامحتقيقها، 

 دقيقا   بدراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويصفها وصفا  
 ،يصف الظاهرة ويوضح خصائصها ؛كيفيا    ويعِّب عنها تعبريا  

ويوضح مقدارها أو  يصف الظاهرة رقميا   ؛كميا    أو تعبريا  
 حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى

  (.م3144، )عبيدات وهخرون
 :مجتمع الدراسة

تألف جمتمع الدراسة من مجيع مشرفات اإلدارة املدرسية يف 
للعام الدراسي ( مشرفة 14ددهن )مدينة الرياض والباله ع

 واجلدول اايت يوضح ذلك.، هـ 4144/ 4143
( توزيع مجتمع الدراسة في مكاتب اإلشراف 1دول رقم )ج

 التربوي بمدينة الرياض 

 مكت  اإلشراف
عدد مشرفات 
 اإلدارة املدرسية

 %النسبة 

 %43 1 مكت  إشراف الشفاء
 % 5,1 4 مكت  إشراف احلرل

 % 1,41 4 جلنوبمكت  إشراف ا
 %1,41 4 مكت  إشراف الغرب
 %2,44 43 مكت  إشراف الروايب
 %2,41 41 مكت  إشراف النهضة
 %1,44 2 مكت  إشراف البديعة
 %2 1 مكت  إشراف الوسا
 % 5,4 5 مكت  إشراف الشمال
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  :عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من مجيع جمتمع الدراسة وهن مشرفات 

 رسية يف مدينة الرياض.اإلدارة املد
: حسب المؤهل مجتمع الدراسةتوزيع مفردات  -

( توزيع مفردات عينة الدراسة 3يوضح اجلدول رقم )
 حس  املؤهل العلمي: 

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

 %النسبة  التكرار المؤهل
 - - دبلوم

 %411 11 بكالوريول
 - - دكتوراه/ماجستري

 %411 11 اجملموع

الدراسة حسب الخبرة  مجتمعتوزيع مفردات  -
نة ( توزيع مفردات عي4يوضح اجلدول رقم )اإلدارية : 

 :الدراسة حس  اخلِّبة اإلدارية
( توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الخبرة 1دول رقم )ج

 اإلدارية
 %النسبة  التكرار الخبرة اإلدارية

 % 4,1  3 أقل من مخس سنوات

 % 4,1 3 سنوات 41سنوات إر  5من 

 % 1,24 13 سنوات فأكثر 41

 %411 11 اجملموع

الدراسة حسب التدريب:  مجتمعتوزيع مفردات  -
توزيع مفردات عينة الدراسة حس  عدد اايت يوضح اجلدول 

 الدورات التدريبية يف جمال التخايا  
( توزيع مفردات الدراسة حسب عدد الدورات 1دول رقم )ج 

 التدريبية 
الدورات التدريبية في مجال 

 %النسبة  التكرار التخطيط

 % 3,3 4 ر ألتحق بأي دورة
 % 1,43 45 دورة 4-4

 % 4,34 41 دورات 4-1
 % 5,14 31 دورات 1أكثر من 

 %411 11 اجملموع
  :أداة الدراسة

مة ئأداة مالالدراسة اعتِّبت االستبانة بناء  على طبيعة 
ا، وصممت باالستفادة من األدب النظري هلتحقيق أهداف

األول  مني:سقوالدراسات السابقة، جيث اشتملت على 
البيانات الشخصية ،والثا  فقرات لقيال درجة امتال  

موزعة على االسرتاتيجي مديرات املدارل ملهارات التخايا 
وبثلت املهارة األدائية واملهارة املعرفية  لقيالحماور  ةثالث

إعداد وتنفيذ ، التشخيص وحتليل الوضع الراهن: ا اور يف
، ومت استخدام مقيال ليكرت املتابعة والتقوة  ، واخلاة

ميثل )درجة ( 1,4 -4اخلماسي ومت احتساب الدرجات )
ميثل )درجة  (11,3  -14,4، )(اامتال  منخفضة جد  
ميثل )درجة امتال  ( 4911 -3914، )امتال  منخفضة( 

، )درجة امتال  عالية( ( ميثل1931 -4914، )متوساة( 
 . (اميثل )درجة امتال  عالية جد  ( 5911 -1934)

  :صدأ أداة الدراسة
تابيقها مت بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة 

  حساب معامل االرتباع بريسونا، و ميداني  
كما توضح ذلك . ستبانةملعرفة الصدق الداخلي لال

 ية:تاجلداول اا
 

 ( معامالت ارتباط بيرسون للمهارات المعرفية5قم )جدول ر 
 لتشخيص وتحليل الوضع الراهن بالدرجة الكلية للمحور

 رقم المهارة
معامل 
االرتباط 
 بالمحور

رقم 
 المهارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

4 **19434 4 **19111 
3 **19111 1 **19114 
4 **19424 2 **19133 
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1 **19155 41 **19115 
5 **19415 44 **19151 
1 **19144 - - 

 فأقل  1914يالحق ** دال عند مستوى الداللة 
 معامالت ارتباط بيرسون للمهارات األدائية (2جدول رقم )

 لتشخيص وتحليل الوضع الراهن بالدرجة الكلية للمحور

 رقم المهارة
معامل االرتباط 

 بالمحور
رقم 
 المهارة

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

4 **19121 1 **19111 
3 **19111 4 **19111 
4 **19124 1 **19112 
1 **19412 2 **19143 
5 **19423 41 **19213 

 فأقل  1914يالحق ** دال عند مستوى الداللة 
 معامالت ارتباط بيرسون للمهارات( 7جدول)

 المعرفية إلعداد وتنفيذ الخطة بالدرجة الكلية للمحور

رقم 
 المهارة

معامل 
 االرتباط
 بالمحور

رقم 
 المهارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

4 **19114 5 **19114 
3 **19124 1 **19242 
4 **19421 4 **19121 
1 **19241 1 **19211 

 فأقل  1914يالحق ** دال عند مستوى الداللة 

 معامالت ارتباط بيرسون للمهارات األدائية ( 8جدول)
 لمحورإلعداد وتنفيذ الخطة بالدرجة الكلية ل

رقم 
 المهارة

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

معامل االرتباط  رقم المهارة
 بالمحور

4 **19454 1 **19114 
3 **19121 2 **19114 
4 **19115 41 **19142 

1 **19421 44 **19444 
5 **19124 43 **19112 
1 **19134 44 **19151 
4 **19141 41 **19214 

 فأقل  1914لة يالحق ** دال عند مستوى الدال
 معامالت ارتباط بيرسون للمهارات( 9جدول رقم)

 المعرفية للمتابعة والتقويم بالدرجة الكلية للمحور 

رقم 
 المهارة

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

رقم 
 المهارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

4 **19241 1 **19255 
3 **19235 5 **19253 
4 **19212 - - 

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

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 - - 

 فأقل  1914يالحق ** دال عند مستوى الداللة 

( أن قيم معامل ارتباع كل 41 – 5يتضح من اجلداول )
عند  امهارة من املهارات مع حمورها موجبة ودالة إحصائي  

( فأقل مما يدل على صدق اتساقها 1914الداللة ) ىمستو 
 مع حماورها.
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  :ثبات أداة الدراسة
 مت استخداملقيال مدى ثبات أداة الدراسة )االستبانة(    

، واجلدول   (Cronbach's & Alpha))معادلة ألفا كرونبا ( 
   ( يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة.44رقم )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة (11جدول رقم ) 

 االستبانةمحاور 
عدد 
 العبارات

ثبات 
 المحور

هارات املعرفية لتشخيص وحتليل امل
 192144 44 الوضع الراهن

املهارات األدائية لتشخيص وحتليل 
 192544 41 الوضع الراهن

املهارات املعرفية إلعداد وتنفيذ 
 192554 1 اخلاة

املهارات األدائية إلعداد وتنفيذ 
 اخلاة

41 192414 

 192114 5 املهارات املعرفية للمتابعة والتقوة
 192131 2 ارات األدائية للمتابعة والتقوةامله

 192214 54 الثبات العام
 عال العام الثبات معامل أن( 44) رقم اجلدول من يتضح
 تتمتع االستبانة أن على يدل وهذا( 1922)  بله حيث
 التابيق يف عليها االعتماد ميكن الثبات من عالية بدرجة
 للدراسة امليدا 

 : الميدانية الدراسة تطبيق إجراءات
 تسهيل خااب على احلصول بعد الدراسة أداة تابيق مت

 اإلدارة مشرفات على استبانة( 14) توزيع مت حيث املهمة،

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

 مجعت، ال  لبياناتا حتليل مت الدراسة أهداف لتحقيق
 املناسبة اإلحصائية األسالي  من العديد باستخدام
 االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزم باستخدام

Statistical Package for Social Sciences  وال  يرمز هلا
 (. SPSSبالرمز ) ااختصار  

 عرض النتائج ومناقشتها:
ال  مديرات :  ما درجة امتالسؤال األولبالنتائ  املتعلقة 

التخايا  الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض ملهارات
املعرفية من وجهة نظر مشرفات اإلدارة االسرتاتيجي 

 املدرسية  
رفية لتشخيص وتحليل الوضع أواًل : المهارات المع

 :الراهن
للتعرف على درجة امتال  مديرات املدارل للمهارات    

اهن مت حساب الر  املعرفية لتشخيص وحتليل الوضع
التكرارات والنس  امل وية واملتوساات احلسابية واالحنرافات 
املعيارية والرت  الستجابات مفردات عينة الدراسة على 

الراهن وجاءت  املهارات املعرفية لتشخيص وحتليل الوضع
:يتالنتائ  كما يوضحها اجلدول اا

 (12جدول رقم )
 حسب متوسطات الموافقةا لمعرفية لتشخيص وتحليل الوضع الراهن مرتبة تنازليً استجابات مفردات الدراسة على المهارات ا

 المهارة م
 درجة امتالك مديرات المدارس للمهارة التكرار

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الر 
النسبة  تبة

% 
عالية 
 اجدً 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 اجدً 

4 
اإلملـــــــــــــام بــــــــــــــالنظم واللــــــــــــــوائح الــــــــــــــ  

 تستند إليها املدرسة
  44 34 43 3 - 

4912 19134 4 
% 3492 1594 3194 194 - 

القـــــدرة علـــــى وصــــــف واقـــــع اجملتمــــــع  3
 املدرسي

  1 35 44 3 - 
4941 19441 3 

% 4491 5194 3194 194 - 
 4 19144 4951 - 5 41 41 5  تفهـــــــــــــــم ثقافـــــــــــــــة اجملتمـــــــــــــــع ا لـــــــــــــــي  4
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 - 4192 4294 4294 4192 % للمدرسة

مجيـــــــــــــــــع القــــــــــــــــدرة علــــــــــــــــى حصــــــــــــــــر  1
 اإلمكانات املتاحة يف املدرسة

  1 41 31 3 3 
4911 19244 1 

% 4491 4191 1495 194 194 

اإلملــــــام بأســـــــس حتديـــــــد احتياجـــــــات  41
 البي ة املدرسية

  5 41 31 1 4 
4914 19111 5 

% 4192 4191 1495 194 393 

5 
اإلملــــــــــــــام بنقـــــــــــــــاع القـــــــــــــــوة ونقـــــــــــــــاع 

 لضعف داخل املدرسةا
  4 41 31 4 - 

4944 19444 1 
% 195 4191 5195 195 - 

 
حسب متوسطات  ااستجابات مفردات الدراسة على المهارات المعرفية لتشخيص وتحليل الوضع الراهن مرتبة تنازليً  (12تابع جدول رقم )

 الموافقة

 المهارة م
 درجة امتالك مديرات المدارس للمهارة التكرار

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

النسبة 
% 

عالية 
 اجدً 

 منخفضة متوسطة عالية
منخفضة 
 اجدً 

اإلملـــــــــــام باـــــــــــرق تشـــــــــــخيص واقـــــــــــع  4
 البي ة املدرسية

  1 2 34 5 4 
4933 19114 4 

% 194 4291 5194 4192 393 

1 
اإلملــــــــــــام باـــــــــــــرق مجـــــــــــــع البيانـــــــــــــات 
واملعلومـــــــــــات الالزمـــــــــــة لتشـــــــــــخيص 

 اقع املدرسةو 

  5 1 32 5 4 
4931 19152 1 

% 4192 4491 1491 4192 393 

44 
اإلملــــــــــــام باال اهــــــــــــات احلديثــــــــــــة يف 

 اإلدارة املدرسية
  1 44 42 41 3 

4944 19221 2 
% 194 3492 1494 3494 194 

اإلملــــــــــام باملفــــــــــاهيم واملصــــــــــالحات  1
 اخلاصة بعملية التشخيص

  4 1 31 4 3 
4914 19142 41 

% 195 4491 5195 4593 194 

اإلملـــــــام بأســـــــالي  حتليـــــــل البيانـــــــات  2
 اومعاجلتها إحصائي  

  5 1 31 44 3 
3921 19244 44 

% 4192 194 5393 3492 194 

 19124 4941 المتوسط العام

يتضح مـن النتـائ  أن متوسـا موافقـة مفـردات الدراسـة علـى 
مهـارات املعرفيـة لتشــخيص املــدارل للدرجـة امـتال  مـديرات 

( وهــي 4912إر  3921وحتليــل الوضــع الــراهن تــراوح بــني )
متوســاات تقــع يف الف تــني الثالثــة والرابعــة مــن ف ــات املقيــال 
اخلماســـــي واللتـــــان تشـــــريان إر ) درجـــــة امـــــتال  متوســـــاة / 
درجة امتال  عالية( على التوايل بالنسبة ألداة الدراسة، وقـد 

اإلملـام بـالنظم واللـوائح الـ  ( وهـي   4جـاءت املهـارة رقـم ) 
مــــن  4912  باملرتبــــة األور مبتوســــا )تســــتند إليهــــا املدرســــة

القــــدرة علــــى ( وهــــي    3(، وجــــاءت املهــــارة رقــــم ) 5911
 باملرتبـــــــة الثانيـــــــة مبتوســـــــا   وصـــــــف واقـــــــع اجملتمـــــــع املدرســـــــي

(، وقــد يعــزى ذلــك إر إســهام مــديرات 5911مــن  4941)

 واللـــوائح الـــ  تســـتند إليهـــا املدرســـة الـــنظماملـــدارل يف وضـــع 
ـــــذلك يزيـــــد إملـــــامهن  ـــــالنظم واللـــــوائح الـــــ  تســـــتند إليهـــــا ول ب

 النظم خمالفة عدم على املديرات حرص إر وكذلك ،املدرسة
 أن كمـــا عاليـــة، بدرجـــة  ـــا اإلملـــام إر دعـــاهن ممـــا واللـــوائح
 أساسـيات مـن تعـد   املدرسـي اجملتمع واقع وصف على القدرة
 وهــي(  1)  رقــم املهــارة أن ويالحــق. مبدرســته ديراملــ معرفــة

  التشــخيص بعمليــة اخلاصــة واملصــالحات باملفــاهيم اإلملــام 
 البيانــات حتليــل بأســالي  اإلملــام  وهــي(  2)  رقــم املهــارة و

 واألخرية األخرية قبل املرتبتني يف جاءتا   إحصائي ا ومعاجلتها
 لــىع( 5911 مــن 3921)و ،(5911 مــن 4914) مبتوســا
 إر ذلــــك يعــــزى وقــــد احلــــالتني يف متوســــاة وبدرجــــة التــــوايل
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ـــــــل وحاجـــــــة واملصـــــــالحات املفـــــــاهيم بعـــــــض حداثـــــــة  التحلي
 التـــــدري  أو التخصـــــص مـــــن نـــــوع إر اإلحصـــــائية واملعاجلـــــة
 مــــن كــــل دراســــة نتــــائ  مــــع النتــــائ  هــــذه وتتفــــق.  املكثــــف

 (.  م3111 ، سكيك) و( م3141، الشهري)
 :الخطة وتنفيذ إلعداد ةالمعرفي المهارات:  ثانًيا

 للمهارات املدارل مديرات امتال  درجة على للتعرف
 والنس  التكرارات حساب مت اخلاة وتنفيذ إلعداد املعرفية
 والرت  واالحنرافات املعيارية احلسابية واملتوساات امل وية

 إلعداد املعرفية املهارات على الدراسة مفردات الستجابات
 اايت: اجلدول يوضحها كما نتائ ال وجاءت اخلاة وتنفيذ

 حسب متوسطات الموافقة ااستجابات مفردات الدراسة على المهارات المعرفية إلعداد وتنفيذ الخطة مرتبة تنازليً  (11جدول رقم )

 المهارة م
 درجة امتالك مديرات المدارس للمهارة التكرار

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة  الرتبة
% 

لية عا
 اجدً 

 منخفضة متوسطة عالية
منخفضة 
 اجدً 

تصــــــــــــــــــــنيف اإلمكانــــــــــــــــــــات البشــــــــــــــــــــرية  1
 واملادية املتاحة للمدرسة

  1 41 42 5 - 
4911 19111 4 

% 194 4294 1494 4192 - 

3 
القــــــــــدرة علــــــــــى حتديــــــــــد نقــــــــــاع القــــــــــوة 
والضــــــــــــــــــــعف يف البي ــــــــــــــــــــة الداخليـــــــــــــــــــــة 

 للمدرسة

  5 41 34 3 3 
4،42 19211 3 

% 4192 4191 5191 194 194 

4 
القـــــــــــــــــدرة علـــــــــــــــــى حتديـــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــرص 
والتهديــــــــــــــــدات يف البي ــــــــــــــــة اخلارجيــــــــــــــــة 

 للمدرسة

  1 1 31 1 - 
4944 19135 4 

% 194 4491 5195 4491 - 

توظيـــــــــــــــــف األســـــــــــــــــالي  العلميـــــــــــــــــة يف  5
 تشخيص البي ة املدرسية

  3 1 32 4 - 
4944 19411 1 

% 194 4491 1491 4593 - 

منهجيــــــة علميــــــة يف ترتيــــــ  اســــــتخدام  41
 األولويات

  4 2 31 44 4 
4911 19242 5 

% 195 4291 1495 3194 393 

4 
القـــــــــدرة علـــــــــى حتديـــــــــد الفجـــــــــوة بـــــــــني 

واقـــــــــع واملرغـــــــــوب/ املؤمـــــــــل يف البي ـــــــــة ال
 املدرسية

  3 44 31 1 5 
3924 49131 1 

% 194 3492 1495 4491 4192 

4 
اســــــــــتخدام  ــــــــــاذ  علميــــــــــة يف حتليــــــــــل 

 لنظام املدرسيا
  3 4 35 41 3 

3924 19151 4 
% 194 4593 5194 3494 194 

توظيـــــــف التقنيـــــــة يف تشـــــــخيص الواقـــــــع  2
 املدرسي وحتليل بياناته

  4 5 34 44 3 
3914 19212 1 

% 195 4192 5191 3194 194 

1 

اســـــــــــــتخدام أدوات علميـــــــــــــة متعـــــــــــــددة 
جلمــــــــــــــــــــــع البيانــــــــــــــــــــــات واملعلومــــــــــــــــــــــات  

الحظـــــــــــــــة واملقابلـــــــــــــــة كاالســـــــــــــــتبانة وامل
 والسجالت املوثقة

  3 4 33 41 5 

3911 19211 2 
% 

194 4593 1491 3494 4192 

1 
حتديــــــد بــــــدائل علميــــــة كاســــــرتاتيجيات 
لــــــردم الفجــــــوة بــــــني الواقــــــع واملؤمــــــل يف 

 البي ة املدرسية

  3 4 34 44 5 
3941 19214 41 

% 194 4593 1594 3492 4192 

 19414 4915 المتوسط العام
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يتضح من النتائ  أن متوسا موافقة مفردات الدراسة على 
املدارل للمهارات املعرفية إلعداد درجة امتال  مديرات 

( وهي 4911إر  3941وتنفيذ اخلاة تراوح بني )
متوساات تقع يف الف تني الثالثة والرابعة من ف ات املقيال 

ة / اخلماسي واللتان تشريان إر ) درجة امتال  متوسا
اة الدراسة، درجة امتال  عالية( على التوايل بالنسبة ألد

تصنيف اإلمكانات البشرية واملادية   1وجاءت مهارة رقم 
من  4911  يف املرتبة األور مبتوسا ) املتاحة للمدرسة

القدرة على حتديد ( وهي    3(، وأن مهارة رقم ) 5911
  باملرتبة  نقاع القوة والضعف يف البي ة الداخلية للمدرسة

( . وميكن تفسري هذه 5911من  4942الثانية مبتوسا ) 
النتيجة بأن مديرات املدارل ميتلكن خِّبات عملية كبرية 

 نتيجة لعملهن 
على يف بي ة املدرسة ملدة من الزمن؛ ولذلك تزيد قدراهتن 

حتديد نقاع القوة والضعف يف البي ة تصنيف إمكاناهتا و 
حتديد   ( وهي 1املهارة رقم ) .  جاءت الداخلية للمدرسة

الفجوة بني الواقع واملؤمل   بدائل علمية كاسرتاتيجيات لردم
من  3941)  باملرتبة األخرية مبتوسايف البي ة املدرسية

(، وقد يعزى ذلك إر أن عملية حتديد اسرتاتيجيات 5911
علمية مرتباة بردم الفجوة بني الواقع واملؤمل ليست سهلة 

ِّبة واملمارسة والقيال الدقيق لتبني الفرق بني وحتتا  إر اخل
الواقع واملؤمل ومن مث اختيار االسرتاتيجيات الكفيلة بردم 

دراسة كل من  الفجوة.  وتتفق هذه النتائ  مع نتائ 
(، و تلف مع نتائ  3111سكيك، ( و )4135)الكريدا،

 م(.3141،)الشهري( و 3114)أيب هاشم، دراسة كل من
 :عرفية للمتابعة والتقويمارات الم: المه اثالثً 
املدارل للمهارات درجة امتال  مديرات للتعرف على    

املعرفية للمتابعة والتقوة مت حساب التكرارات والنس  
امل وية واملتوساات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرت  
الستجابات مفردات عينة الدراسة على املهارات املعرفية 

تقوة وجاءت النتائ  كما يوضحها اجلدول اايتللمتابعة وال

 حسب متوسطات الموافقة ااستجابات مفردات الدراسة على المهارات المعرفية للمتابعة والتقويم مرتبة تنازليً  (11جدول رقم )

 المهارة م
 درجة امتالك مديرات المدارس للمهارة التكرار

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

لنسبة ا الرتبة
% 

عالية 
 اجدً 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 اجدً 

4 
اإلملــــــــــام بأهــــــــــداف التعلــــــــــيم للمرحلــــــــــة التعليميــــــــــة 

 ال  تديرها
  4 34 43 3 3 

4914 19211 4 
% 4593 5191 3194 194 194 

ســـــــرتاتيجية وأبعادهـــــــا اإلملـــــــام مبضـــــــامني اخلاـــــــة اال 4
 )الزمان واملكان واملوضوع(

  1 43 41 2 4 
4931 49111 3 

% 4491 3194 4294 4291 393 

3 

القـــــــدرة علـــــــى التمييـــــــز بـــــــني مصـــــــالحات اخلاـــــــة 
ســـــــــــــرتاتيجية، )الرؤيــــــــــــة، الرســـــــــــــالة، األهــــــــــــداف اال

األهـــــــــــــــداف العامـــــــــــــــة، األهـــــــــــــــداف التفصـــــــــــــــيلية، 
 الِّبام  التنفيذية(

  4 41 31 1 4 

4931 19254 4 
% 195 4191 1495 194 195 

التخاـــــــــــــــــيا املختلفـــــــــــــــــة التمييـــــــــــــــــز بـــــــــــــــــني أدوات  1
 حس  استخداماهتا

  4 41 34 1 3 
4912 19115 1 

% 393 4191 1594 4491 194 

 ااإلملـــــــام باملســـــــتجدات والتاـــــــورات الرتبويـــــــة حملي ــــــــ 5
 اوعاملي  

  3 44 34 41 3 
4913 19211 5 

% 194 3492 1594 3494 194 
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اإلملـــــــــام بالعوامـــــــــل الـــــــــ  حتقـــــــــق امليـــــــــزة التنافســـــــــية  4
 مدرسةلل

  3 43 42 41 4 
4911 19211 1 

% 194 3194 1494 3494 195 

 اإلملام باألسالي  العلمية للتنبؤ باملستقبل 1
  3 44 41 43 4 

3921 49111 4 
% 194 3194 4191 3194 195 

 اإلملام بأسس صياغة الرؤية والرسالة 1
  4 43 42 44 4 

3924 19232 1 
% 393 3194 1494 3492 195 

 19131 4945 المتوسط العام

يتضح مـن النتـائ  أن متوسـا موافقـة مفـردات الدراسـة علـى 
املـــدارل للمهـــارات املعرفيـــة للمتابعـــة درجـــة امـــتال  مـــديرات 
( وهــــي متوســــاات 4914إر  3924والتقـــوة تــــراوح بــــني ) 

تقـــع يف الف تـــني الثالثـــة والرابعـــة مـــن ف ـــات املقيـــال اخلماســـي 
تشـريان إر ) درجـة امـتال  متوسـاة / درجـة امــتال  واللتـني 

عاليـــة( علـــى التـــوايل بالنســـبة ألداة الدراســـة، وجـــاءت املهـــارة 
اإلملــام بأهــداف التعلــيم للمرحلــة التعليميــة ( وهــي   4رقــم ) 

( ممــــا يشــــري إر 5911مــــن  4914  مبتوســــا ) الــــ  تــــديرها
 درجــة عاليــة، وقــد يعــزى ذلــك إر وضــوح سياســة التعلــيم يف
اململكــــة العربيــــة الســــعودية وحتديــــدها الــــدقيق ألهــــداف كــــل 
مرحلـة تعليميـة، كمــا أن معرفـة أهـداف املرحلــة التعليميـة أمــر 
ضــروري حتــرص املــديرات علــى اإلملــام بــه للــتمكن مــن إعــداد 

اإلملـــام   ( وهـــي1خاـــة املدرســـة.  ويالحـــق أن مهـــارة رقـــم )
تعقـــد   وقـــد يعـــزى ذلـــك إر بأســـس صـــياغة الرؤيـــة والرســـالة

عمليـــــة صـــــياغة الرؤيـــــة والرســـــالة وارتباطهـــــا جبميـــــع العـــــاملني 

وبـــــاجملتمع حيـــــث كـــــ  أن تكـــــون تشـــــاركية وحتقـــــق شـــــروع 
ســالمة الصــياغة، وهــذا أمــر علمــي لــيس مــن الســهولة مبكــان 
أن تتقنـــه كــــل مـــديرات املــــدارل، و تلـــف هــــذه النتـــائ  مــــع 

 .(م 3141) الشهري ،نتيجة دراسة 
ة امــتالك مــديرات الثانويــة الحكوميــة فــي الســؤال الثــاني : مــا درجــ

األدائية من وجهة  االستراتيجيمدينة الرياض لمهارات التخطيط 
 نظر مشرفات اإلدارة المدرسية؟

ائيـــــة لتشـــــخيص وتحليـــــل الوضـــــع أواًل : المهـــــارات األد
 :الراهن

املـــــدارل للمهـــــارات درجـــــة امـــــتال  مـــــديرات للتعـــــرف علـــــى 
راهن مت حســــــــاب األدائيــــــــة لتشــــــــخيص وحتليــــــــل الوضــــــــع الــــــــ

التكرارات والنس  امل ويـة واملتوسـاات احلسـابية واالحنرافـات 
املعياريــــة والرتــــ  الســــتجابات مفــــردات عينــــة الدراســــة علــــى 
املهــارات األدائيــة لتشــخيص وحتليــل الوضــع الــراهن، وجــاءت 

 النتائ  كما يوضحها اجلدول اايت:
 حسب متوسطات الموافقة ات األدائية لتشخيص وتحليل الوضع الراهن مرتبة تنازليً استجابات مفردات الدراسة على المهارا (15جدول رقم )

 المهارة م
 درجة امتالك مديرات المدارس للمهارة التكرار

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة  الرتبة
% 

عالية 
 اجدً 

 منخفضة متوسطة عالية
منخفضة 
 اجدً 

ــــــ 1 مهيــــــة أل اترتيــــــ  أولويــــــات اخلاــــــة وفق 
 احلاجات ودرجة إحلاحها

  3 41 34 3 4 
4942 19415 4 

% 194 4294 5191 194 393 

توزيـــــــــع املهـــــــــام وتقســـــــــيم العمـــــــــل مبـــــــــا  43
 مقق أهداف اخلاة

  4 41 31 3 4 
4942 19441 3 

% 195 4191 5393 194 393 

لتنفيــــــذ  اتفــــــويض الصــــــالحيات تيســــــري   44
 اخلاة

  1 44 31 3 4 
4944 19422 4 

% 194 3194 5195 194 393 
 1 19211 4945 3 1 34 41 5  التوزيـــــــــع الســـــــــليم للميزانيـــــــــة املدرســـــــــية  2
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 194 194 1594 4191 4192 % املتاحة

تشـــــــكيل فريـــــــق اخلاـــــــة مبراعـــــــاة تنـــــــوع  4
 الف ات والتخصصات والقدرات

  1 44 31 1 4 
4944 19115 5 

% 194 3194 5393 194 393 

 صياغة األهداف العامة بوضوح 4
  1 41 33 1 3 

4941 19241 1 
% 194 4191 1491 194 194 

إدارة الوقـــــــت بفعاليـــــــة تضـــــــمن حتقيـــــــق  41
 أهداف اخلاة يف الزمن ا دد

  3 45 34 1 3 
4931 19111 4 

% 194 4391 5191 194 194 

41 
ا ــــــاذ إجــــــراءات بديلــــــة مناســــــبة عنــــــد 

تنفيــــــــــــــــــذ  مواجهــــــــــــــــــة مشــــــــــــــــــكالت يف
 اخلاة

  1 43 34 1 4 
4933 19211 1 

% 194 3194 5191 194 195 

5 
ســــــــــــــــرتاتيجية حتديــــــــــــــــد األهــــــــــــــــداف اال

باالســـــــــــــــتفادة مــــــــــــــــن حتليـــــــــــــــل البي ــــــــــــــــة 
 املدرسية

  1 41 34 1 4 
4944 19213 2 

% 194 3494 5191 4491 3،3 

1 
تفصـــــيل اهلـــــدف العــــــام إر عـــــدد مــــــن 

 األهداف الفرعية/ التفصيلية
  4 43 34 1 3 

4944 19213 41 
% 195 3194 5191 4491 194 

استشــــــــــــــراف مســـــــــــــــتقبل املدرســـــــــــــــة يف  3
 ضوء التاورات املتسارعة

  4 44 33 2 4 
4944 19115 44 

% 195 3492 1491 4291 393 

44 
اســــــتخدام وســــــائل متعــــــددة لإلعـــــــالن 

 عن اخلاة املدرسية
  4 41 31 44 3 

4913 19251 43 
% 195 3494 1495 3492 194 

 صياغة رؤية تشاركيه للمدرسة 1
  4 1 31 1 4 

3921 19145 44 
% 393 4491 1192 4491 195 

حتديـــــد بـــــدائل فاعلــــــة يف حتقيـــــق امليــــــزة  4
 التنافسية للمدرسة

  3 41 33 1 1 
3921 19215 41 

% 194 3494 1491 4491 194 
 19454 4934 المتوسط العام

مـن النتـائ  أن متوسـا موافقـة مفـردات الدراسـة علـى  يتضح
املـدارل للمهـارات األدائيـة لتشـخيص درجة امتال  مديرات 

( وهــي 4942إر  3921وحتليــل الوضــع الــراهن تــراوح بــني )
متوســاات تقــع يف الف ــة الثالثــة مــن ف ــات املقيــال اخلماســي 
والـــــ  تشـــــري إر ) درجــــــة امـــــتال  متوســـــاة( بالنســــــبة ألداة 

ترتيــ  أولويــات   ( وهــي 1راســة، وجــاءت املهــارة رقــم ) الد
   باملرتبة ألمهية احلاجات ودرجة إحلاحها ااخلاة وفق  

(.  وقـد يفسـر ذلـك بــأن 5911مـن  4942األور مبتوسـا )
مديرات املدارل يعملن وفق خاة زمنية ملهام العمل ولـذلك 

ـــيعملـــن علـــى  ألمهيـــة احلاجـــات  اترتيـــ  أولويـــات اخلاـــة وفق 
حتديــــد ( وهــــي  4. وجــــاءت املهــــارة رقــــم )جــــة إحلاحهــــاودر 

  يف املرتبـــة بـــدائل فاعلـــة يف حتقيـــق امليـــزة التنافســـية للمدرســـة

(، وقـــد يعـــزى ذلـــك كـــون املـــدارل 3921األخـــرية مبتوســـا )
احلكوميـــة مؤسســـات غـــري رجيـــة وهنـــا  إقبـــال عليهـــا يف كـــل 
األحوال، مما يضعف الرغبة واحلافز يف حتديـد بـدائل لتحقيـق 
امليـــــــزة التنافســـــــية ال ســـــــيما يف ضـــــــوء تقيـــــــد مـــــــديرة املدرســـــــة 
احلكوميـــة بـــاللوائح واألنظمـــة والتعليمـــات الـــ  قـــد حتـــد مـــن 
البــدائل املتاحــة أمامهــا لتحقيــق امليــزة التنافســية.  وتتفــق هــذه 

ــــائ  مــــع نتيجــــة دراســــة  وشــــبالق ( م3114) هاشــــم أيبالنت
(3114   .) 

 تنفيذ الخطة : المهارات األدائية إلعداد و  اثانيً 
املدارل للمهارات درجة امتال  مديرات للتعرف على 

األدائية إلعداد وتنفيذ اخلاة مت حساب التكرارات والنس  
امل وية واملتوساات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرت  
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الستجابات مفردات عينة الدراسة على املهارات األدائية 
كما يوضحها اجلدول   إلعداد وتنفيذ اخلاة وجاءت النتائ 

 اايت:

 حسب متوسطات الموافقة ا(استجابات مفردات الدراسة على المهارات األدائية إلعداد وتنفيذ الخطة مرتبة تنازليً 12جدول رقم )

 المهارة م
 درجة امتالك مديرات المدارس للمهارة التكرار

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
النسبة  الرتبة المعياري

% 
عالية 
 اجدً 

 منخفضة متوسطة عالية
منخفضة 
 اجدً 

اإلملـــــام بأمهيـــــة التقـــــوة القبلـــــي للخاـــــة  4
 حس  معايري علمية حمددة

  4 41 34 2 4 
4913 19244 4 

% 195 3494 1594 4291 195 

3 
اإلملــــــــــــــام بأمهيــــــــــــــة التقــــــــــــــوة النهـــــــــــــــائي 
للخاـــــــــــــة حســـــــــــــ  معـــــــــــــايري علميـــــــــــــة 

 حمددة

  4 41 34 44 4 
3912 19211 3 

% 393 3494 1594 3492 195 

اإلملــــــــــــــــــام باــــــــــــــــــرق وأدوات التقــــــــــــــــــوة  4
 املختلفة

  4 43 42 2 5 
3912 19221 4 

% 393 3194 1494 4291 4192 

1 
اإلملـــــــــــــام بأمهيـــــــــــــة التقـــــــــــــوة التكـــــــــــــوي  
للخاـــــــــــــة حســـــــــــــ  معـــــــــــــايري علميـــــــــــــة 

 حمددة

  3 4 34 44 4 
3914 19212 1 

% 194 4593 5191 3492 195 

بأســــــــــــالي  تقــــــــــــدة التغذيــــــــــــة اإلملــــــــــــام  5
 الراجعة

  4 1 31 1 5 
3914 19231 5 

% 393 4491 5393 4491 4192 
 19114 3921 المتوسط العام

يتضـح مــن النتـائ  أن متوســا موافقـة مفــردات الدراســة 
املـــــدارل للمهـــــارات األدائيـــــة درجـــــة امـــــتال  مـــــديرات علـــــى 

( 4913 إر 3914إلعـــداد وتنفيـــذ اخلاــــة إذ تـــراوح  بــــني ) 
ــــات املقيــــال  ــــة مــــن ف  ــــة الثالث وهــــي متوســــاات تقــــع يف الف 
اخلماســي والــ  تشــري إر ) درجــة امــتال  متوســاة( بالنســبة 

اإلملام بأمهيـة   ( وهي4ألداة الدراسة.   جاءت املهارة رقم )
  باملرتبــة  التقــوة القبلــي للخاــة حســ  معــايري علميــة حمــددة

ن تفســــري ذلــــك (، وميكــــ5911مــــن  4913األور مبتوســــا )
 بأن مديرات املدارل مرصن على  اح خااهن 

يف العمـــل لتأثريهـــا الكبـــري علـــى العمليـــة التعليميـــة مبدارســـهن 
أمهيــة التقــوة القبلــي للخاــة حســ  معــايري ولــذلك  يــدركن 
اإلملـــام   ( وهـــي5.  وقـــد جـــاءت املهـــارة رقـــم )علميـــة حمـــددة

امسـة مـن حيـث   باملرتبـة اخل بأسالي  تقدة التغذية الراجعة
موافقــــة مفـــــردات الدراســــة عليهـــــا بدرجــــة متوســـــاة مبتوســـــا 

(، وقد يعود ذلك إر ندرة الدورات الـ  5911من  3914)
تركز على موضـوع أسـالي  التغذيـة الراجعـة بشـكل مسـتقل، 
وإر ميــل املــديرات بشــكل عــام إر أســلوب تقليــدي يعتمــد 

لتقــــدة التقريــــر حســــ  النمــــاذ  املعــــدة للتقيــــيم واســــتخدامه 
التغذيـــــة الراجعـــــة.  وتتفـــــق هـــــذه النتـــــائ  مـــــع نتيجـــــة دراســـــة 

 .  م (3111)سكيك ، 
 : المهارات األدائية للمتابعة والتقويم اثالثً 

املـــــدارل للمهـــــارات درجـــــة امـــــتال  مـــــديرات للتعـــــرف علـــــى 
األدائيـــــة للمتابعـــــة والتقـــــوة مت حســـــاب التكـــــرارات والنســـــ  

افــــات املعياريــــة والرتــــ  امل ويــــة واملتوســــاات احلســــابية واالحنر 
الســـتجابات مفـــردات عينـــة الدراســـة علـــى املهـــارات األدائيـــة 
للمتابعــــة والتقــــوة وجــــاءت النتــــائ  كمــــا يوضــــحها اجلــــدول 

 اايت:
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 حسب متوسطات الموافقة ااستجابات مفردات الدراسة على المهارات األدائية للمتابعة والتقويم مرتبة تنازليً  (17جدول رقم )

 المهارة م
 درجة امتالك مديرات المدارس للمهارة التكرار

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة  الرتبة
% 

عالية 
 اجدً 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 اجدً 

2 
إشــــــــــــرا  املعنيــــــــــــني بشــــــــــــكل فاعــــــــــــل يف 

 عملية املتابعة والتقوة
  4 41 33 41 4 

4912 19121 4 
% 195 3494 1491 3494 393 

4 
تصـــــــميم خاـــــــة إجرائيـــــــة ملتابعـــــــة اخلاـــــــة 

 املدرسية يف مجيع مراحلها
  4 2 31 1 3 

4914 19211 3 
% 195 4291 5393 4491 194 

ا ـــــــــــــــاذ معـــــــــــــــايري ومؤشـــــــــــــــرات حمـــــــــــــــددة  3
 إلجراء التقييم

  3 44 33 2 3 
4911 19124 4 

% 194 3492 1491 4291 194 

توظيــــــــــف طــــــــــرق ووســــــــــائل متعــــــــــددة يف  4
 ةالتقو 

  3 4 31 2 3 
3921 19113 1 

% 194 4593 5195 4291 194 

توظيـــــــف نظـــــــام واضـــــــح ملتابعـــــــة تقـــــــارير  1
 للخاة اسري العمل وفق  

  4 44 31 43 3 
3924 19142 5 

% 393 3492 1495 3194 194 

1 
حتليـــــل وتفســـــري نتـــــائ  التقـــــوة يف ضـــــوء 

 حتليل الواقع املدرسي
  4 41 33 41 4 

3924 19121 1 
% 393 3494 1491 3494 195 

4 
اجلهـــــــات املنفـــــــذة بالتغذيـــــــة  لتزويـــــــد كـــــــ

 الراجعة بالشكل والزمن املناس .
 

  3 1 33 44 4 
3912 19231 4 

% 194 4491 1491 3492 195 

بنـــــــــاء خاـــــــــة تاويريـــــــــة للمدرســـــــــة بنـــــــــاء  1
 على نتائ  التقوة

  4 44 34 1 5 
3912 19244 1 

% 393 3492 1594 4491 4192 

ــديل اخلاـــــــة يف ضـــــــوء  5 القـــــــدرة علـــــــى تعـــــ
 التغذية الراجعة

  3 1 35 2 1 
3915 19241 2 

% 194 4491 5194 4291 194 

 19114 3921 المتوسط العام

 
يتضح مـن النتـائ  أن متوسـا موافقـة مفـردات الدراسـة علـى 

املـــدارل للمهــارات األدائيـــة للمتابعـــة درجــة امـــتال  مــديرات 
( وهي متوساات تقع 4912إر  3915والتقوة تراوح بني )

يف الف ــة الثالثــة مــن ف ــات املقيــال اخلماســي والــ  تشــري إر 
)درجــــة امــــتال  متوســــاة( بالنســــبة ألداة الدراســــة.  جــــاءت 

إشــــرا  املعنيــــني بشــــكل فاعــــل يف ( وهــــى   2املهــــارة رقــــم ) 
مـــن  4912)  باملرتبـــة األور مبتوســـا عمليـــة املتابعـــة والتقـــوة

(، وقد يفسر ذلك بأن مديرات املدارل مرصن على 5911
االسـتفادة مــن جهــود مجيــع العــاملني يف املدرســة يف عمليــات 
املتابعـــــة والتقـــــوة خاصـــــة وأن هـــــذه العمليـــــة حتتـــــا  إر دقـــــة 

إشــرا  املعنيــني بشــكل ومتابعــة مســتمرة ولــذلك يعملــن علــى 
( 1ملهــارة رقــم ).  وجــاءت افاعــل يف عمليــة املتابعــة والتقــوة

   القــدرة علــى تعــديل اخلاــة يف ضــوء التغذيــة الراجعــةوهــي  
(، وقـد يعـزى ذلـك 5مـن  3915يف املرتبة األخرية مبتوسـا )

لضعف إملام املديرات بأسالي  التغذية الراجعة كما ظهـر يف 
اجلــــدول الســــابق ممــــا أدى قلــــة االعتمــــاد علــــى هــــذه التغذيــــة 

ة.  وتتفـق هـذه النتـائ  مــع الراجعـة ونتائجهـا يف تعـديل اخلاـ
   . (م3114) هاشم أيبنتيجة دراسة 

الســؤال الثالــث: مــا الفــروأ ذات الداللــة اإلحصــائية عنــد مســتوى 
(  فـــي إجابـــات مفـــردات الدراســـة حـــول درجـــة α =1915داللـــة )
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امــــتالك مـــــديرات المـــــدارس الثانويـــــة الحكوميـــــة بمدينـــــة الريـــــاض 
الدراسـة )الخبـرة  يمتغير باختالف االسـرتاتيجي لمهارات التخطيط 

 الدورات التدريبية(؟–
علمـــا  بأنـــه مت إلغـــاء دراســـة الفـــروق حســـ  املؤهـــل، حلصـــول 
مجيـــــع املشـــــرفات علـــــى درجـــــة البكـــــالوريول فقـــــا كمـــــا هـــــو 

 (.3موضح يف جدول رقم )

 أواًل: الفروأ باختالف متغير الخبرة اإلدارية

للتعرف على ما إذا كانت هنالـك فـروق ذات داللـة 
ـــــــا إر إحصـــــــائ ية يف إجابـــــــات مفـــــــردات عينـــــــة الدراســـــــة طبق 

اخــــتالف متغــــري اخلــــِّبة اســــتخدمت الباحثــــة  حتليــــل التبــــاين 
لتوضيح داللـة الفـروق يف  (One Way ANOVA  ) حادياأل

ــــا إر اخــــتالف متغــــري  إجابــــات مفــــردات عينــــة الدراســــة طبق 
 اخلِّبة وجاءت النتائ  كما يوضحها اجلدول اا :

ختالف ال اللفروأ في إجابات مفردات الدراسة طبقً  ( One Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " )  (18الجدول رقم )
 الخبرة

 مجموع مربعات مصدر التباين 
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

املهــــــــارات املعرفيــــــــة لتشــــــــخيص وحتليــــــــل 
 الوضع الراهن

 19511 3 49144 بني اجملموعات
49114 
 

19454 
 

 19141 14 319111 داخل اجملموعات
  15 349511 اجملموع

املهــــــــارات األدائيــــــــة لتشــــــــخيص وحتليــــــــل 
 الوضع الراهن

 19111 3 19244 بني اجملموعات
19144 
 

19113 
 

 19511 14 359434 داخل اجملموعات
  15 319121 اجملموع

 19413 3 19411 بني اجملموعات ةاملهارات املعرفية إلعداد وتنفيذ اخلا
19511 
 

19513 
 19124 14 329214 داخل اجملموعات 

  15 419435 اجملموع
 19154 3 19215 بني اجملموعات املهارات األدائية إلعداد وتنفيذ اخلاة

19424 
 

19111 
 19543 14 319112 داخل اجملموعات 

  15 359541 اجملموع
 19344 3 19141 بني اجملموعات فية للمتابعة والتقوةاملهارات املعر 

19314 
 

19414 
 

 19141 14 419211 داخل اجملموعات
  15 459131 اجملموع

 19311 3 19511 بني اجملموعات املهارات األدائية للمتابعة والتقوة
 19444 14 449133 داخل اجملموعات 19111 19412

  15 449212 اجملموع

يتضــح مــن خــالل النتــائ  املوضــحة أعــاله عــدم وجــود فــروق 
فأقـل يف ا اهـات  1915مسـتوى  ذات داللة إحصائية عنـد

مفـــــردات الدراســـــة حـــــول درجـــــة امـــــتال  مـــــديرات املـــــدارل 
الثانويـــــــــة احلكوميـــــــــة مبدينـــــــــة الريـــــــــاض ملهـــــــــارات التخاـــــــــيا 
اإلسرتاتيجي( باختالف متغري اخلِّبة، وتتفق هذه النتيجة مع 

( 3111( و شـــــــــــبالن )4135) دراســـــــــــة الكريـــــــــــدا نتيجـــــــــــة
 (.3111وسكيك )

 : الفروأ باختالف متغير الدورات التدريبية  اثانيً 
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية 
يف إجابــات مفــردات عينــة الدراســة طبق ــا إر اخــتالف متغــري 
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حتليـــــــل التبــــــــاين رات التدريبيــــــــة اســـــــتخدمت الباحثــــــــة  الـــــــدو 
( لتوضــيح داللــة الفــروق One Way ANOVAحــادي   )األ

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

 ( للفروأ في  One Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " )  (19الجدول رقم )
 في مجال التخطيط تالف الدورات التدريبيةإلى اخ اإجابات مفردات الدراسة طبقً 

 مجموع مربعات مصدر التباين 
درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

ــــــــــــة لتشــــــــــــخيص  املهــــــــــــارات املعرفي
 وحتليل الوضع الراهن

 19114 4 19313 بني اجملموعات
19452 
 

19234 
 19511 13 349313 داخل اجملموعات 

  15 349511 اجملموع
ـــــــــــة لتشـــــــــــخيص  املهـــــــــــارات األدائي

 وحتليل الوضع الراهن
 49145 4 49335 بني اجملموعات

49241 
 

19443 
 

 19515 13 339112 داخل اجملموعات
  15 319121 اجملموع

املهــــارات املعرفيــــة إلعــــداد وتنفيــــذ 
 اخلاة

 19411 4 49111 بني اجملموعات
19124 
 

19112 
 

 19414 13 329111 داخل اجملموعات
  15 419435 اجملموع

املهـــارات األدائيـــة إلعـــداد وتنفيـــذ 
 اخلاة

 19145 4 49315 بني اجملموعات
19441 
 

19514 
 

 19541 13 319312 داخل اجملموعات
  15 359541 اجملموع

 19421 4 49411 بني اجملموعات املهارات املعرفية للمتابعة والتقوة
19111 
 

19121 
 

 19145 13 419343 داخل اجملموعات
  15 459131 اجملموع

 19131 4 49141 بني اجملموعات املهارات األدائية للمتابعة والتقوة
 19444 13 419444 داخل اجملموعات 19114 19144

  15 449212 اجملموع
يتضــح مــن خــالل النتــائ  املوضــحة أعــاله عــدم وجــود فــروق 

فأقـل يف ا اهـات  1915نـد مسـتوى صائية عذات داللة إح
مفـــــردات الدراســـــة حـــــول )درجـــــة امـــــتال  مـــــديرات املـــــدارل 
الثانويـــــــــة احلكوميـــــــــة مبدينـــــــــة الريـــــــــاض ملهـــــــــارات التخاـــــــــيا 

 ( باختالف متغري االسرتاتيجي
الدورات التدريبية يف جمال التخايا، وتتفق هذه النتيجة مع 

 (.4135نتيجة دراسة الكريدا )
  والتوصيات:  ملخص النتائج

ــــــائ  الدراســــــة أن درجــــــة امــــــتال  - مــــــديرات  أظهــــــرت نت
الثانويــة احلكوميــة يف مدينــة الريــاض ملهــارات التخاــيا 

املعرفيـــة مـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفات اإلدارة االســـرتاتيجي 
متوســــــــــــاة يف مجيــــــــــــع مراحــــــــــــل التخاــــــــــــيا  املدرســــــــــــية

االسرتاتيجي ال  اعتمـدهتا الدراسـة حيـث بلـه املتوسـا 
 4941شـــخيص وحتليـــل الوضـــع الـــراهن )العـــام ملرحلـــة ت

(، 5مـن  4915(، وملرحلة إعداد وتنفيـذ اخلاـة )5من 
 (.5من  4945وملرحلة املتابعة والتقوة )
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ــــــائ  الدراســــــة أن درجــــــة امــــــتال  - مــــــديرات  أظهــــــرت نت
الثانويــة احلكوميــة يف مدينــة الريــاض ملهــارات التخاــيا 

 مـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفات اإلدارة االســـرتاتيجي األدائيـــة
متوســــــــــــاة يف مجيــــــــــــع مراحــــــــــــل التخاــــــــــــيا  املدرســــــــــــية

االسرتاتيجي ال  اعتمـدهتا الدراسـة حيـث بلـه املتوسـا 
 4934العـــام ملرحلـــة تشـــخيص وحتليـــل الوضـــع الـــراهن )

(، 5مـن  3921(، وملرحلة إعداد وتنفيـذ اخلاـة )5من 
 (.5من  3921وملرحلة املتابعة والتقوة )

ت داللـــة عـــدم وجـــود فـــروق ذاأظهـــرت نتـــائ  الدراســـة  -
فأقــــــل يف متوســــــاات  1915إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوى 

ا اهـــات مفـــردات عينـــة الدراســـة حـــول )درجـــة امـــتال  
ــــــاض  ــــــة احلكوميــــــة مبدينــــــة الري مــــــديرات املــــــدارل الثانوي

ي ( بـــــاختالف متغـــــري االســـــرتاتيجيملهـــــارات التخاـــــيا 
ـــدورات التدريبيـــة يف جمـــال  اخلـــِّبة الدراســـة: اإلداريـــة، وال
 التخايا.
 تائج السابقة توصي الباحثة بما يأتي: وفي ضوء الن

  تعزيــــــز امــــــتال  مــــــديرات الثانويــــــة احلكوميــــــة يف مدينــــــة
االســــرتاتيجي، مــــن خــــالل الريــــاض ملهــــارات التخاــــيا 

احلوافز التشجيعية ملن ميتلكن هـذه املهـارات، وبكيـنهن 
مــــن تابيــــق هــــذه املهــــارات باملمارســــة العمليــــة وتابيــــق 

 ن.  التخايا االسرتاتيجي يف مدارسه
  توفري فرص التدري  والتأهيل ملديرات الثانوية احلكوميـة

 .االسرتاتيجييف مدينة الرياض يف جماالت التخايا 
  ضــمن منــاه  االســرتاتيجي تضــمني مهــارات التخاــيا

 يف كل اجلامعات.ومقررات كليات الرتبية 
  إجـــــــراء تقـــــــوة دوري لواقـــــــع امـــــــتال  مـــــــديرات الثانويـــــــة

ــــــــــاض ــــــــــة الري ــــــــــة يف مدين ملهــــــــــارات التخاــــــــــيا  احلكومي
 .االسرتاتيجي

 قامــة النــدوات العلميــة للبحــث يف كيفيــة تعزيــز امــتال  إ
ــــاض ــــة يف مدينــــة الري ــــة احلكومي ــــاقي مــــديرات الثانوي ، وب

ملهـــــارات التخاـــــيا منـــــاطق اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية 
 .االسرتاتيجي

  تــــــوفري احلــــــوافز التشــــــجيعية لتحســــــني دافعيــــــة مــــــديرات
ينـــة الريـــاض المـــتال  مهـــارات الثانويـــة احلكوميـــة يف مد

 .االسرتاتيجيالتخايا 
  تــوفري ســبل التواصــل فيمــا بــني مــديرات املــدارل لتبــادل

 .االسرتاتيجياخلِّبات ومهارات التخايا 
 :المراجع

 أوال: المراجع العربية
.بريوت: دار  لسان العرب(. 4221الفضل مجال الدين.) بوابن منظور،أ -

 الفكر.
ممارسة  مستوى م( . تقييم3115. ) لؤي ، ؛ صاحلية مجال ، دولة أبو -

منظمات  بني مقارنة دراسة ، البشرية املوارد إدارة يف االسرتاتيجي التخايا
 ،1 ع ،35 م  ، لإلدارة العربية اجمللة ، األردنية واخلاص العام القااعني

 .444-15ص
 لدى التربوي التخطيط مشكالت (.3114أبو عيشة، غيداء عبد اهلل.) -

.رســالة فلســطين فــي الثانويــة المــدارس الحكوميــة ومــديرات مــديري
ماجســـــــتري غـــــــري منشورة.قســـــــم إدارة تربوية،كليـــــــة الدراســـــــات العليا،جامعـــــــة 

 النجاح:فلساني.
. االستراتيجية اإلدارة أساسياتم(. 4224السالم .) عبد ، قحف أبو -

  .ةاإلسكندرية : مكتبة ومابعة اإلشعاع الفني
ســـــتراتيجي فـــــي واقـــــع التخطـــــيط اال(. 3114هاشـــــم ، حممـــــد .) أبـــــو  -

، رســـالة ماجســـتري غـــري مـــدارس وكالـــة الغـــوث بقطـــاع غـــزة وســـبل تطـــويره"
 منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة االسالمية ، غزة .

. اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثةم(. 3114أمحد، إبراهيم.) -
 احلديثة.اإلسكندرية: مكتبة املعارف 

.  المقدمــــة فــــي اإلدارة المدرســــيةهـــــ( . 4134بامشــــمول، ســــعيد . ) -
 جدة :كنوز املعرفة.

 دار . القاهرة : االستراتيجية اإلدارةم( . 4221حامد . ) ، بدر -
 العربية . النهضة

 يخلو هل , االستراتيجي التخطيطم (.3114الرمحن . ) عبد ، توفيق -
 .لإلدارة املهنية اخلِّبات مركز  :. القاهرةمن المخاطر المستقبل

التخطيط المدرسي: مفاهيم وأسس م(. 3113اجلِّب، زين .) -
 .الكويت:  مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.وتطبيقات

اإلدارة والتخطيط (. 3114اجلندي، عادل السيد حممد. ) -
 الرياض: مكتبة الرشد.. رؤية معاصرة –ستراتيجي التعليمي اال
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المعوقات التي تواجه اإلدارة م( . 3112د . )احلارثي ، حمم -
. رسالة  المدرسية في تفعيل مشروع استراتيجيات التدريس الحديثة

 . ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ، جامعة أم القرى : مكة املكرمة
 احلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد،معج ؛ زيادة،مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافى؛ -

لسـعودية التعلـيم فـي المملكـة العربيـة ا(.هــ4135متويل،نبيل؛العتييب،بدر.)
 .الرياض:مكتبة الرشد.المستقبل فستشراارؤية الحاضر و 

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

 تربوية،كلية الرتبية،جامعة امللك سعود:الرياض.
اإلدارة (. 3114مـــــود، وابـــــراهيم، حممـــــد. )احلريـــــري، رافـــــدة وجـــــالل، حم -

 . عمان: دار الفكروالتخطيط التربوي
(. تصـــــــــور مقـــــــــرتح لتابيـــــــــق التخاـــــــــيا 3113حسني،حســـــــــن خمتـــــــــار. ) -
 . 341-452، 2العدد سرتاتيجي يف التعليم املصري .جملة الرتبية .اال
.األردن  معجــم مصــطلحات التربيــة والتعلــيم(. 3111محــدان ،حممــد.) -

 املعرفة. :دار كنوز
مشـــــــاكل اإلدارة المدرســـــــية والطـــــــرأ م( .3114محـــــــدان ، حممـــــــد . ) -

 .عمهبان : دار كنوز املعرفة . الحديثة لعالجها
 للمؤسسات االستراتيجية اإلدارةم( . 4222يونس . ) ، حيدر -

 .للمعلومات الرضا . دمشق : سلسلةوالشركات
جامعــة عــني  . القــاهرة:التخطــيط االســتراتيجيخاــاب، عايــدة. )د.ت(. -

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

 ، )72) ، العـريب اخللـي  جملـة رسـالة ، منشـور جث قبل املدرسة االبتدائية.
 .15-54ص ص
. مصــــــر: دار اجلامعــــــة اإلدارة المدرســــــيةم(. 3114ذيــــــاب، إمساعيــــــل.) -

 اجلديدة للنشر.
 سـتراتيجي.اال المنظـور – الكبـار تعلـيم (.4224دين.)الـ ضـياء ، زاهـر -

 ابن مركز:القاهرة
 اإل ائية. للدراسات خلدون

. القـاهرة   مـدير المدرسـة مشـرف مقـيمم (. 4224زهران ، شـحاته .)  -
 : الرتبية املعاصرة.

تنمية مهارات مديري المدارس الثانوية ( .  3111،سامية . ) سكيك -
، رسالة ماجستري  راتيجي في محافظات غزةستفي مجال التخطيط اال

 كلية الرتبية ، اجلامعة اإلسالمية ، غزة . غري منشورة،
خطة  تكتب كيفم(.3111حممد ) العدلو ، ؛ طارق السويدان، -

 .والتوزيع للنشر قرطبة . الرياض: استراتيجية

 التخطيط تطبيق معوقات . ( م3114) .  عديل ، الشاعر -
 ، غزة محافظات في الحكومية المدارس مديريلدى  االستراتيجي

 .غزة  : اجلامعة اإلسالمية ، ماجستري غري منشورة رسالة
دور برنامج التطوير المدرسي في تنمية   ( .3111شبالق ، وائل .) -

، رسالة مهارات التخطيط لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة 
 امعة اإلسالمية ، غزة كلية الرتبية ، اجل ماجستري غري منشورة،

 في واستخدامه ستراتيجياال التخطيط (.4224اهلاليل.) ، الشربي  -
األول  املؤبر يف مقدم جث ، مستقبلية رؤية , العالي مؤسسات التعليم

 قابول:عمان. السلاان املستقبل.جامعة وحتديات الرتبية ا اهات
جي لــدى مــديري ســتراتيواقــع التفكيــر اال(. 3141الشــهري ، حممــد .) -

المــــدارس الثانويــــة بمــــدارس التعلــــيم العــــام الحكوميــــة واألهليــــة بمدينــــة 
م القــرى ، أ، رســالة ماجســتري غــري منشــورة ، كليــة الرتبيــة ، جامعــة  الطــائف"

 مكة املكرمة .
ـــة والســـلوك المنظمـــي م( . 3114الاويـــل، هـــا  . )  -  -اإلدارة التربوي

 عمان : دار وائل للاباعة والنشر..  والجماعات في النظم سلوك األفراد
. عمان: دار  اإلدارة المدرسية الحديثةم(. 3114عابدين، حممد.) -

 الشرق للنشر والتوزيع.
 املسرية . عمان: داراإلدارة علم أساسيات م(.3111علي.) ، عبال -

 والاباعة. للنشر والتوزيع
التخطـــــــيط التربـــــــوي ماهيتـــــــه ومبرراتـــــــه (.3111عبـــــــد احلي،رمـــــــزي.) -

 .اإلسكندرية:دار الوفاء لدنيا الاباعة والنشر.وأسسه
عبود ، عبـد الغـ  ؛ واحلجـي ، أمحـد ؛ والصـغري ، حممـد ؛ وغـا  ، أمحـد  -

ــــــة( .  2000؛ والبهواشــــــي ، الســــــيد . )  .  اإلدارة المدرســــــية االبتدائي
 القاهرة : مكتبة  النهضة العربية.

ـــــــــة (. اإلدارة والتخاـــــــــيا ال3111العجمـــــــــي، حممـــــــــد. ) - ـــــــــوي: النظري رتب
 والتابيق. عمان: دار املسرية.

م(. التخايا مهمة أساسية من مهام مدير 4221عقيالن، حممد.) -
 .1,413العدد املدرسة، جملة جامعة امللك سعود للعلوم الرتبوية .

 واألسس األصول - االستراتيجية اإلدارة م(.3114حممد.) ، عوض -
 .ةاجلامعي . اإلسكندرية: الدار العلمية

.عمان :دار  التخطيط التربوي.(3115غنيمة، حممد متويل.) -
 والتوزيع.للنشر  املسرية

 التعليمي.القـاهرة: التخطـيط(.4211الـدين.) سـيف حممـد ، فهمـي -
 املصرية. األ لو مكتبة
 واإلدارة , االستراتيجي التخطيطم(. 4221أمحد.) ، القاامني -

 جمدالوي . عمان: دار تطبيقية وحاالت ونظريات مفاهيم– االستراتيجية 
 والتوزيع. للنشر
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 اإلدارة م (.3114روبرت إم .) ؛ جرانت، سي جيمس كرا ،-
 . القاهرة :  )والرتمجة التعري  خلدمات توب تي  . )ترمجة االستراتيجية

 .للنشر والتوزيع الفاروق دار
الكفايات التخطيطيـة الالزمـة لمـديري (.4135الكريدا، سليمان علي.) -
.رســــالة ماجســــتري غــــري لتربيــــة والتعلــــيم فــــي  المملكــــة العربيــــة الســــعوديةا

 منشورة،كلية الرتبية،جامعة امللك سعود، الرياض.
ــــــــة (.3111اللوزي،موســــــــى .) - المفــــــــاهيم األســــــــس –التنميــــــــة اإلداري

 .األردن :املؤلف. ,التطبيقات
إدارة المعرفـــــة مـــــدخل لتطـــــوير اإلدارة ( .4144الليحـــــا ، مـــــرة . ) -
درســــية فــــي المرحلــــة الثانويــــة للبنــــات مــــن وجهــــه نظــــر المــــديرات الم

.رســـالة ماجســـتري غـــري منشـــورة ،كليـــة والمعلمـــات بمدينـــة مكـــة المكرمـــة
 الرتبية ، جامعة أم القرى : مكة املكرمة.

التخطــــــــــــــــيط المدرســــــــــــــــي (. 3114مـــــــــــــــدبويل، عبــــــــــــــــد اخلــــــــــــــــالق. )  -
 .القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب.ستراتيجياال
اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر م(.3113ى، صالح. )مصاف -

 . الرياض: دار املريخ للنشر. اإلداري المعاصر
تحدى  لمواجهة االستراتجية اإلدارةم (.4222احلمدي.) عبد ، املغريب -

 العربية. النيل جمموعة . القاهرة:والعشرين الحادي القرن
دير املدرسة، وزارة (. الدليل اإلجرائي مل3115مناصرة، علي وهخرون) -

 الرتبية والتعليم الفلساينية، اإلدارة العامة ملتابعة امليدان، رام اهلل، فلساني.
 التخطـيط فـي حديثـة (.تقنيـات2112 .(ابـراهيم عبـداهلل النجـدي، -

 خالد. امللك جامعة الرياض:التربوي,
ستراتيجي في زيادة دور التخطيط اال( . 3111نور الدين ، مازن . ) -
، رسالة ماجستري غري  لية اإلدارة المدرسية بمحافظات غزةفاع

  كلية الرتبية ، اجلامعة اإلسالمية ، غزة . منشورة،

ـــــيم /أ ه(. 4131وزارة املعـــــارف .) - ـــــة لمـــــدارس التعل القواعـــــد التنظيمي
 .العام
 ترمجة  (الناجح. االستراتيجي التخطيط م (.3114ستيفن.) ، هاينز -
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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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فاعلية نموذج باير في تدريس مقرر األحياء المطور على تنمية التفكير الناقد والمكون المعرفي لدى طالبات المرحلة 

 الثانوية بمدينة مكة المكرمة .
 عبد اهلل سعود العيسى هنادي بنت
 جامعة أم القرى -كلية الرتبية للبنات  -املناه  وطرق تدريس العلوم 

 هـ21/1/1111وقبل  – هـ8/1/1111قدم                                       
 

تنمية التفكري الناقد واملكون املعريف لتعرف على فاعلية  وذ  باير يف تدريس مقرر األحياء املاور على التجرييب إر االبحث  يهدف: المستخلص
ثانوي مبدرسة البشرى مبكة ال( طالبة من طالبات الصف األول 21من ) نهائيةعينة الالتكونت ، و لدى طالبات املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة

( طالبة مت تدريسهن بالاريقة التقليدية وجمموعة 51)املكرمة، وقد مت تقسيم العينة تقسيما  عشوائيا بسياا  إر جمموعتني، جمموعة ضاباة وعددهن 
اختبار د و اختبار التفكري الناق، وقد قامت الباحثة بتابيق أدوات البحث ال  أعدهتا وهي ( طالبة مت تدريسهن وفقا  لنموذ  باير11 ريبية وعددهن )
نتائ  تشري إر ، وكانت ال(ANCOVA)حتليل التباين املصاح  صائيا  باستخدام  تابيقا  قبليا  وبعديا  على العينة، ومن مث معاجلتها إحاملكون املعريف 

 أنه:
( يف اختبار التفكري الناقد البعدي بني متوسا درجات طالبات اجملموعة التجريبية 1،15 >توجد فروق ذات داللة إحصائية )عند مستوى  -4

 . ومتوسا درجات طالبات اجملموعة الضاباة وذلك بعد الضبا القبلي
( يف اختبار املكون املعريف البعدي للمستويات املعرفية الدنيا والعليا بني متوسا درجات 1،15 >توجد فروق ذات داللة إحصائية )عند مستوى  -3

 طالبات اجملموعة التجريبية ومتوسا درجات طالبات اجملموعة الضاباة وذلك بعد الضبا القبلي.

( بني االختبار البعدي لكل من التفكري الناقد واملكون املعريف بني متوسا 1،15 >صائية )عند مستوى توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إح -4
 درجات طالبات اجملموعة التجريبية ومتوسا درجات طالبات اجملموعة الضاباة.

، وعلى ينمي مهارات التفكري عند الاالب التنويع يف طرق و اذ  التدريس احلديثة مع الرتكيز على ماويف ضوء هذه النتائ  مت التوصية بضرورة 
 .ةتدري  املعلمني واملعلمات يف اخلدمة على تنمية تفكري املتعلمني وإكسا م مهارات التفكري املختلفة واملناسبة لاالب كل مرحلة تعليمي

 . املعريف املكون الناقد، التفكري املاور، األحياء مقرر باير،  وذ : المفتاحية الكلمات
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 قدمة :الم
رتكيز ، فلم يعد اللعار أصبح يتسم بالتفجر املعريفإن ا  

، بقدر االهتمام بكيفية على كم املعلومات املكتسبة
اكتسا ا وتوظيفها توظيفا  سليما ، ح  يتسا للفرد 
استيعاب هذه املتغريات العلمية واملنجزات العظيمة يف ش  

يم أمام حتديات اجملاالت، وهذا ما كعل القائمني على التعل
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
الرتبويني ونتيجة هلذا التاور يسعى كثري من الباحثني       

لنماذ  تعمل على إعداد خنبة  إر تقدة طرائق تدريسية وفقا  
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 
 ناقد بصفة خاصة وهذا ما أكدهبصفة عامة والتفكري ال

(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 

يف شخصيات طالبنا، وهذا يساعد على سد  بارزا   سلوكا  
لتعليم التقليدي والتعليم املثايل الذي نامح الفجوة بني ا

 إليه.
ومن النماذ  املهتمة بتعليم مهارات التفكري املختلفة      

، (Blgg model) ،و وذ  بال (Bayer model)  وذ  باير
 د  ، ويع(Swartz & parks model)و وذ  سوارتز وباركس

  وذ  باير من أكثر النماذ  ال  أخذت شهرة واسعة يف
 (. 1م ، ص3112، مهارات التفكري الناقد )الغامدي تنمية

وقد أكدت بعض الدراسات مثل دراسة كل من  
أنه ، (Bayer , 1997؛  Liu , 2007؛م 3112)الغامدي،

ميكن تعليم مهارات التفكري الناقد وال  تُعد من مهارات 
التفكري العليا لكل الاالب بغض النظر عن مستوياهتم 

تنمو بشكل متدر  يف بناء شخصية الاال   الذهنية جيث
و وه العقلي واملعريف، وال  ميكن من خالهلا أن تنمي املكون 
املعريف للاال  وكعل من اخلِّبات املدرسية ذات معا 

كابية يف إومشاركة و  بالنسبة له، كما  عله أكثر تفاعال  
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 

ير يف تدريس مقرر األحياء  وذ  با الكشف عن فاعلية
املاور على تنمية التفكري الناقد واملكون املعريف لدى 

 طالبات املرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة.
 : مشكلة البحث

؛ م3111 يرى كثري من الباحثني الرتبويني مثل )زيتون،  
؛ الغامدي، م3111 ؛ البسيو ،م3111 طافش،
ء العقل باملعلومات م( أن التعليم اجليد ليس مل3112

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 

كن أن تنوع  اذ  واسرتاتيجيات التدريس الفعالة ال  ميو 
، وهذا ماال يتناس  مع طبيعة هذه تنهض مبستوى املتعلمني

املقررات حيث تعد مقررات األحياء من أهم اجملاالت ال  
تتال  العمل والتفكري من جان  املتعلم من خالل إثراء 
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تم تدريسها البي ة التعليمية ال  يتواجد فيها خاصة عندما ي
داخل أحد املؤسسات التعليمية ال  تركز يف املقام األول 

لابيعتها وطبيعة  على اكتساب املعارف وتنمية التفكري وفقا  
 البحث العلمي فيها .

وبناء على ما أفادت به بعض األجاث التجريبية من         
أن استخدام  اذ  تعليمية على سبيل املثال  وذ  باير، 

تعد أحد السبل ال  تقود املتعلمني إر فهم املكون  ال  قد
، وال  ينت  عنها من استقباله بشكل سليب املعريف بدال  

مهارات التفكري  وصول كثري من املتعلمني إر اكتساب
 ( .1، صم3112الناقد )الغامدي، 

وحلاجة تابيق مثل هذه النماذ  يف مدارل اململكة         
تدريس األحياء وأثرها على تنمية واختبار فاعليتها يف 

املكون املعريف والتفكري الناقد يف البي ة السعودية، لذا حتدد 
 : يتمشكلة البحث يف التساؤل الرئيس اا

ل: مــا فاعليـــة  ـــوذ  بـــاير يف تــدريس مقـــرر األحيـــاء املاـــور 
ــــات  علــــى تنميــــة التفكــــري الناقــــد واملكــــون املعــــريف لــــدى طالب

  ة مكة املكرمةحلة الثانوية مبديناملر 
 أهداف البحث : 
 : احلايل إر يهدف البحث

 ــــــوذ  بــــــاير يف تــــــدريس مقــــــرر  الكشــــــف عــــــن فاعليــــــة -4
األحيـــاء املاـــور يف تنميـــة التفكـــري الناقـــد لـــدى طالبـــات 

 .حلة الثانوية مبدينة مكة املكرمةاملر 
 ــــــوذ  بــــــاير يف تــــــدريس مقــــــرر  الكشــــــف عــــــن فاعليــــــة -3

عـــريف لـــدى طالبـــات األحيـــاء املاـــور يف تنميـــة املكـــون امل
 .نة مكة املكرمةاملرحلة الثانوية مبدي

الكشف عن إكاد عالقة ارتباطيه بني اختبار التفكري  -4
حلة الناقد واختبار املكون املعريف لدى طالبات املر 

 .الثانوية مبدينة مكة املكرمة
 أهمية البحث: 

 تِّبز أمهية البحث يف أنه:

، ء املناه لقائمني على  ايا وبناقد يُوجه نظر ا -4
لالستفادة من بعض النماذ  التدريسية احلديثة ال  

 . إر تنمية مهارات التفكري الناقدتسعى 
قد يُفيد املعلمات واملشرفات الرتبويات يف املرحلة  -3

الثانوية يف االستفادة من هذه النماذ  التدريسية يف 
ومقرر  تدريس بعض املقررات املاورة بصفة عامة

 .صفة خاصةاألحياء املاور ب
قد يساعد يف فتح اجملال لبحوث مستقبلية مماثلة  -4

ى أو وحدات أخرى أو متغريات ولكن يف مواد أخر 
 .أخرى

حياء قد يساعد يف إقبال الاالبات لتعلم مقرر األ -1
 .املاور باريقة فعالة ومشوقة

قد يسهم مبا يقدمه من نتائ  وتوصيات يف تاوير  -5
لتعليمية بصفة طرق التدريس املستخدمة يف املراحل ا

يف  ، وخصوصا  انوية بصفة خاصةعامة واملرحلة الث
 .املقررات املاورة

 فروض البحث :
من واقع مشكلة البحث والدراسات السابقة ميكن صياغة 

 ية :تالفروض الصفرية اا
 >عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية )ال -4

 تنيدرجات طالبات اجملموع ي( بني متوسا1915
التفكري  لتابيق البعدي الختبارة والضاباة يف االتجريبي

 الناقد وذلك بعد الضبا القبلي . 
 >عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية )ال  -3

 تنيدرجات طالبات اجملموع ي( بني متوسا1915
ن املكو  لتابيق البعدي الختبارالتجريبية والضاباة يف ا

 . املعريف وذلك بعد الضبا القبلي
القة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية ال توجد ع -4

( بني االختبار البعدي لكل 1915 >)عند مستوى 
من التفكري الناقد واملكون املعريف بني متوسا درجات 
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ا درجات طالبات طالبات اجملموعة التجريبية ومتوس
 .اجملموعة الضاباة
 مصطلحات البحث: 

  الفاعليةEffectiveness: 
مدى أثر عامل أو بعض العوامل  تُعرف الفاعلية بأ"ا 

على عامل أو بعض العوامل الثابتة  )شحاته املستقلة 
 (. 341، صم3114والنجار، 

مقدار األثر الذي مدثه  وذ  باير   جرائي :التعريف اإل
Bayer  يف تدريس مقرر األحياء املاور يف تنمية التفكري

  .انوي لدى طالبات الصف األول الثالناقد واملكون املعريف
  نموذج بايرBayer model: 

 وذ  لتعليم مهارات التفكري يُعرف  وذ  باير بأنه  
 ية: تباالعتماد على العناصر اا

 .لتعليمية ا فزة لتعليم التفكريهتي ة البي ة ا - أ
 .اختيار مهارات التفكري املناسبة  - ب

 .لتعليم مهارات التفكري سرتاتيجيةاحتديد   -    
دعم اكتساب التفكري اع سلوكية تممارسة أ  -د    

 . (13م، ص3114الفعال  )باير ، 
 Bayerتابيق النموذ  الذي وضعه باير التعريف اإلجرائي:

 : رات التفكري الناقد باالعتماد عللتعليم مها 
 :فزة لتعليم التفكري واملتمثلة يفهتي ة البي ة التعليمية ا  - أ

 (قوةالت، أسالي  )حجرة الصف، الوسائل التعليمية
 –اختيار مهارات التفكري الناقد )معرفة االفرتاضات   - ب

 –االستنباع  –التقوة املناقشات  –التفسري
 االستنتا (.

 .لتعليم التفكري الناقد Bayer حتديد اسرتاتيجية باير  -  
 .وكية تدعم اكتساب التفكري الناقدممارسة أ اع سل - د
 مقرر األحياء المطور: 
و املقــــــرر املــــــرتجم مــــــن : هــــــ التعريــــــف اإلجرائــــــي   

الذي  (McGraw Hillالسلسلة التعليمية العاملية ماجروهيل )

ثــــانوي، والــــذي مت اعتمــــاد اليُــــدرل لاالبــــات الصــــف األول 
ــــــة  ــــــة والتعلــــــيم باململكــــــة العربي تدريســــــه مــــــن قبــــــل وزارة الرتبي
الســــــــعودية للفصــــــــل الدراســــــــي األول مــــــــن العــــــــام الدراســــــــي 

 هـ .4143 -هـ 4144
 ي المكون المعرفcognation: 

هــو كــل مــا يُعــِّب عــن املعرفــة يُعــرف املكــون املعــريف بأنــه  
وضـــوع مــــا  واخلـــِّبات واملعتقـــدات الـــ  ميتلكهـــا الفـــرد عـــن م

 .(343م، ص3111)زيتون، 
الدرجة املكتسبة ال  مققها الفرد يُعرف املكون املعريف بأنه  

ال أو مستوى النجاح الذي يصل إليه يف مادة دراسية أو جم
 (.343، صم3113تدري  معني  )عالم،  أو

: هو مقدار ما  مع لدى طالبات  التعريف اإلجرائي
الصف األول الثانوي من معارف مرتباة مبقرر األحياء 

عند املستويات  Bayerلنموذ  باير  املاور واملعد وفقا  
املعرفية الدنيا والعليا ويقال بالدرجة ال  حتصل عليها 

 الذي يف اختبار املكون املعريفطالبات جمموعة البحث 
 .أعدته الباحثة هلذا الغرض

  التفكير الناقدcritical thinking: 
ل إر التفكري الذي يهدف إر التوصبأنه  يُعرف 

، عن طريق دراسة األدلة احلقيقة بعد نفي الشك عنها
م، 3111شواهد املتوفرة وبحيصها  )طافش، املناقية وال

 .(1ص
ة عقلية تضم جمموعة من مهارات التفكري عمليويُعرف بأنه  

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 

 .(34م، ص3114ة  )الشواهني ، املشكلة املنظور 
استخدام طالبات الصف األول :  التعريف اإلجرائي

الثانوي ملهارات التفكري يف فحص وتقصي املعلومات 
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 املقدمة وتفسريها ، واستنتا  واستنباع العالقة بينها ومعرفة
، وتقال بالدرجة ال  احلج  واملناقشاتوتقوة  االفرتاضات

لناقد املعد من قبل ختبار التفكري احتصل عليها الاالبة يف ا
   الباحثة لذلك

 حدود البحث: 
 ية: تيقتصر البحث على احلدود اا

: مت تابيق  ربة البحث يف مدينة مكة حدود مكانية -4
 .غربية باململكة العربية السعوديةاملكرمة يف املناقة ال

: مت تابيق البحث يف الفصل الدراسي احلدود الزمنية -3
 هـ. 4143 -4144األول لعام 

: اقتصر البحث على عينة من طالبات احلدود البشرية -4
 . الثانوي يف مدرسة البشرى األهليةالصف األول 
 : متغيرات البحث

 .املتغري املستقل: طريقة التدريس بنموذ  باير -
 .املكون املعريف –لتفكري الناقد : ااملتغري التابع -

 : أدوات البحث
 ( الباحثة التفكري الناقد )إعداد اختبار -4
 ( املكون املعريف )إعداد الباحثة اختبار -3

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
منذ بداية القرن العشرين بدأ االهتمام بالذكاء والتفكري 

قام كثري من علماء النفس يف البحث عن إذ  ،والنمو العقلي
توجد عالقة بني الذكاء والتفكري   ية: هلتالتساؤالت اا
ية مهارات التفكري   وهل ميكن تنمالتفكري هل ممكن تنمية
   عند املتعلمني

ن أول من جث يف مدى عالقة الذكاء بالتفكري هو إ
مؤسس مدرسة جالتون  Francis Galtonفرانسيس جالتون 

والذي أشار إر أن الذكاء صفة كلية للدما  وتشتق منها  
 Alfred Binetمهارات التفكري. مث جاء إلفرد بينيه  كل
قام بإثبات أن الذكاء يتكون من  إذملدرسة جالتون  رضا  معا

وظائف خمتلفة مثل: االنتباه ، التمييز ، التذكر ، التخيل.. 
 (.41-44م ، ص 3114اخل )احلارثي ، 

ومما سبق نستنت  أنه مهما تنوعت مدارل الذكاء والتفكري 
وهي أن العقل  ة،املختلفة فإننا خنلص إر نتيجة واحد

 قدرات ومهارات خاصة متنوعة ميكن هلذه البشري يشمل
لواج  أن . لذا فإنه من ااملهارات أن تنمى يف ظروف معينة

، من خالل برينهم على طرح  نعلم الاالب كيف يفكرون
التساؤالت ومناقشة األفكار وتعديلها يف ضوء معايري 

 واضحة .
 :Teaching thinking skillتعليم مهارات التفكير

رية برزت أمهية تعليم مهارات يف ااونة األخ
منها املتأمل لسياسة التعليم يف  ،التفكري يف مواطن عدة

اململكة العربية السعودية كد أ"ا أكدت يف أكثر من موضع 
من  على االهتمام بتنمية مهارات التفكري وجعلته هدفا  

، كما رمست خاة مستقبلية للسنوات العشر أهدافها العامة
أشكاله ) وزارة االهتمام بالتفكري جبميع القادمة من ضمنها 

 (.41هـ ، ص4135، الرتبية والتعليم
واجلدير بالذكر أن مهارات التفكري متجددة وتبقى صاحلة   

من حيث فائدهتا واستخدامها يف معاجلة املعلومات بعكس 
 .يتها فإ"ا غالبا  ما تصبح قدميةاملعارف، فرغم أمه
عليها افرتاضات يقوم  (Bayer, 2008, 227وقد وضع باير )

 :تعليم مهارات التفكري منها
 أن مهارات التفكري ك  أن تُعلم جلميع الاالب. -4
مجيع املوضوعات الدراسية مناسبة لتعليم التفكري، إذا  -3

 قدمت باريقة مناسبة . 
قدرة على  ة( سن44تتكون لدى األطفال بعد سن ) -4

ار ية مع وجود فرق يف مقدالتفكري يف مستويات  ريد
 . التفكري

إن التدريس باستخدام اسرتاتيجيات تعليم التفكري  -1
 . ساعد على حتسني تفكري املتعلمي
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ري ومما الشك فيه أن االهتمام بتعليم مهارات التفك        
، لذلك تعددت النماذ  ال  املختلفة أمر يف غاية األمهية

عامة والتفكري  اهتمت بتنمية التفكري جبميع جوانبه بصفة
، ويف هذا البحث مت اختيار  وذ  باير ناقد بصفة خاصةال

احلاجة يف  من كثري من الدراسات  بهنظرا  ملا أوصت 
استخدام وتابيق هذا النموذ  للكشف عن فاعليته يف 

لغامدي، ، )االتفكري الناقد واملكون املعريف تنمية مهارات
 .(  Bayer , 1997؛Liu, 2007،م3112

 : Bayer modelنموذج باير 
 هو من أحد النماذ  ال  هتتم بتعليم مهارات التفكري بصفة

 Bayer)، وقد وضع باير عامة والتفكري الناقد بصفة خاصة

B. K.)   مث قام م4225وذجه يف صورته األولية عام ،
م، 4224يقه يف عام ببعض التعديالت عليه وأعاد تاب

 اصر، ويعتمد هذا النموذ  على أربعة عنومسى  وذجه بامسه
 (؛م3114؛)باير، (Bayer,1997؛) (Bayer,1995))وهي:

(Bayer, 2008.)) 
 أوالً : البيئة التعليمة :

يات ويُقصــــد  ــــا البي ــــة الــــ  تســــاعد علــــى تاــــوير مســــتو     
 :يت، وتتضمن ااالتفكري العليا لدى الاالبات

ترتيــــ  الصــــف: ويعــــ  ترتيــــ  املقاعــــد بشــــكل حــــرف  - أ
(Uجيــث تســتايع الاالبــات موا )ا  جهــة بعضــهن بعضــ 

هن أو ترتيبها يف جمموعات صغرية ح  تسـتايع كـل مـن
، إضافة إر تزويد جدران التفاعل مع األخريات بإكابية

ري اجليد ال  الصف مبلصقات لعرض بعض نتائ  التفك
 .يكتسبنها الاالبات

اإلثـــــارة الصــــــفية: وهنــــــا يتالـــــ  مــــــن املعلمــــــة اهتمامــــــا   - ب
ن على معلومات أكثر باستثارة الاالبات للحصول منه

، وتـتم هـذه مامها باسرتجاع املعلومات وحفظهـامن اهت
ات االستثارة عن طريق طرح بعـض التسـاؤالت والفرضـي

ن ، ومـــــن مث تكلـــــيفهواملقارنـــــات علـــــى مجيـــــع الاالبـــــات
 .بتحليل وتقوة كل ما طرح عليهن

وضـــوح اللغــــة: كــــ  علــــى املعلمــــة اســــتخدام عبــــارات   -  
د التعقيــــد حــــ  تســـــاعواضــــحة بعيــــدة عــــن الغمـــــوض و 

 مــــــا هـــــــيالاالبــــــات علــــــى التفكــــــري اإلكـــــــايب، مثــــــل:  
مـاذا سـوف مـدث   توقعاتك فيما بعد ذلك  بدال  من

 ، وهذا يساعد الاالبة على أن تكون متميـزة بعد ذلك
 يف تفكريها عن األخريات.

: يبـــدأ العمـــل علـــى التخاـــيا لتنظـــيم عمليـــة التخاـــيا - د
ثـــري وتتحـــدى التـــدريس وذلـــك عـــن طريـــق طـــرح أســـ لة ت

، بــات مــن خــالل حتليــل بعــض املوضــوعاتتفكــري الاال
 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  

بتدائية ح  "اية املرحلة الثانوية كما يف من املرحلة اال
 (:4الشكل )

 ( 1شكل )
 نموذج مهارات التفكير الناقد عند باير

 المرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
 الثانوية المتوسطة االبتدائية

1-2 
1 - 1 - 5 -

2 
7 – 8 - 9 11 – 11 – 12 

 
 ـــ

 * احلقيقة
 * الرأي

لــيس  –)لــه عالقــة 
 له عالقة(

 * االستدالل
* الدقـــة يف فحــــص 

 وقائع احلوار
* األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب 

 والنتيجة

 * معرفة االفرتاضات
* احلكــــــــــــم علــــــــــــى قــــــــــــوة 
الِّبهــــــــــــــــــــــــان )التقــــــــــــــــــــــــوة 

 واملناقشات(
* املغالاــــــــــات املناقيـــــــــــة 

 )االستنتا (
* تفسـري النتـائ  مـن قــوة 

 مصدر املعلومات
* التناقضـــــــــات املناقيـــــــــة 

 )االستنباع(
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بثل هذه  إذأدوات للتفكري ،  نزلةه املهارات مبهذ عدهب و       
األدوات األسال الـذي ينالـق منـه التفكـري اإلكـايب، والـذي 
ك  على املعلمة أن تكسبها للاالبة ح  حتقـق تعلـم فعـال 

 للمقرر الدراسي.
 :ثالثاً : سلوك التفكير الفعال

وهـــــو الســـــلو  الـــــذي بارســـــه املعلمـــــة والاالبـــــة يف 
عد على تنمية تفكري الاالبات مـن خـالل الصف جيث ُيسا

اســـتعمال أدوات التفكـــري أثنـــاء التـــدريس ، كمـــا كـــ  علـــى 
 ،  يـــ  عـــن تســـاؤالت الاالبـــات بصـــورة مباشـــرةاملعلمـــة أالن 

باهتــا علــى ممارســة وإ ــا تنتظــر بعــض الوقــت حــ  تــدرب طال
، إضـــــافة إر أنـــــه كـــــ  أن يكـــــون تفكـــــري مهـــــارات التفكـــــري

توجيهها إر ح  تتمكن املعلمة من  الاالبة بصوت مسموع
 .سلو  التفكري الفعال

 رابعاً : استراتيجية باير لتعليم مهارات التفكير الناقد:
إن الاالبـــة حتتـــا  إر خاـــوات حمـــددة وواضـــحة لـــتعلم 
وممارسة مهارة التفكري الناقد ، لذا فقد حدد باير اسرتاتيجية 

بامسه ، وتتكون خاصة بتعليم مهارات التفكري وأمساها أيضا  
 سرتاتيجية من ست مراحل هي:هذه اال

  املقدمـــــة: يف هـــــذه املرحلـــــة يـــــتم العـــــرض املبســـــا ألهـــــم
مميــــــــزات مهــــــــارات التفكــــــــري الناقــــــــد وحتديــــــــد جمــــــــاالت 

، جيــث يــتم مها والقواعــد الــ  حتكــم كـل مهــارةاسـتخدا
وتقدم  ،ر من ا توى الدراسيالرتكيز على املهارات أكث
 .واحدةهذه املرحلة يف حصة 

 ( يف هــــذه املرحلــــة تقــــوم املعلمــــة 4املمارســــة املوجهــــة :)
جبمــــع املعــــارف املناســــبة مــــن ا تــــوى الدراســــي ومــــن مث 
حتــدد مهــارة التفكــري الناقــد املناســبة لتمارســها الاالبــات 
بشـــــكل متكـــــرر بإرشـــــاد وتوجيـــــه مـــــن املعلمـــــة ، وتقـــــوم 
 املعلمة باسرتجاع أهم ما مييز هذه املهارة مث تنفيذها يف
جــزء مناســ  مــن الــدرل مــع مالحظــة مــا مت القيــام بــه 

وتابيقــه علــى املهــارة مث تقــوم بالتغذيــة الراجعــة ومــن مث 
 اخلابة .

  التابيـــق املســـتقل: عنـــدما ُتظهـــر الاالبـــات قـــدرهتن علـــى
تنفيــــذ وتابيــــق مهــــارات التفكــــري الناقــــد دون إرشــــاد أو 
 ا  توجيه ، فـإن املعلمـة تسـتايع بعـد ذلـك منحـنهن فرصـ

، مع مالحظة مـا مت تخدام املهارات بشكل مستقلالس
بالتغذيــة القيـام بـه وتابيقــه علـى مواقـف أخــرى مث تقـوم 

 .الراجعة ومن مث اخلابة
  النقـــل والتاـــوير: تقـــوم املعلمـــة بتـــذكري طالباهتـــا بقواعـــد

اســــــتخدام مهــــــارات ســــــابقة ومــــــن مث تســــــاعدهن علــــــى 
ممارســــــتها يف مواقــــــف خمتلفــــــة كممارســــــتها علــــــى درل 

املراحـل السـابقة يف ظـروف  ، وهذا يعـ  مراجعـة جديد
 .خمتلفة

 ( عنــد ممارســة مهــارة التفكــري يف 3املمارســة املوجهــة : )
املعلمـة تقـدة علـى مواقف خمتلفة وجديـدة ، فإنـه كـ  

املســـاعدة والتوجيــــه لاالباهتــــا حـــ  يــــتمكنهب مــــن القــــدرة 
 .يف هذه املواقف اجلديدة مهااعلى استخد

 :تســــعى املعلمــــة إر جعــــل طالباهتــــا  االســــتخدام الــــذايت
اســـــتخدام مهـــــارة التفكـــــري  يعتمـــــدن علـــــى أنفســـــهن يف

، وبعدها  تار كل طالبة مهارة التفكري املناسـبة املناسبة
قت املناس  من وجهة نظرها حلل مشكلة ما وحتدد الو 

 .الستخدام هذه املهارة
ومن الدراسات ال  استخدمت  اذ  لتدريس مهارات 

 قد:التفكري النا
 ( 3111دراسة الرشيد)هدفت إر معرفة أثر برنام  قائم م :

على  اذ  تدريس مقرتحة تنمي التفكري من خالل منه  
العلوم على التفكري اإلبداعي والناقد والتحصيل لدى 
تلميذات الصف اخلامس االبتدائي وطبقت على عينة 

( تلميذة من تلميذات الصف اخلامس 11مكونة من )
( تلميذة يف 41، )( بالرياض425املدرسة ) بتدائي يفاال
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، ( تلميذة يف اجملموعة التجريبية41، و)اجملموعة الضاباة
واشتمل البحث اختبار تورنس للتفكري اإلبداعي املقنن 
على البي ة السعودية واختبار التفكري الناقد والتحصيلي 
الذي أعدهتما الباحثة ، وأسفرت النتائ  بفاعلية الِّبنام  

ناقد واإلبداعي خدم يف تنمية مهارات التفكري الاملست
 . والتحصيل الدراسي

  دراسة(Lauer, 2005) هدفت إر الكشف عن فاعلية :
لتنمية مهارات  Blgg model استخدام  وذ  بال 

 التفكري الناقد لدى الاال  املعلم وأثره على بعض نوات 
، وقد مت تابيق هذه العملية التعليمية لدى التالميذ

لاالب املعلمني يف  صص الدراسة على عينة من ا
، وأسفرت النتائ  بفاعلية النموذ  يف تنمية الفيزياء

 مهارات التفكري الناقد لدى الاال  املعلم. 
 ( هدفت إر معرفة أثر 3115دراسة سوارتز وباركس :)م

 Swartz & parks modelاستخدام  و  سوارتز وباركس 

ناقد والتحليلي واإلبداعي وذلك مهارات التفكري ال لتعليم
بدجمها يف املقررات الدراسية لدى تالميذ املرحلة 

لكل مهارة  اةياالبتدائية، وتضمن النموذ  تصميم خر 
مت استخدامه أثناء  ا  بياني ا  ، ومنظممن مهارات التفكري

نة من تالميذ املرحلة ، وطبقت الدراسة على عيالتدريس
اعلية النموذ  التدريسي مما ، وأظهرت النتائ  فاالبتدائية

فكري الناقد زاد يف قدرة التالميذ على اكتساب مهارات الت
 . والتحليلي واإلبداعي

 ( 3114دراسة علي)هدفت إر التعرف على مدى م :
فاعلية استخدام النموذ  املفاهيمي يف تعليم البيولوجي 
على التفسري املفاهيمي يف العلوم وتنمية بعض مهارات 

ثانوي، الالناقد لدى طالب الصف األول التفكري 
( طالبا  من طالب 431وطبقت على عينة مكونة من )

ثانوي، وقد مت تقسيم العينة إر جمموعة الالصف األول 
( طالبا ، 11 ريبية ُدرست بالنموذ  املفاهيمي وعددهم )

( 11يقة املعتادة وعددهم )وجمموعة ضاباة ُدرست بالار 
التفكري ية: اختبار تة األدوات اا، وتضمنت الدراسطالبا  

، واختبار تشخيصي للمفاهيم الناقد ومهاراته الفرعية
املتضمنة الوحدة املختارة الذي أعدمها الباحث، وأسفرت 
النتائ  بفاعلية النموذ  املستخدم يف تنمية مهارات 

 . تفكري الناقد والتفسري املفاهيميال
 ( 3112دراسة الغامدي:)فاعلية برنام  هدفت إر قيال  م

مقرتح قائم على  وذ  باير لتعليم مهارات التفكري الناقد 
يف تنمية التفكري الرياضي والتحصيل يف اهلندسة لدى 

، وطبقت على عينة دائيتلميذات الصف السادل االبت
( تلميذة من تلميذات الصف السادل 11مكونة من )

تلميذة ( 44)، ومت تقسيم العينة إر ةاالبتدائي مبدينة جد
( تلميذة يف اجملموعة 44، و )يف اجملموعة الضاباة

، وأظهرت نتائ  ل  طُبق عليها الِّبنام  املقرتحالتجريبية ا
البحث تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضاباة يف 

 التحصيل الدراسي والتفكري الرياضي. 
 ة:تيومن خالل الدراسات السابقة تتضح النقاع اا

 سات أكدت على ضرورة تابيق  اذ  معظم الدرا
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 .
 ساهم طرق و اذ  تدريس مهارات التفكري من خالل ت

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
دام  ــــــاذ  وطــــــرق تــــــدريس يف مقــــــررات خــــــالل اســــــتخ

ب يف املهمــــــات دراســــــية يســــــهم يف تاــــــوير أداء الاــــــال
 .التعليمية املختلفة

 :Critical Thinkingالتفكير الناقد  
يعد التفكري الناقد أحد أ ـاع التفكـري الـ  تسـهم يف تكـوين 
أفــــراد أكثــــر تفتحــــا ، الســــتقبال كــــل مــــا هــــو جديــــد ملواجهــــة 

، لـــــذا ينبغــــي بـــــرين بل وتقبــــل أفكـــــاره والتكيــــف معــــهســــتقامل
الاالبـــات علـــى تقـــوة األفكـــار واألشـــياء واألحـــداث خـــالل 

  سلسلة مفتوحة من التساؤالت.
، م3111، قـــــد مـــــن وجهـــــة نظـــــر ) بـــــابانيفـــــالتفكري النا   
( هـــــــو  فحـــــــص للمعتقـــــــدات واملقرتحـــــــات يف ضـــــــوء 54ص

إدرا  العالقــة الشــواهد الــ  تؤيــدها واحلقــائق املتصــلة  ــا مــع 
ـــــــة بـــــــني القضـــــــايا، والقـــــــدرة علـــــــى تفســـــــري البيانـــــــات  املناقي
واستخالص النتائ  والتعليمات السليمة وتقوة مـدى صـحة 

املســـلمات وتقـــوة األحكـــام  الشـــواهد واألدلـــة والتعـــرف علـــى
  .واحلج 

القــدرة علــى حتديــد ( بأنــه  344م، ص3115رفــه )طــه، ويع
وتقــــــدة ، األســــــبابمعرفــــــة االفرتاضــــــات وتفســــــري املشــــــكلة و 

 .احلج  املرتباة باملشكلة 
 :ومما سبق يتضح أن التفكري الناقد

ساعد على ميتاز بالوضوح والدقة واملرونة مما ي -4
 .الوصول إر نتائ  سليمة

من املهارات العقلية ال  ميكن أن  يضم عددا   -3
 يتعلمها الفرد ويتدرب عليها.

البحث  ومن املهارات ال  مت االعتماد عليها يف هذا
، تعري  (Watson &Glaser) مهارات واطسن وجليسر

 : ، الذي يتكون من مخس مهارات هي(م4211، )إبراهيم
  : Hypothesesمعرفة االفتراضات  -1

البيانــــات تتمثـــل يف القــــدرة علــــى فحــــص الوقــــائع و  
. جيــث ميكــن أن مكــم الفــرد بــأن الــ  يتضــمنها موضــوع مــا
 .تبعا  لفحصه للوقائع املعااةارد افرتاضا  ما وارد أو غري و 

 :Interpretationالتفسير   -2
يتمثــل يف قــدرة الفــرد علــى اســتخالص نتيجــة معينــة         

 من حقائق مفرتضة بدرجة معقولة من اليقني.
  :Argument Evaluationتقويم المناقشات  -1

همـــة يتمثـــل يف قـــدرة الفـــرد علـــى إدرا  اجلوانـــ  امل 
ن بييز نواحي ، وميكمباشرة بقضية ما احلجة ال  تتصلوقوة 

 .القوة والضعف فيها
 : Inductionاالستنباط  -1 

يتمثــل يف قــدرة الفــرد علــى معرفــة العالقــات بــني وقــائع معينــة 
تعاــى لــه جيــث ميكــن أن مكــم يف ضــوء هــذه املعرفــة مــا إذا  

غــض ، بتقة بامـا  مـن هـذه الوقـائع أم الكانـت نتيجـة مـا مشـ
 .وقائع املعااة، أو موقف الفرد منهاالنظر عن صحة ال

 :Inference االستنتاج   -5
ز بني درجة احتمال صـحة ييتمثل يف قدرة الفرد على التمي  

أو خاأ نتيجة ما تبعا  لتوفر البيانات املعااة ودرجة ارتباطها 
 بوقائع معينة.  

ومن الدراسات ال  تناولت  اذ  وبرام  تدريس خمتلفة   
 ت التفكري الناقد:لتنمية مهارا

 ( هدفت إر التعرف 3111دراسة املهنا :)علىم 
مستوى التفكري الناقد عند طالب الصف الثا  

( لدى 4املتوسا يف مبحث العلوم باستخدام )كورت
( 11طلبة مدارل الرياض للبنني وتكونت العينة من )

( طالبا  يف 11)و، من طلبة الصف الثا  املتوسا طالبا  
( طالبا  يف اجملموعة التجريبية. 11، و)ضاباةاجملموعة ال

للتفكري الناقد من  واشتملت الدراسة على مقيال
أن هنا  قدرة  إر ، وأسفرت النتائ إعداد الباحث
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، بلغت متوساة للاالب يف مهارات التفكري الناقد
 . %( من الدرجة النهائية51)

 (  هدفت إر معرفة فاعلية 3111دراسة البسيو :)م
تدريسي مقرتح قائم على اسرتاتيجيات ما وراء   وذ 

املعرفة يف تنمية التفكري الناقد يف الرياضيات لدى 
ثانوي ، وكانت العينة مكونة الطالبات الصف األول 

( 14: )على النحو اايت( طالبة موزعات 11من )
( طالبة يف اجملموعة 14طالبة يف اجملموعة الضاباة، و)

عبارة عن اختبار التفكري  ، وأدوات البحثالتجريبية
الناقد يف الرياضيات، وأظهرت النتائ  بفاعلية النموذ  

 .يف تنمية مهارات التفكري الناقد التدريسي املقرتح
 ( دراسةSavich ,2008 هدفت إر التعرف :) أثر على

استخدام أسلوب التحري يف تاوير مهارات التفكري 
حث من الناقد يف مادة التاريخ. وتكونت عينة الب

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 

م، التحليل، الرتكي ، التقوة( واختبار التفكري )الفه
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. 
 :تيةراسات السابقة تتضح النقاع ااومن خالل الد

  اتفقـــت الدراســـات أنـــه ميكـــن تنميـــة التفكـــري الناقـــد مـــن
 خالل تابيق  اذ  وبرام  تدريس خمتلفة.

  تنوعــت املهــارات الــ  تقيســها اختبــارات التفكــري الناقــد
ـــــارت الباحثـــــة  املعـــــدة يف الدراســـــات الســـــابقة ، وقـــــد اخت

 –التفســـــــــري  –املهـــــــــارات التاليـــــــــة )معرفـــــــــة االفرتاضـــــــــات 

تقــــــــوة املناقشــــــــات( نظـــــــــرا   –االســــــــتنباع  –االســــــــتنتا  
وأل"ــا تتفــق إر حــد كبــري مــع مهــارات التفكــري  ،لشــموهلا

الناقــــد الــــ  حــــددها بــــاير لاــــالب املرحلــــة الثانويــــة، كمــــا 
ــــــة واألجنبيــــــة  ــــــذه  أخــــــذت كثــــــري مــــــن الدراســــــات العربي

 املهارات ،ومناسبة املهارات لابيعة مقرر األحياء.
 :cognationون المعرفي المك

كثـري مـن الرتبـويني وعلمـاء الـنفس يـرى أن املكــون 
املعــــريف هــــو مــــا يعــــِّب عــــن املعرفــــة واخلــــِّبات واملعتقــــدات الــــ  

 (.  343، صم3111ن، ميتلكها الفرد عن موضوع ما )زيتو 
لذلك يعد املكون املعريف أحد أهداف املؤسسات    

ند لالستيعاب التعليمية على خمتلف مستوياهتا، فهو مست
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 

 (. 44هـ ، ص4135والتعليم، 
د أو اخلِّبات املعرفية مبستويات معرفية متفاوتة مققها الفر 

مستوى النجاح الذي يصل إليه يف مادة دراسية أو جمال أو 
 تدري  معني 

( مستويات املكون 343م ، ص3113، وقد حدد )عالم
 املعريف إر: 

 مستويات معرفية دنيا:  -1
بثــل يف قــدرة الفــرد الكتســاب املعرفــة العلميــة واملعلومــات    

 .األس لة املاروحة نال  تساعده لإلجابة ع
 تويات معرفية عليا: مس -2
بثــل يف قــدرة الفــرد الكتســاب املعرفــة العلميــة واملعلومــات    

وتنميــة القــدرات واملهــارات يف اســتخدام هــذه املعرفــة العلميــة 
 بصورة وظيفية ح  ال تكون حمدودة الفائدة.

ن هنا  ضرورة إومن خالل التالع برؤى مستقبلية ف   
ررات الدراسية تنمي ملحة لتابيق طرق و اذ  لتدريس املق

مهارات التفكري واحلصيلة املعرفية ، ويف هذا السياق يعد 



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

 (م3144 ولكانوان األهـ/4145 صفر؛ )الرياض 415 – 11(، ص ص 14رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )

94 

 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 

 . يف مما يعود عليهن بالفائدةاملعر فهم عميق للمكون 
 :تناولت اهتماما  باملكون املعريفومن الدراسات ال  

 دراســة (Prins et. al, 2006:)  هــدفت الدراســة إر
معرفـــة أثـــر القـــدرة العقليـــة ومـــا وراء املعرفـــة يف اكتســـاب 
املكونات املعرفية يف التعلم. وأجريت الدراسة على عينة 

ة اجلامعية، تلقـوا تـدريبا  علـى ( طالبا  باملرحل11قوامها )
حمتويـــات تعليميـــة ذات مســـتويات خمتلفـــة مـــن الصـــعوبة 

معقـــد(، وذلـــك باالعتمـــاد علـــى  -متوســـا  -)بســـيا 
احلاس  اايل . وتوصلت الدراسة وجود عالقـة موجبـة 
بني القدرة العقلية وما وراء املعرفة ونتائ  املكون املعـريف 

 يف املستويات الدنيا العليا. 
 م(: هـــدفت إر معرفـــة فاعليــــة 3112ة )حممـــد ، دراســـ

برنام  إعداد معلم الفيزياء قائم على الـتعلم اإللكـرتو  
يف تنمية املكون املعريف ومهارة ا اذ القرار واال اه حنوه 

( 51لـــدى الاـــالب املعلمـــني. ومشلـــت عينـــة البحـــث )
و طالبــة مت تــدريبهم مــن خــالل دورة تدريبيــة ملــدة  ا  طالبــ

 51م ومــــن مث طبــــق الِّبنــــام  علــــيهم بواقــــع )ثالثــــة أيــــا
سـاعة( علــى مـدار الفصــل الدراسـي. وقــد أسـفرت أهــم 
النتـــائ  عـــن فاعليـــة برنـــام  الـــتعلم اإللكـــرتو  يف تنميـــة 

رق تــــــدريس العلــــــوم جملموعــــــة املكــــــون املعــــــريف ملقــــــرر طــــــ
 .الدراسة

 منهج البحث:
ــــــك بتحديــــــد    اســــــتخدمت الباحثــــــة املــــــنه  التجــــــرييب. وذل

جيــث يابــق الِّبنــام  علــى  ا  عشــوائي ا  لبحــث حتديــدجمموعــة ا
جمموعــة البحــث وتابــق عليهـــا أدوات البحــث بشــكل قبلـــي 

 وبعدي.
 

 :مجتمع البحث وعينته
ثانوي من اليتمثل جمتمع البحث يف طالبات الصف األول   

، وقـــدمت اختيـــار ثانويــة البشـــرى األهليـــة، مبدينـــة مكـــة املكرمـــة
 .باحثةهذه املدرسة لقر ا من منزل ال

( طالبة من طالبات الصف األول 21وتكونت العينة من )
ثانوي بعد أن مت استبعاد طالبات املنازل والعائدات للسنة ال

الدراسية ح  يتم تكافؤ اجملموعات و انسها يف العمر 
( 44-41بني ) الزم ، حيث ترتاوح أعمار الاالبات ما
بسياا  جيث ميثل  سنة، وقد مت اختيار العينة اختيارا  عشوائيا  

( ومت 11ن منها اجملموعة التجريبية والعدد الكلي فيها )فصال
اجملموعة  ميثالنن ان ااخر تدريسها بنموذ  باير، والفصال
( ومت تدريسها بالاريقة 51الضاباة والعدد الكلي فيها )

، وقد قامت معلمة الصف بتدريس اجملموعتني التقليدية
 . الضاباة والتجريبية

 
 البحث وإجـراءاتها خطـة

 ية:تلإلجابة عن فروض البحث مت إتباع اإلجراءات اا
االطـــــالع علـــــى األدبيـــــات والدراســـــات الـــــ  اهتمـــــت  أواًل:

بنماذ  تدريس تنمـي مهـارات التفكـري بصـفة عامـة والتفكـري 
الناقــــد بصــــفة خاصــــة، وكــــذلك تنمــــي املكــــون املعــــريف لــــدى 

 املتعلمني.
 : اختيار الوحدة الدراسية:ثانياً 

مت اختيـــــار وحـــــدة دراســـــية متضـــــمنة )البكترييـــــا والفريوســـــات 
والاالئعيات والفاريـات( مـن كتـاب األحيـاء املاـور للصـف 
األول الثانوي الفصل الدراسي األول، املقرر مـن وزارة الرتبيـة 

هـــــــ، وذلــــــك 4143 -هـــــــ 4144والتعلــــــيم للعــــــام الدراســــــي 
 ية:تل سباب اا

 لى العديد مـن املفـاهيم واملكونـات املعرفيـة الـ  حتتوي ع
 تتناس  مع  وذ  باير التدريسي.
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 ــــــد مــــــن املوضــــــوعات امل ــــــ  تثــــــري تتضــــــمن العدي همــــــة ال
تســاؤالت واستفســارات الاالبــات، ممــا تشــجعهن علــى 

 تنمية التفكري الناقد ومهاراته املختلفة.
   احتــواء الوحــدة علــى جمموعــة كبــرية مــن املعــارف، والــ

 مــن مثال تــتمكن معظــم الاالبــات مــن اســتيعا ا، و قــد 
قــد يـــؤثر علـــيهن يف اكتســـاب املكــون املعـــريف، وهـــذا مـــا 
كعلنا حنتا  إر استخدام طرق و اذ  تدريسية جديدة 

 تساعدنا يف التغل  على هذه الصعوبات.
 ثالثًا: تحليل محتوى الوحدة:

 مت حتليـــل حمتـــوى الوحـــدة  ـــدف حتديـــد األهـــداف التعليميـــة
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.
 .توى مت حساب صدق وثبات التحليلوبعد حتليل ا 

 :داد دليل المعلمرابعاً: إع
بعد االطالع علـى بعـض املوسـوعات العلميـة، وعـدد مـن    

كتــ  األحيــاء املتخصصــة، مت إعــداد دليــل املعلمــة املتضــمن 
دراســـة تفصـــيلية ملوضـــوعات الوحـــدة املختـــارة وفقـــا  لنمـــوذ  
بـاير، وذلـك لالسرتشـاد بـه أثنـاء عمليـة التـدريس، ومســاعدة 

، وقـــد ابيـــق النمـــوذ دري  الاالبـــات علـــى تاملعلمـــة علـــى تـــ
 احتوى دليل املعلمة على:

  :تشتمل املقدمة على التعريف بنموذ  باير وأمهيته مقدمة
ــــــد  وشــــــرح خاواتــــــه والتوجيهــــــات الالزمــــــة للمعلمــــــة عن

 استخدام هذا النموذ .
  :فيها يتم حتديد األهداف العامة للوحدة عامـة األهداف

 واألهداف السلوكية لكل درل.
  :حتديـد األنشـاة التعليميـة والتجـارب األنشطة التعليميـة

 يف كل درل واألدوات املالوبة.

  :شـــرح تفصـــيلي خلاـــة ســـري الـــدرل إجـــراءات التـــدريس
 وفقا  لنموذ  باير.

  :حتديد طرق التقوة املتبعة.التقويم 
وبعــــد االنتهــــاء مــــن إعــــداد دليــــل املعلمــــة، مت عرضــــه علــــى   

اتذة حمكمــني أســاتذة مــن قســم املنــاه  وطــرق التــدريس وأســ
ــــاء وعلــــى بعــــض مــــن مشــــرفات ومعلمــــات  مــــن قســــم األحي

ــــات الاألحيــــاء للصــــف األول  ثــــانوي وعلــــى تســــعة مــــن طالب
لوحـــدة الصــف األول الثـــانوي الـــاليت قـــد انتهــني مـــن دراســـة ا

، إلبـداء الـرأي فيـه، ومـدى مالءمتـه ملـا من غري عينـة البحـث
رائهــــم ومقرتحــــاهتم مت إجــــراء هأعــــد مــــن أجلــــه، وعلــــى ضــــوء 

 عديالت.بعض الت
 خامسًا: أدوات البحث:

 إعداد اختبار التفكير الناقد:  -1
 تحديد الهدف من االختبار: -أ

يهـــدف االختبـــار إر قيـــال قـــدرة طالبـــات الصـــف األول    
ثانوي على التفكري الناقد يف مهارات )االستنتا ، التفسري، ال

االســـتنباع، تقـــوة املناقشـــات، معرفـــة االفرتاضـــات(، وقـــد مت 
ر هذه املهارات لعدة اعتبارات منها: أ"ا تتفق إر حد  اختيا

كبـــري مـــع مهـــارات التفكـــري الناقـــد عنـــد بـــاير، إضـــافة إر أن 
معظم اختبارات التفكري الناقـد يف األدبيـات السـابقة اتفقـت 

مـن أكثـر املهـارات ارتباطـا  بـالتفكري  لكو"ـاهذه املهـارات  يف
 ة و وذ  باير.الناقد، وكذلك ملناسبتها للوحدة املختار 

 :صياغة مفردات االختبا -ب
مت صـياغة مفـردات االختبــار يف مخسـة أقســام مسـتقلة تقــيس 

تتكون كل  إذقدرة الاالبة على التفكري الناقد يف كل مهارة. 
، تبار من جزأين مها: مقدمـة السـؤالمفردة من مفردات االخ

يليها أربعة استجابات كل استجابة تتضمن خيارين أو أكثر 
ــــار الاالبــــة   ــــد صــــياغة االختبــــار أت حــــدها. وقــــد ُروعــــي عن

ة ومناسـبتها ملسـتوى احتواء املفردات على موضـوعات الوحـد
، ووضوح ودقة األلفاى املستخدمة يف صياغتها  و الاالبات
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، قيــــد وكــــذلك ســــهولة ووضــــوح التعليمــــاتوخلوهــــا مــــن التع
وتزويد كل قسم مـن أقسـام االختبـار مبثـال توضـيحي يوضـح 

ا علـى االختبـار كمـا يف ملحـق بة الاريقـة الـ   يـ   ـللاال
(4). 
 جدول مواصفات االختبار: - ج

( يبني مواصفات اختبار التفكري الناقد لدى 4جدول رقم )
 ثانوي.الطالبات الصف األول 

 ( 1جدول رقم ) 
مواصفات اختبار التفكير الناقد لدى طالبات الصف األول 

 ثانوي.ال
 عدد األسئلة لناقدمهارات اختبار التفكير ا
 31 معرفة االفرتاضات

 31 التفسري
 31 تقوة املناقشات
 31 االستنباع
 31 االستنتا 
 411 اجملموع 

 

 نظام تقدير الدرجات و طريقة تصحيح االختبار : -د 
حــددت درجــة واحــدة لكــل مفــردة، عنــدما تكــون اإلجابــة   

ة من صحيحة، وصفر عندما تكون اإلجابة خاط ة أو مرتوك
(، ومت تصحيح 411قبل الاالبة وأصبحت الدرجة النهائية )

االختبار وفقا  ملفتاح التصـحيح الـذي أعدتـه الباحثـة، ملحـق 
(3.) 
 صدأ االختبار: -هـ    
  :مت عـــرض اختبـــار التفكـــري الناقـــد صـــدأ المحكمـــين

علـــى حمكمـــني مـــن قســـم علـــم الـــنفس واملنـــاه  وطـــرق 
ألســــ لة، ووضــــوح صــــياغة ا يفالتــــدريس، إلبــــداء الــــرأي 

متهـــــــا ملســــــتوى الاالبـــــــات، وماابقـــــــة ءاملفــــــردات، ومال
ـــار للمهـــارة الـــ  يقيســـها، وعلـــى ضـــوء  مفـــردات االختب

رائهــــم ومقرتحــــاهتم مت إجــــراء بعــــض التعــــديالت علــــى ه

صـــــــياغة بعــــــــض األســــــــ لة واملفـــــــردات وحــــــــذف بعــــــــض 
املفردات ؛ للوصول إر االختبار يف شكله النهائي وهو 

 دة.( مفر 411يتكون من )
  :)مت الصــــدأ التطــــابقي )صــــدأ المحــــك الخــــارجي

تابيـــق االختبـــار علـــى عينـــة اســـتاالعية عـــدد طالباهتــــا 
ثانوي من غري ال( طالبة من طالبات الصف األول 45)

عينــة البحـــث، مث تابيـــق اختبـــار التفكـــري الناقـــد )الـــذي 
، ومـــن مث حســـاب  هاأعدتــه الباحثـــة( علـــى العينــة نفســـ

ات الاالبـــــــــــات يف معـــــــــــامالت االرتبـــــــــــاع بـــــــــــني درجـــــــــــ
ـــــني  االختبـــــارين، وتراوحـــــت قـــــيم معـــــامالت االرتبـــــاع ب

 علـى ( وهي قيم مرتفعة وموجبـة تـدل1911 -1943)
 أن االختبار يتمتع بدرجة مناسبة من الصدق. 

 :حساب ثبات االختبار - و
طُبق االختبار على عينة استاالعية أخرى عـدد أفرادها 

عينـــــة  ثـــــانوي مـــــن غـــــريال( مــــن طالبـــــات الصـــــف األول 45)
البحــث، مث مت إعــادة تابيــق االختبــار مــرة أخــرى علــى العينــة 

( يوم بني التابيق األول والثا  34بفارق زم  قدره ) هانفس
ـــــار التفكـــــري النا ـــــاع الثبـــــات الختب ـــــد وجســـــاب معامـــــل ارتب ق

، وجــــد أن معامــــل الثبــــات باســـتخدام طريقــــة إعــــادة التابيــــق
(، وهـو  1915(، وهو دال إحصائيا  عنـد مسـتوى )1921)

أن االختبــــار يتمتــــع علـــى معامـــل ثبــــات مرتفـــع، وهــــذا يــــدل 
 بدرجة ثبات مقبولة.

  زمن االختبار: -ز 
مت حتديــد زمـــن االختبــار مـــن خـــالل تابيــق االختبـــار علـــى   

ـــــذي  ـــــزمن ال العينـــــة االســـــتاالعية وذلـــــك بإكـــــاد املتوســـــا لل
تستغرقه أسرع طالبة يف اإلجابة، والزمن الذي تسـتغرقه أباــأ 

( دقيقـــة أي 15ن وقـــدره )البـــة، وعليـــه ُحـــدد لالختبـــار زمـــط
 .حصة واحدة

 : إعداد اختبار المكون المعرفي -3
 تحديد الهدف من االختبار: - أ
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اهلـــدف مــن هــذا االختبــار هـــو حتديــد مــدى  ــو املكـــون     
املعـــــريف لاالبـــــات  جممـــــوع  البحـــــث  يف الوحـــــدة املتضـــــمنة 

اريــات( مــن كتــاب )البكترييــا والفريوســات والاالئعيــات والف
األحيــــــاء املاــــــور للصــــــف األول الثــــــانوي الفصــــــل الدراســــــي 
األول، كمـــا يهـــدف إر معرفـــة فاعليـــة  ـــوذ  بـــاير يف تنميـــة 

 املكون املعريف لدى الاالبات.
 : تحديد األهداف السلوكية لالختبار -ب
مت صــــياغة أهــــداف ســــلوكية للوحــــدة املختــــارة ووضــــعها يف   

مــدى  يفا كمــني إلبــداء الــرأي قائمــة لعرضــها علــى الســادة 
مشــول األهــداف الســلوكية للوحــدة املختــارة وصــحة صــياغتها 

العلميــة واللغويــة، وكانــت نتــائ  االســتاالع إمجــاع ا كمــني 
إر  همعلى مشول األهداف ملوضوعات الوحدة، وأشار بعض

تعـــديالت يف الصـــياغة اللغويـــة لـــبعض مـــن األهـــداف، وبعـــد 
قائمــــــة األهــــــداف يف صــــــورهتا إجــــــراء التعــــــديالت أصــــــبحت 

ـــــدا  4( هـــــدفا  كمـــــا يف ملحـــــق )14النهائيـــــة وتضـــــم ) (، بهي
 لصياغة اختبار املكون املعريف. 

 جدول الوزن النسبي لمواصفات االختبار: -ج    
 ( يبني الوزن النسيب ملواصفات االختبار:3جدول )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كتابة مفردات االختبار:   -د
مفــــردات اختبــــار فهــــم املكــــون املعــــريف بــــت كتابــــة أســــ لة    

املوضوعي على  ا االختيار من متعدد بأربع إجابات لكـل 
منهـــا، ويكـــون بينهـــا إجابـــة واحـــدة فقـــا صـــحيحة.  ولبيـــان  
كيفيـــــــة اإلجابـــــــة عـــــــن أســـــــ لة االختبـــــــار مت إعـــــــداد صـــــــفحة 
للتعليمات روعـي فيهـا سـهولة ودقـة األلفـاى وتضـمنت علـى  

ختبـــار وحتديـــد مـــا يقيســـه هـــذا كيفيـــة اإلجابـــة عـــن أســـ لة اال
 (، كما تضمنت 14االختبار وحتديد عـدد أس لة االختبار)

 

 
البيانــات الشخصــية للاالبــات )جممــوع  البحــث(. وامللحــق 

 (، يوضح اختبار املكون املعريف يف صورته النهائية. 1رقم )
 توزيع درجات االختبار: -هـ
جابـــــة تعاــــى كـــــل طالبــــة درجـــــه واحــــدة عنـــــد اختيارهــــا اإل  

الصحيحة، وتُعاى الاالبة صـفرا ، يف حـال اختـارت اإلجابـة 
اخلاط ــة أو تركتهــا دون إجابــة، و ــذا تكــون الدرجــة النهائيــة 

( درجـــة. ومت تصـــحيح االختبـــار وفقـــا  ملفتـــاح 14لالختبـــار )
 (.5التصحيح الذي أعدته الباحثة يف ملحق )

 

 (2جدول رقم )
 .ثانويالالوزن النسبي لمواصفات اختبار المكون المعرفي لمقرر األحياء المطور في الصف األول 

 

 الموضوعات م
عدد 
 الحصص

عدد  أرقام األسئلة وفقاً لمستويات األهداف المعرفية
 األسئلة

الوزن النسبي 
 المئوي

 أرقام أسئلة المستويات المعرفية العليا الدنياأرقام أسئلة المستويات المعرفية 
 %21.91 9 2,1,5,2 1,1,7,8,9 2 البكتريا 1

 %11 2 18,19,22 17,21,22 1 الفيروسات 2

 %12.55 11 11,11,21,21,25,22,27 11,11,12,15,12,28,29 11 الطالئعيات 1

 %12.55 11 11,12,11,11 11,11,15,12,17,18,19,11,11,12 11 الفطريات 1
 ــ 11 18 25 11 المجموع

 %111 ــ %12 %58 ــ الوزن النسبي المئوي
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 صدأ االختبار:  –و 
مـن قسـم املنـاه  وطـرق مت عرض االختبـار علـى حمكمـني    

التدريس وعلى بعض مـن مشـرفات ومعلمـات مقـرر األحيـاء 
ــــــرأي الاملاــــــور للصــــــف األول  ــــــداء ال صــــــياغة  يفثــــــانوي، إلب

متها ملستوى الاالبات، واشـتمال ءاألس لة، ووضوحها، ومال
االختبـــــار علـــــى مجيـــــع مواضـــــيع الوحـــــدة، ومناســـــبة مفـــــردات 

ضــــوء  االختبــــار للهــــدف الــــذي وضــــعت مــــن أجلــــه، وعلــــى
رائهــم ومقرتحــاهتم مت إجــراء بعــض التعــديالت علــى صــياغة ه

بعــــض األســــ لة وحــــذف بعــــض منهــــا؛ للوصــــول إر صــــدق 
 حمتوى االختبار. 

 التجريب االستطالعي لالختبار: –ز 
 هاطبـــــــق االختبـــــــار يف صـــــــورته األوليـــــــة علـــــــى العينـــــــة نفســـــــ 

االستاالعية ال  طبق عليها اختبار التفكري الناقد، مـن غـري 
ة البحث، وقد سبق هلن دراسة الوحـدة مـع معلمة املادة، عين

 وذلك بغرض حساب:
 :ثبات االختبار 
مت حســــــاب ثبــــــات االختبـــــــار باســــــتخدام معادلــــــة كيـــــــودر   

 &Wiersma( )34ريتشـــــــــــــارد ســـــــــــــون الصـــــــــــــيغة )

Jurs,1990,161) ( وهــي درجــة تــدل 191ووجـد أنــه مســاو )
 على ثبات االختبار واالتساق الداخلي ملفرداته.

 :زمن االختبار  
مت حتديــد زمــن االختبــار مــن خــالل تابيــق االختبــار علــى    

ـــــذي  ـــــزمن ال العينـــــة االســـــتاالعية وذلـــــك بإكـــــاد املتوســـــا لل
تستغرقه أسرع طالبة يف اإلجابة، والزمن الذي تسـتغرقه أباــأ 

( دقيقـــة أي 15طالبـــة، وعليـــه ُحـــدد لالختبـــار زمـــن وقـــدره )
 حصة واحدة.

 تجريبي وإجراءات التجربة:: التصميم السادساً 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : إجراءات تطبيق تجربة البحث:سابعاً 
 :يتقبل تنفيذ اجلان  التجرييب للدراسة مت اا

   إجـــراء املكاتبـــات اإلداريـــة لـــوزارة الرتبيـــة والتعلـــيم اخلاصـــة
 بالسماح بتابيق التجربة.

 التفكري  التابيق القبلي ألدوات البحث املتمثلة يف اختبار
األربعـــاء بتـــاريخ  الناقـــد واختبـــار املكـــون املعـــريف وكـــان يـــوم

، للمجمـــوعتني التجريبيـــة والضـــاباة هـــ 44/4144/ 41
قت اإلشـارة إليهـا يف مع مراعاة إجراءات تابيقه وال  سب

 .أدوات البحث
  ـــــي يـــــوم ـــــدأ التـــــدريس الفعل ـــــدريس جممـــــوع  البحـــــث: ب ت

 يوم األحد  هـ استمر إر42/44/4144السبت املوافق 
 41/4/4143وقــــــد مت تــــــدريس اجملموعــــــة الضــــــاباة هـــــــ ،

 بالاريقة التقليدية واجملموعة التجريبية بنموذ  باير. 
  بعـــد االنتهـــاء مـــن تـــدريس موضـــوعات الوحـــدة مت تابيـــق

ة والضــــاباة أدوات البحــــث بعــــديا  للمجمــــوعتني التجريبيــــ
 .هـ4143/ 4/ 44بتاريخ 

 ثامناً : عرض النتائج ومناقشتها:
 اختبار فروض البحث:      

 (2الشكل رقم )
 يوضح التصميم التجريبي للبحث 

  
 
 
 

 اختبار التفكير  
 الناقد

 واختبار المكون 
 المعرفي
 

   
 المجموعة

 التجريبية   
 
 

   
 المجموعة

 الضابطة  

 تدريس الوحدة 
 بطريقة نموذج 

 باير
 

 
 دريس الوحدةت

 ة بالطريق
 التقليدية

    

اختبار 
 التفكير 
 الناقد
واختبار 
المكون 
 المعرفي

التطبيق    التطبيق القبلي    مجموعات البحث     المعالجة التجريبية    
 البعدي
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قبــــــــل تابيـــــــق اختبـــــــار حتليـــــــل التبـــــــاين املصـــــــاح  
(ANCOVA)  كــ  اختبــار  ــانس اجملموعــات يف االختبــار

 الناقـــــد واختبـــــار املكـــــون القبلـــــي لكـــــل مـــــن اختبـــــار التفكـــــري
 .املعريف

 ( يوضح ذلك.4واجلدول رقم )
 (1جدول رقم )

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

( مت التأكد من وجود داللة إحصائية 4من اجلدول رقم )  
( يف الفرض 1915عند مستوى داللة أقل من أو يساوي )

ا يستدعي استخدام اختبار حتليل األول والفرض الثا  ، مم
 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:

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

درجات طالبات  ي( بني متوسا 1915 >مستوى 
لتابيق البعدي التجريبية والضاباة يف ا تنياجملموع
 . ري الناقد وذلك بعد الضبا القبليالتفك الختبار

ن املصاح  والختبار الفرض األول مت جدولة حتليل التباي
لدرجات اختبار التفكري الناقد البعدي لدى طالبات 

 ( يوضح نتائ  التحليل.1جمموع  البحث، واجلدول رقم )
 (1جدول رقم )

 يوضح قيمة )ف( النسبية وداللتها اإلحصائية في اختبار التفكير
 الناقد البعدي للمجموعتين الخاص بالفرض األول

( يتضح أن قيمة )ف( النسبية تساوي 1من اجلدول رقم )  
ة وهذه القيمة دالة إحصائيا  عند مستوى دالل (،374443)

 ( يف اختبار التفكري الناقد.  15,1أقل من أو يساوي )
وهذا يقود إر رفض الفرض الصفري األول، وقبول   

 الفرض البديل الذي ينص على: 
 > توجد فروق ذات داللة إحصائية ) عند مستوى  -4

 تنيدرجات طالبات اجملموع يبني متوسا (1915
التفكري  لتابيق البعدي الختبارالتجريبية والضاباة يف ا

 الناقد وذلك بعد الضبا القبلي. 
ويف ضوء املتوساات املعدلة البعدية املوضحة يف جدول رقم 

(  د أن الداللة لصاب اجملموعة التجريبية ذات املتوسا 5)
(، مقابل اجملموعة الضاباة ذات املتوسا 41934األكِّب)
 (.41911األصغر)

 
 

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 النسبية

مستوى 
الداللة 
اإلحصا
 ئية

النموذ  
4441944 3 45539413 املعدل

4 419154 1911 

1113914 4 11139142 التقاطع
2 

419211 1911 

املتغري 
 19144 19413 3459413 4 3459413 املصاح 

3455921 4 34559211 اجملموعة
1 449114 1911 

   549511 25 51419145 اخلاأ
    21 11231911 اجملموع
اجملموع 
    24 21339141 املعدل

 المصدر
 قيمة
 )ت(

درجة 
 الحرية

فرأ 
 المتوسطات

قيمة 
)ف( 
 النسبية

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية

اختبار 
التفكير 
 الناقد

-
1.192 

92 -2.81 
1.11

1 
1.118 

اختبار 
المكون 
 المعرفي

-
2.197 

92 -11.77 1.12
7 

1.111 
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 (5جدول رقم )
دية للمجموعتين الخاصة بالفرض يوضح المتوسطات المعدلة البع

 األول.
 المتوسط المعدل مجموعة البحث

 11.21 18ن =  مجموعة تجريبية
 18.21 51ن =  مجموعة ضابطة

 

 وميكــن تفســري تفــوق أداء طالبــات اجملموعــة التجريبيــة
طالبــــــات  أداء، عــــــن الــــــ  ُدرســــــت باســــــتخدام  ــــــوذ  بــــــاير

تقليديــة يف اختبــار اجملموعــة الضــاباة الــ  ُدرســت بالاريقــة ال
 :دي ، إر أن التدريس بنموذ  بايرالتفكري الناقد البع

 ولية تعلمهن والتوصل ؤ يشجع الاالبات على حتمل مس
إر أفكــار جديــدة مــن خــالل تســاؤالهتن وحماولــة إكــاد 
إجابات هلذه التساؤالت، كمـا أن األنشـاة الـ  قامـت 

القيــام  ــا الاالبــات وتســاؤالهتن الذاتيــة ســاعدهتن علــى 
بعمليــــــــات التفســــــــري واالســــــــتنتا  واالســــــــتنباع وفــــــــرض 
الفـــروض، باإلضـــافة إر أن مناقشـــاهتن مـــع بعضـــهن يف 
جمموعــات صــغرية دربــتهن علــى تقــوة هرائهــن والوصــول 
إر رأي صــــــحيح يدعمــــــه الكــــــل، وهــــــذا مــــــا جعلهــــــن 
قادرات على تقوة مناقشاهتن ومقارنة معارفهن السابقة 

 ا  بعمليات التفكري الناقد. باحلالية فأصبحن أكثر وعي
  يهي  بي ة تعليمة مناسبة تعمل على نقل النشاع داخل

الصف الدراسي من املعلمة إر الاالبات مما يـؤدي إر 
زيـــادة القـــدرة العقليـــة للاالبـــات وكعلهـــن أكثـــر فاعليـــة 
داخل الصف،  من خالل مرورهن مبواقف خمتلفة وغـري 

ونــة يف التفكــري مألوفــة حتــدت تفكــريهن ممــا يكســبهن مر 
وسلو  التفكري الفعال، الذي يزيد من وعيهن وقدرهتن 
علـــى املناقشـــات وتوليـــد األفكـــار واإلجابـــات املختلفـــة، 

أن التفكـــري الناقـــد مــا هـــو إالهب جمموعـــة علــى وهــذا يـــدل 
مـــن املهـــارات العقليـــة الـــ  ميكـــن أن تصـــل الاالبـــة إر 

لــك أقصــى درجاهتــا إذا تــوفرت بي ــة تعليميــة مناســبة وذ

من خالل استخدام طرق و اذ  تدريس حديثـة، وهـذا 
مـــا ر تتعـــود عليـــه طالبـــات اجملموعـــة الضـــاباة، ولكنـــه 
تــــوفر لــــدى طالبــــات اجملموعــــة التجريبيــــة، وقــــد جــــاءت 
نتائ  هذا الفرض متسـقة مـع نتـائ  الدراسـات السـابقة 
الـــ  أشـــارت يف جمملهــــا إر األثـــر اإلكــــايب النـــات  مــــن 

  تــدريس حديثــة ومناســبة لتنميــة اســتخدام طــرق و ــاذ 
؛ Lauer, 2005التفكـــري الناقـــد مثـــل دراســـة كـــل مـــن )

 Savichم؛  3111م؛ البســــــيو ، 3111املهنــــــا، 

2008.) 

 *اختبار الفرض الثاني وتفسيره :
ينص الفرض الثا  اخلاص باختبار املكون املعريف على 

 : يتاا
عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية )  ال -4

 تنيدرجات طالبات اجملموع ي( بني متوسا1915 >
كون امل لتابيق البعدي الختبارالتجريبية والضاباة يف ا

 . وذلك بعد الضبا القبلي املعريف
والختبار الفرض الثا  مت جدولة حتليل التباين املصاح  
لدرجات التحصيل البعدي الختبار املكون املعريف لدى 

( يوضح نتائ  1رقم ) طالبات جمموع  البحث، واجلدول
 التحليل.  

 (2جدول رقم )
يوضح قيمة ) ف ( النسبية وداللتها اإلحصائية في اختبار 
 المكون المعرفي البعدي للمجموعتين الخاص بالفرض الثاني

مجموع  المصدر 
 المربعات 

درجة 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات  

قيمة 
)ف(النس
 بية

مستوى 
الداللة 
اإلحصائ
 ية 

النموذ   
 ملعدلا

24449324 3 111591
12 

319441 1911 

344119 4 34411911 التقاطع 
11 

442911
4 

1911 

املتغري 
املصاح
 ب 

4519344 4 451934
4 

19213 19441 
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444494 4 44449451 اجملموعة 
51 

119141 1911 

415911 25 45419113  أاخلا
1 

  

    21 44311191 اجملموع 
اجملموع 
 املعدل 

35114925 24    

 
( يتضح أن قيمة )ف( النسبية  1من اجلدول رقم )   

(، وهذه القيمة دالة إحصائيا  عند 119141تساوي )
( يف اختبار 15,1مستوى داللة أقل من أو يساوي )

 املكون املعريف .  
وهذا يقود إر رفض الفرض الصفري الثا ، وقبول الفرض   

 البديل الذي ينص على: 
 >ة إحصائية ) عند مستوى  توجد فروق ذات دالل -4

 تنيدرجات طالبات اجملموع ي( بني متوسا1915
 لتابيق البعدي الختبارالتجريبية والضاباة يف ا

 وذلك بعد الضبا القبلي.  كون املعريفامل
( 4ويف ضوء املتوساات املعدلة البعدية يف جدول رقم )   

 د أن الداللة لصاب اجملموعة التجريبية ذات املتوسا 
مقابل اجملموعة الضاباة ذات املتوسا  (،15951كِّب)األ

 (.11951األصغر )
 (7جدول رقم )

يوضح المتوسطات المعدلة البعدية للمجموعتين الخاصة بالفرض 
 الثاني.

 

ــــات اجمل موعــــة التجريبيــــة علــــى وقــــد يعــــزى تفــــوق أداء طالب
طالبــات اجملموعــة الضــاباة يف اختبــار املكــون املعــريف إر مــا 

 :أيتي

  إن التــــدريس بنمــــوذ  بــــاير يتــــيح الفرصــــة أمــــام الاالبــــات
لالنغمــال يف الــتعلم والبحـــث والوصــول إر املعلومـــات 

ة ممـــــا هـــــبأنفســـــهن، ويكـــــون دور املعلمـــــة مرشـــــدة وموج
ن يف الــــــتعلم، يــــــؤدي إر تنميــــــة االســــــتقالل الــــــذايت هلــــــ

ولية وهـــذا بـــدوره شـــجعهن علـــى النشــــاع ؤ وحتمـــل املســـ
 واكتساب املكونات املعرفية. 

   يركــز  ــوذ  بــاير علــى االهتمــام بالبي ــة التعليميــة وبرتتيــ
الاالبــات داخــل الصــف، ممــا ســاعد علــى التفاعــل بــني 
 الاالبــــات يف جمموعــــات غــــري متجانســــة يف التحصــــيل،

، ا  االبات من بعضهن بعضاألمر الذي أدى إر تعلم ال
وزاد مــــــن قــــــدرهتن علــــــى  ــــــزين واســــــرتجاع املعلومــــــات 

 واكتساب املكونات املعرفية. 
   إن الــتعلم وفقــا  لنمــوذ  بــاير مــن اال اهــات احلديثــة الــ

هتــــدف إر فهــــم الاالبــــة ملــــا مــــدث حوهلــــا واكتشــــاف 
احلقائق العلمية وتكوين املبـادي العلميـة بنفسـها وذلـك 

د األهـداف املـراد حتقيقهـا وتقيـيم مـدى من خالل حتديـ
  احها يف حتقيقها )مقارنة بالاريقة التقليدية(.
 ,Lauerوتتفق نتائ  هذا الفرض مع نتـائ  دراسـة كـل مـن )

، م؛ الغامــدي3112؛ حممــد،  Prins et. al, 2006؛2005
 م(.  3112

 *اختبار الفرض الثالث وتفسيره: 
ي ينص على أنه للتحقق من صحة الفرض الثالث والذ  

)عند   ال توجد عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية
( بني االختبار البعدي لكل من التفكري 1915 >مستوى 

الناقد واملكون املعريف بني متوسا درجات طالبات اجملموعة 
 ، فقد ا درجات طالبات اجملموعة الضاباةالتجريبية ومتوس

 يوضح ذلك.    (1مت حساب معامل االرتباع وجدول )
 (8جدول رقم )

يوضح معامل االرتباط بين درجات االختبار البعدي لكل من 
التفكير الناقد والمكون المعرفي للمجموعة التجريبية والمجموعة 

 الضابطة والخاص بالفرض الثالث

 املتوسا املعدل جمموعة البحث
 15951 11ن =  جمموعة  ريبية
 11951 51ن =  جمموعة ضاباة
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 التفكير الناقد 
المكون 
 المعرفي

المجموعة 
 التجريبية 

 18ن = 

 ـــ التفكير الناقد
1.221 
1.111 

المكون 
 المعرفي

1.221 
 ـــ 1.111

المجموعة 
 الضابطة
 51ن = 

 1.112 ـــ التفكير الناقد
1.111 

المكون 
 المعرفي

1.112  
1.111 

 ـــ

( أن معامل االرتباع دال إحصائيا  1يتضح من اجلدول )
( لكل من اجملموعة التجريبية 15,1 >)عند مستوى

بني  ا  إكابي ا  نا  ارتباطواجملموعة الضاباة ، وهذا يع  أن ه
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 

بار البعدي لكل من التفكري ( بني االخت1915 >مستوى 
الناقد واملكون املعريف بني متوسا درجات طالبات اجملموعة 

 التجريبية ومتوسا درجات طالبات اجملموعة الضاباة .
( أن معامل االرتباع ليس بالسواء 1كما  د يف اجلدول )

(، 19131يف اجملموعتني فهو يف اجملموعة التجريبية أعلى )
 (.  19441يف اجملموعة الضاباة أقل ) مقابل معامل االرتباع

 :أيتوميكن تفسري هذه النتيجة إر ما ي
  إن التدريس بنموذ  باير يؤكد فاعلية املتعلم داخل

املوقف التعليمي من خالل املشاركة يف األنشاة، 
والتعاون يف التفكري واملثابرة يف الوصول إر حلول 

نباع ل نشاة من خالل التفسري واالستنتا  واالست
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
تم بتقدة كم وال  تبنتها اجملموعة الضاباة، كانت هت

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.
  مـــع نتـــائ  الدراســـات وقـــد جـــاءت هـــذه النتـــائ  متفقـــة

الســـابقة الـــ  أكـــدت وجــــود عالقـــة ارتباطيـــه دالـــة بــــني 
املتغــريات التابعــة لتــأثري التــدريس باــرق و ــاذ  حديثــة، 

؛ سـوارتز وبـاركس،  Lauer, 2005) مثل دراسة كل مـن
؛ Savich, 2008م؛3111م؛ البســـــــــيو ، 3115
 م(. 3112الغامدي 

 

 تاسعاً : التوصيـــات :
لت إليه نتائ  البحث احلايل، ميكن صياغة بناء على ما توص
 ية: تالتوصيات اا

حــث املعلمــني واملعلمــات علــى التنويــع يف طــرق و ــاذ   -4
ينمــــي مهــــارات  التــــدريس احلديثــــة مــــع الرتكيــــز علــــى مــــا

 .التفكري عند الاالب
إعـــداد بـــرام  تعليميـــة تقـــوم علـــى دمـــ  تعلـــيم التفكـــري  -3

 ضمنيا  أثناء تدريس املقررات الدراسية.
إعــداد برنــام  تعليمــي للمعلمــني قبــل اخلدمــة وتــدريبهم  -4

علـــــى كيفيـــــة اســـــتخدام وتابيـــــق  ـــــوذ  بـــــاير والنمـــــاذ  
التدريســـية األخــــرى الــــ  تنمـــي مهــــارات التفكــــري عامــــة 

 والتفكري الناقد خاصة. 
تدري  املعلمني واملعلمات يف اخلدمة على تنمية تفكري  -1

ة واملناســبة املتعلمـني وإكسـا م مهــارات التفكـري املختلفـ
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لاـــالب كـــل مرحلـــة تعليميـــة، باســـتخدام أحـــدث طـــرق 
و اذ  التـدريس، وذلـك مـن خـالل مشـاركتهم يف ورش 

 عمل تعقدها هلم وزارة الرتبية والتعليم.
 عاشراً : المقترحــــات:

ه نتائ  البحث احلايل، ميكن يلإيف ضـوء ما توصلت        
 : يتاقرتاح اا

ات التفكــــــري قـــــائم علــــــى برنـــــام  مقـــــرتح لتنميــــــة مهـــــار   -4
التـــــــدريس بنمـــــــوذ  بـــــــاير يف مقـــــــررات دراســـــــية أخـــــــرى 

 ومراحل تعليمية خمتلفة. 
دراســة أثــر  ــوذ  بــاير يف تــدريس العلــوم مــع متغــريات   -3

البتكاري أو التفكري االستداليل أو اأخرى مثل التفكري 
 التفكري العلمي.

إجـراء جــوث تقـوم علــى الــدم  بـني  ــوذجني تدريســيني  -4
مهــــارات التفكــــري وقيــــال أثرهــــا يف تنميــــة أ ــــاع  لتعلــــيم

 التفكري املختلفة على مراحل التعليم املختلفة.
دراســة أثــر تــدري  الاالــ  املعلــم علــى تــدريس العلـــوم  -1

وفقـــا  لنمـــوذ  بـــاير يف تنميـــة التفكـــري الناقـــد وبقـــاء أثـــر 
 التعلم على طالبه.

دراســـة العالقـــة بـــني أ ـــاع التفكـــري املختلفـــة واســـتخدام  -5
 وذ  باير. 
دراسة حتليلية ملنـاه  العلـوم يف مراحـل التعلـيم العـام   -1

املختلفــــة ملعرفــــة مــــدى تأثريهــــا يف إكســــاب الاــــالب 
 مهارات التفكري الناقد.

 قـــائمة المراجــع
ــر الناقــد : م(4211إبــراهيم، حممــود أبــو زيــد ) - ــار كورنيــل للتفكي اختب

 ، جامعة عني مشس . ، كلية الرتيب)×(المستوى 
م(: فاعليـة  ـوذ  االستقصـاء العـادل يف 3111، هـدى حممـد )انيباب -

تنميــة فهــم بعــض قضــايا مســتحدثات التقنيــة احليويــة والتفكــري الناقــد والقــيم 
 لـــدى طالبـــات الفرقـــة الثالثـــة  صـــص األحيـــاء بكليـــة الرتبيـــة مبكـــة املكرمـــة،

 ، كلية الرتبية مبكة املكرمة.رسالة دكتوراه غير منشورة

ــر م( : 3114. )، بــاري  بــاير - المرجــع فــي تــدريس مهــارات التفكي
 .ي،  العني: دار الكتاب اجلامعي، ترمجة :مؤيد حسن فوز "دليل المعلم"

م( : فعالية  وذ  تدريسي مقرتح قـائم 3111، حممد سويلم )البسيو  -
يات علـــى اســـرتاتيجيات مــــا وراء املعرفـــة يف تنميـــة التفكــــري الناقـــد يف الرياضــــ

 ، جامعة الزقازيق. مجلة كلية التربية،  ألول ثانويلدى طالبات الصف ا
( ، الريـاض 4، ع )تعليم التفكيرم( : 3114، إبراهيم أمحـد )احلارثي -

 : مكتبة الشقري .
: أثـــر برنـــام  لتـــدريس م(3111الرشـــيد، منـــرية بنـــت حممـــد بـــن فهـــد ) -

التفكــري مــن خــالل مــنه  العلــوم علــى التفكــري اإلبــداعي والناقــد والتحصــيل 
رســالة دكتــوراه ، اخلــامس االبتــدائي مبدينــة الريــاض لميــذات الصــفلــدى ت

 . بنات )األقسام األدبية(، الرياض. كلية الرتبية للغير منشورة
( ، 4الي  تـــدريس العلـــوم، ع): أســـم(3111زيتـــون، عـــايش حممـــود ) -

 : دار الشروق.عمان
دمـج مهـارات التفكيـر : م(3115، سـاندرا )، روبرت وبـاركسسوارتز -

للمرحلـــــة  اإلبــــداعي فــــي التـــــدريس "دليــــل تصــــميم الــــدروس"الناقــــد و 
ش وفاطمـة يوسـف البلوشـي، : عمـاد أمحـد أبـو عيـااالبتدائية، ترمجة وتعريـ 
 . أبو ظيب: مركز إدرا 

ــــة م(3114الســــيد، ماجــــدة مصــــافى ) - ــــام  مقــــرتح لتنمي : فاعليــــة برن
ره علــى مهــارات التفكــري الناقــد لــدى الاالــ  املعلــم مبيــدان الرتبيــة الفنيــة وأثــ

ـــدى التالميـــذ بعـــض نـــوات  ـــة التعليميـــة ل ـــاهج ، العملي ـــة دراســـات المن مجل
ريس، جامعــة عــني ، اجلمعيــة املصــرية للمنــاه  وطــرق التــدوطــرأ التــدريس
 .334-413(، ص ص 44مشس، العدد)

معجـــم المصـــطلحات : م(3114شـــحاتة، حســـن والنجـــار، زينـــ  ) -
 .انيةقاهرة: الدار املصرية اللبن، الالتربوية والنفسية

: . عمـانتنميـة التفكيـر فـي تعلـم العلـوم: م(3114الشواهني، خري ) -
 دار امليسرة للنشر والتوزيع.

ـــــر: مفهومـــــه, أســـــاليبه: م(3111طـــــافش، حممـــــود ) - , تعلـــــيم التفكي
 : دار جهينة. . عمانمهاراته

, المعلمين من اإلعداد إلـى التـدريبتكوين : م(3115لـد )، خاطه -
 العني: دار الكتاب اجلامعي.

ـــــــدين )عـــــــالم - ـــــــوي م( : 3113، صـــــــالح ال القيـــــــاس والتقـــــــويم الترب
: دار الفكـر . القاهرة: أساسياته , تطبيقاته , وتوجهاته المعاصرةوالنفسي
 العريب.

: فعاليـــة اســـتخدام اســـرتاتيجية م(3114علـــي ، عـــزت عبـــد الـــرؤوف  ) -
 النمذجة املفاهيهية يف تعليم البيولوجي على التفسري املفاهيمي وتنمية بعض

المـؤتمر العلمـي ، لناقد لدى طـالب الصـف األول ثـانويمهارات التفكري ا
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 31-35، التاسع عشر: تطوير منـاهج التعلـيم فـي ضـوء معـايير الجـودة
 .4113-4131، ص ص( ، جامعة عني مشس4يوليو، جملد )

: فعاليــة برنــام  مقــرتح م(3112الغامــدي، نــورة بنــت ســعد بــن علــي ) -
ــــيم ــــاير لتعل ــــائم علــــى  ــــوذ  ب ــــة التفكــــري  ق مهــــارات التفكــــري الناقــــد يف تنمي
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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 

 
 عبد الوارث يسمية عل                                                   ميحة محمد سليمانس

 قسم علم النفس                                               قسم املناه  وتكنولوجيا التعليم                         
 جامعة الاائف - كلية الرتبية                                         جامعة الاائف - كلية الرتبية                           

 هـ2/1/1111وقبل في  -هـ21/9/1111قدم في 
 

هدفت الدراسة احلالية إر تقوة برنام  اإلعداد الرتبوي لاالبات جامعة الاـائف يف ضـوء معـايري اجلـودة الشـاملة مـن وجهـة  :المستخلص
( طالبـة مـن طالبـات اإلعـداد الرتبـوي واملسـجالت يف الفصـل الدراسـي األول مـن عــام 431البحـث مـن ) نظـر الاالبـات، وتكونـت عينـة

من أمهها أن درجة حتقق معايري اجلودة قد تراوحت ما بني كبرية ومتوسـاة ، وتوصلت الدراسة إر جمموعة من النتائ  هـ،4141/4144
طــرق التــدريس املســتخدمة، ويــدل ذلــك علــى فعاليــة برنــام  اإلعــداد  -التعليمــي ا تــوى - ية:األهــداف التعليميــةتلكــل مــن املعــايري اا

 الوسـائل التعليميـة يـة:تالرتبوي املقدم للاالبات، وأن درجة حتقق معايري اجلودة قد تراوحت ما بـني ضـعيفة ومتوسـاة لكـل مـن املعـايري اا
اإلعــداد الرتبــوي املقــدم للاالبــات، وبنــاء علــى النتــائ  الســابقة مت  التقــوة، ويــدل ذلــك علــى عــدم فعاليــة برنــام  - األنشــاة التعليميــة -

 .وضع مقرتح لِّبنام  اإلعداد الرتبوي يف ضوء معايري اجلودة
 اجلودة الشاملة. -املعايري  –برام  اإلعداد الرتبوي  -: التقوة الكلمات المفتاحية
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 لمقدمة: ا
ألساسية ألي عملية تعليميـة، فلـم يعـد يعد املعلم الركيزة ا

على نقل املعرفة إر أذهان طالبه، بل تعدى دوره  دوره قاصرا  
من امللقن وا فق إر املناقش وا اور واملـدرب للاـالب علـى 
بعــــض املهــــارات كمهــــارة التفكــــري الناقــــد واإلبــــداع واالبتكــــار 

علـى  يضا  والتحليل والرتكي  وا اذ القرارات املناسبة والعمل أ
تقــوة ســلوكه وبنــاء شخصــيته وصــقل مواهبــه وهتــذي  خلقــه، 
ولن يتحقق ذلك إال من خـالل معلـم قـادر علـى أداء رسـالته 

 على أكمل وجه.
هلــــــذا أصــــــبحت احلاجــــــة ماســــــة إر إعــــــداد معلــــــم يواجــــــه 
مسـ وليات األعــداد الكبــرية مـن الاــالب والتحــديات املســتقبلية 

ولوجي، ويسـتند يف إعـداده علـى واالنفجار املعريف والتقدم التكن
واملهــارات املتجــددة باســتمرار يف إطــار  أســس علميــة مــن املعرفــة

 مـــن املبـــادي املهنيـــة الصـــحيحة، جيـــث يصـــبح لـــدينا معلـــم واع  
ومستنري باملتغريات واملشكالت ا لية والعامليـة ويسـاهم بتفكـريه 
ـــــول مناســـــبة هلـــــذه املشـــــكالت والقضـــــايا )طـــــارق  يف إكـــــاد حل

 (. 4، 3114 رؤوف حممد،عبدال
قضــــية إعــــداد املعلــــم مــــن القضــــايا األساســــية الــــ   د  وتعــــ

 تتصـــدى هلـــا البحـــوث الرتبويــــة يف كثـــري مـــن دول العـــار نظــــرا  
هــم الـذي يقـوم بــه املعلـم يف العمليـة الرتبويــة، للـدور الكبـري وامل

وأكدت نتائ  الدراسات والبحوث ال  تناولـت بـرام  إعـداد 
ية القصوى هلذه الِّبام  بالنسبة للمعلم ملا هلا املعلم على األمه

مــــن تــــأثري علــــى فعاليــــة عملــــه يف امليــــدان التعليمــــي والرتبــــوي، 
حيث تسعى هذه الِّبام  إر تزويد الاال  املعلم باملعلومات 
واملعــــارف النظريــــة وإكســــابه املهــــارات التدريســــية واال اهــــات 

كون قادرا  علـى كابية الالزمة ملمارسة مهنة التدريس ح  ياإل
 أداء رسالته على أكمل وجه.

باإلضافة إر أن مستوى إعداد املعلمني وتدريبهم يتوقف 
علــى مســتوى ونوعيــة مؤسســـات اإلعــداد وإمكاناهتــا وقـــدرهتا 
علــى إكســاب املعلمــني املتــدربني ملهــارات البحــث والتجريــ  

ومدى االرتباع بني برام  إعداد املعلم وبـني فلسـفة وأهـداف 
التعلــيم العــام، ووضــوح وظــائف وأدوار املعلــم وكــذلك  منــاه 

نوعية املعلمني املتدربني وأعمارهم وعدد الساعات املخصصـة 
)مصــــافى عبــــد الســــميع وســــهري حوالــــة،  هلـــم للدراســــة يوميــــا  

(، ولقــد تزايــدت األصــوات املناديــة بضــرورة إعــداد 2، 3115
ــــال ــــأدواره املختلفــــة يف عــــار يتســــم ب ــــه القيــــام ب تغري معلــــم ميكن

املستمر يف عدد من اجلوان  احلياتية وذلك من خالل تاـوير 
 (.41، 4222توم،  -نوعية وجودة التعليم )اان ر

ومما الشك فيه أن موضوع اجلودة يف التعليم العام والعايل 
 مـــدنة مـــن أهـــم املواضـــيع الـــ  أولتهــا الـــدول املتقدمـــة منـــذ د  يعــ

دة مؤشــــرا  أمهيــــة خاصــــة واســــتثمرت فيــــه حــــ  أصــــبحت اجلــــو 
وعنصـــــرا  مهمـــــا  يف التقــــــدم والتاـــــور والبحـــــث واملنافســــــة.فقد 

م  التعلـــــــــيم 3111حـــــــــددت اليونســـــــــكو يف مبادرهتـــــــــا عـــــــــام 
للجميع  عدة أهداف، وكـان اهلـدف السـادل لليونسـكو هـو 
حتسني كافة جوان  التعليم للوصول إر وضـع يسـتايع مجيـع 

ما يف الالبـــة حتقيـــق نتـــائ  معـــرتف  ـــا وميكـــن قياســـها والســـي
القدرات القرائية واحلسابية واملهارات احلياتية األساسية وملـدى 

أن التعلــيم والــتعلم كــ  أن يــزود املتعلمــني  احليــاة. وهــذا يعــ 
ــــــة واألدوات واملقــــــدرة علــــــى اســــــتخدام هــــــذه املعــــــارف  باملعرف
واملهــارات املكتســبة بكــل ثقــة، وكــذلك تاــوير الســلو  الــذي 

لقيم اإلكابيـة كـالفهم واالحـرتام يعتمد على األخالق واملثل وا
فهـذا هـو  والقدرة على التواصل مع ااخرين ومعرفة حقوقهم.

اجلـــودة العاليـــة الـــذي ســـيقود إر فوائـــد اجتماعيـــة  والتعلـــيم ذ
 (.4221واقتصادية مجة )اليونسكو، 

 -وألن كليات وأقسام الرتبيـة يف مؤسسـات التعلـيم العـايل
م بالــدور األساســي يف أصــبحت تقــو  -باجلامعــات الســعودية 

إعداد وتأهيل املعلمني يف كافة املراحل واملسـتويات التعليميـة، 
جامعة الاائف مـن أبـرز اجلامعـات السـعودية الـ  تقـدم  د  وتع

يف  فـــاعال   يـــتم مـــن خاللـــه إعـــداد املعلـــم ليكـــون عضـــوا   برناجمـــا  
مهنة التدريس ميتلك الكفاءة الفنية وااللتزام بالقيم املهنية من 
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للنظام التتابعي،  الل اإلعداد الرتبوي يف كليات الرتبية وفقا  خ
ولضــمان جــودة التعلــيم املقــدم للالبــة وأ"ــم سيمارســون مهنــة 

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

لالبــة واجملتمــع وحمققــة أعلــى درجــة حــ  تــتالءم واحتياجــات ا
للجـــــــودة  مـــــــن مســـــــتويات األداء املالـــــــوب حتقيقهـــــــا وصـــــــوال  

 الشاملة.
فمهنة التعليم كغريها من املهن كالا  واهلندسـة وا امـاة 

مـن حيــث  خاصــا   ال ميكـن أن مرتفهـا إال مــن أعـد هلــا إعـدادا  
اكتســـاب املهـــارات واملعـــارف واخلـــِّبات املالوبـــة وخاصـــة مـــن 

وهــذا  مــن مساتــه. ةيف عصــر أصــبح التغيــري املســتمر مســيعــيش 
يتالــ  الرتخــيص ملهنــة التعلــيم مــن خــالل إســناد هــذه املهمــة 
إما إر اجلامعات أو إر مجعية أكادميية معروفة يشـرف عليهـا 
أســــاتذة جــــامعيون مملــــون رتــــ  األســــتاذية يف جمــــال الرتبيــــة 
ـــــــــوم،  ـــــــــة، والعل ـــــــــة أخـــــــــرى، كاللغـــــــــة العربي و صصـــــــــات معرفي

 (. 3111الرياضيات )خوله صِّبي وسناء أبو دقة، و 
 مشكلة الدراسة: 

منذ سنوات ومؤسسات إعداد املعلمني يف اململكة العربية 
الســــعودية تواجــــه الكثــــري مــــن النقــــد حــــول خمرجاهتــــا وبراجمهــــا 
التعليمية والرتبوية املقدمة لاال ا، ويرجع هـذا النقـد ملـا يعـا  

ــــه التعلــــيم العــــام مــــن مشــــاكل ي رجــــع بعضــــها إر املعلمــــني من
القــــائمني علــــى التــــدريس، وبــــأ"م ر يؤهلــــوا بالشــــكل املالئــــم 
واجليــد، وأن بــرام  إعــدادهم املهــ  يفتقــر إر أدىن مســتويات 
التدري  نتيجة لبعض الظروف ال  تتعلق به أو بأعضاء هي ة 
التـــــدريس أو باهلي ــــــات اإلداريـــــة ممــــــا كعلــــــه غـــــري قــــــادر علــــــى 

التـدريس بعـد  رجـه. كمـا أ"ـم غـري قـادرين  االخنراع يف مهنـة
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  
 مـــــن املعلمـــــني يفتقـــــرون إر املهـــــارات الالزمـــــة ملمارســـــة مهنـــــة

ــــل ويفتقــــرون أيضــــا   إر اال اهــــات  التــــدريس بصــــورة جيــــدة ب
اإلكابيـــــة حنـــــو مهنـــــة التـــــدريس، ويفشـــــلون يف تابيـــــق أبســـــا 
 املعلومات الرتبوية ال  تعلموها يف مواقف التدريس الواقعية.

وهذا يعـ  أن بـرام  إعـداد املعلـم يواجـه مشـكالت كبـرية 
داده يف تبـــــدأ منـــــذ اختيـــــاره للعمـــــل يف مهنـــــة التـــــدريس مث إعـــــ

ــــه للعمــــل  ــــات اخلاصــــة باإلعــــداد انتهــــاء بتأهيل املعاهــــد والكلي
للنظــــام  مبــــدارل التعلــــيم العــــام، ومبــــا أن بــــرام  اإلعــــداد وفقــــا  

التتـــابعي تشـــتمل علـــى اجلانـــ  املهـــ  فإننـــا نالحـــق اليـــوم أن 
برام  إعداده املهـ  تفتقـر إر أدىن مسـتوى اجلـودة واملالـوب 

لم بكليات الرتبية وذلك إما لعجـز حتقيقه يف برام  إعداد املع
يف إعـــداد هـــذه الـــِّبام  أو لعجـــز يف تنفيـــذها، لـــذلك حتـــاول 
هـــذه الدراســـة إلقـــاء الضـــوء علـــى برنـــام  اإلعـــداد الرتبـــوي يف  
كليــــة الرتبيــــة جبامعــــة الاــــائف ومــــدى ارتباطــــه مبعــــايري اجلــــودة 
الشـــاملة مـــن حيـــث نظـــام الدراســـة وا تـــوى التعليمـــي املقـــدم 

 الدراسية( عن طريق تقوة الِّبنام .)املقررات 
وبثل عملية التقوة أسال  اح أي نظام تعليمي بل تعد 
أكثر العناصـر خاـورة ملـا يرتتـ  عليهـا مـن قـرارات وإجـراءات 
للتغيـري أو للتاوير.كمــا يســاعد التقـوة القــائمني علــى الــِّبام  

ا مـن حلقـة من حتقيق أهدافهم وميكن النظر إليه باعتباره جـزء  
نع السياســـة الـــ  تبـــدأ بالتقـــدير وتقـــود مـــن خـــالل حتديـــد صـــ

ا اذ القرارات ال  يعقبها التنفيذ، واملراقبة،  إر البدائل املتاحة
والتقـــوة مث العـــودة إر التقـــدير كمـــا يشـــري إر ذلـــك كـــل مـــن 

 .(31، 3115غازي حسن الصوا ووليد عبد اهلل محاد )
األســـ لة  نولقـــد حتـــددت مشـــكلة الدراســـة يف اإلجابـــة عـــ

 ية:تاا
ـــام  اإلعـــداد الرتبـــوي املقـــدم لاالبـــات  -4 مـــا واقـــع برن

 الدبلوم الرتبوي جبامعة الاائف 

ـــوافر معـــايري اجلـــودة يف برنـــام  اإلعـــداد  -3 مـــا درجـــة ت
 الرتبوي  الرتبوي من وجهة نظر طالبات الدبلوم

ما التصور املقرتح لِّبنام  اإلعـداد الرتبـوي يف ضـوء  -4
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 معايري اجلودة 
 دراسة: أهمية ال

 ترجع أمهية الدراسة إر:
تقـــدة فكـــرة عامـــة وشـــاملة لِّبنـــام  اإلعـــداد الرتبـــوي  -4

 جامعة الاائف. -املقدم بكلية الرتبية 
تزويــد املختصــني يف جامعــة الاــائف بنتــائ  الدراســة  -3

مبــــا يســــاعد يف رســــم السياســــات واألهــــداف يف جمــــال إعــــداد 
معايري اجلودة الشاملة املعلم وتاوير اخلاا والِّبام  مبا يتفق و 

 املقرتحة يف الدراسة احلالية.
تزويــــــد البــــــاحثني واملهتمــــــني مبعلومــــــات عــــــن خاــــــا  -4

الدراســة واملقــررات الدراســية للــدبلوم الرتبــوي واملابقــة يف كليــة 
هــا فيمــا يتعلــق بتحســني املقــررات ووضــع منالرتبيــة لالســتفادة 

 هذه الِّبام . عنتصورات ودراسات مستقبلية 
ســتفادة مــن نتــائ  الدراســة للتعــرف علــى جوانــ  اال -1

القصـــــور يف حمتـــــوى اإلعـــــداد الرتبـــــوي ملســـــاعدة الكليـــــة علـــــى 
 تالفيها وكذلك التعرف على اجلوان  اجليدة لتعزيزها. 

 أهداف الدراسة: 
 هتدف الدراسة احلالية إر:

التعــــرف علــــى واقــــع برنــــام  اإلعــــداد الرتبــــوي املقــــدم  -4
 ي جبامعة الاائف.لاالبات الدبلوم الرتبو 

ـــوافر معـــايري اجلـــودة يف برنـــام   -3 التعـــرف علـــى درجـــة ت
 اإلعداد الرتبوي من وجهة نظر طالبات الدبلوم الرتبوي.

وضع تصور مقرتح لِّبنـام  اإلعـداد الرتبـوي يف ضـوء  -4
 معايري اجلودة.

 حدود الدراسة: 
 ية:تتقتصر الدراسة احلالية على احلدود اا

ـــــة للاحلـــــدود املكانيـــــة -4 اإلعـــــداد  –نـــــات ب: كليـــــة الرتبي
 جامعة الاائف. –الرتبوي 
مت تابيـق أدوات الدراسـة يف الفصـل  احلدود الرمانية: -3

 هـ.4144هـ/4141الدراسي الثا  لعام 

 عينة ممثلة لاالبات اإلعداد الرتبوي. احلدود البشرية: -4
 مصطلحات الدراسة:

ـــ التقـــوة يف جمـــال الرتبيـــة: -  عـــنر رمســـي يعـــرف بأنـــة تقري
مدى جودة وفاعليـة أو قيمـة برنـام  تربـوي أو مشـروع تربـوي 
أو مـــنه  تربـــوي أو عمليـــة تربويـــة أو هـــدف تربـــوي أو منـــت  
تربــــوي. ويســــتخدم التقــــوة هنــــا طــــرق االستقصــــاء، وإصــــدار 
األحكام حيث يشـمل: تقريـر معـايري احلكـم علـى اجلـودة ومـا 

ية، ومجيــــع ينبغــــي لتلــــك املعــــايري مــــن أن تكــــون نســــبية وضــــمن
املعلومــــات ذات العالقــــة باجلوانــــ  املختلفــــة لعمليــــة التقــــوة، 

 ,worthen & sanders) وتابيـق املعـايري املرتباـة بتقريـر اجلـودة

1987, 22). 
تقوة الِّبام : عملية منظمة جلمع املعلومات والبيانات  -

عــن األنشـــاة والعمليــات الـــ  يــتم مـــن خالهلــا تنفيـــذ الـــِّبام  
لــ  حتــدثها للحكــم علــى الــِّبام  ومــدى فعاليتهــا والتــأثريات ا

 & Worten, Sanders)وال ـــاذ قـــرارات مســـتقبلية حوهلـــا 

Fhtzpartrick,1997,18). 
أنــــه: ب تقــــوة برنــــام  اإلعــــداد الرتبــــوي فيعــــرف إجرائيــــا   -

عملية مجع معلومات وبيانات عن برنام  إعداد املعلـم بكليـة 
( ســـاعة دراســـية بعـــد 11الرتبيـــة جبامعـــة الاـــائف ويقـــدم يف )

للنظــــام التتـــابعي( وذلــــك بقصــــد  مرحلـــة البكــــالوريويس )وفقـــا  
احلكـــــم علـــــى الِّبنـــــام  وفعاليتـــــه مـــــن خـــــالل حتديـــــد جوانـــــ  
الضــعف والعمــل علــى تالفيهــا وحتديــد جوانــ  القــوة والعمــل 

مــــن  ةعلـــى تعزيزهــــا ودعمهــــا، ويــــتم ذلـــك مــــن خــــالل اســــتبان
 إعداد الباحثتني.

ــــــــذي  :Standardsاملعــــــــايري  - أعلــــــــى مســــــــتويات األداء ال
يســـعى الفـــرد للوصـــول إليهـــا بعـــد دراســـته للِّبنـــام ، ويـــتم يف 
ضـــوئها تقـــوة مســـتويات األداء واحلكـــم عليهـــا )عبـــد اهلـــادي 

 (.241، 3115 عبداهلل،
: درجــة للتميــز يف املــنه  Total Qualityاجلــودة الشــاملة  -

ة منـت  أو أو اخلدمة املقدمة أو جممل اخلـواص الـ  تتعلـق بقابليـ
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خدمة الستيفاء متوقـع أو مواطنـة أداء متفـق عليـه وذلـك طـوال 
 (. 1، 4221 االستخدام املتوقعة )نادية عبد املنعم، مدة

معـــــايري اجلـــــودة الشـــــاملة يف برنـــــام  اإلعـــــداد الرتبـــــوي  -
: تلـــــك املســـــتويات واملواصـــــفات املقرتحـــــة يقصـــــد  ـــــا إجرائيـــــا  

لرتبـوي والـ  يـتم احلكـم والواج  توافرهـا يف برنـام  اإلعـداد ا
مــن خالهلــا علــى جــودة هــذا الِّبنــام  بكــل مكوناتــه وعناصــره 
ــــــذلك تتحقــــــق  وصــــــوال  إر خمرجــــــات تتســــــم جبــــــودة األداء وب
أهـــــداف الِّبنــــــام  والـــــ  تســــــهم بـــــدورها يف حتقيــــــق أهــــــداف 

 اجملتمع. 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 : إعداد المعلم:أوالً 
دريس علـى أ"ـا مهنـة مـن ال مهنـة كان ينظر إر مهنة الت

له، وبأ"ا ال حتتا  من صاحبها سوى التمكن من أحد فروع 
املعرفة ليقـوم بتدريسـها، مـع التقـدم العلمـي يف معظـم جمـاالت 
ــــاة صــــار ينظــــر إليهــــا بوصــــفها مهنــــة هلــــا قواعــــد وأســــال  احلي

 ومواصفات.
ويرى أحد املختصني أن النظرة املستقبلية للتعلـيم تتالـ  

ـــــم  را  أدوا ومســـــ وليات جديـــــدة ينبغـــــي ملؤسســـــات إعـــــداد املعل
(، كمـــا 11، 4225 أخـــذها جبديـــة )حممـــد الســـعيد الســـعيد،

يـــرى أحـــد املختصـــني أنـــه ينبغـــي إعـــداد نوعيـــة مـــن املتعلمـــني 
ـــــاة، وتاـــــوير معارفهـــــا  ـــــتعلم مـــــدى احلي ـــــى ال بلـــــك القـــــدرة عل
ومهاراهتــا، وهــذه النوعيــة اجلديــدة مــن املتخــرجني ال ميكــن أن 

قـــق يف ظـــل نظـــام تعليمـــي تقليـــدي، يعتمـــد علـــى التلقـــني يتح
 (.45، 3113واسرتجاع املعلومات )جاسم الكندري، 

مــن القــدرات واملهــارات  لــذا تتالــ  مهنــة التــدريس قــدرا   
الـــ  ال تتحقـــق إال مـــن خـــالل إعـــداد وتـــدري  مهـــ  خـــاص 
وموجـــه حنـــو تنميـــة تلـــك املهـــارات، وذلـــك مـــن خـــالل تقـــدة 

يـة مهـارات ومعلومـات وا اهـات ضـرورية مقررات خاصة لتنم
للمعلــم ملســاعدته علــى أداء مهــام عملــه وينقســم اإلعــداد إر 

 (:335-331، 3111قسمني كما يشري إليه يس قنديل )

وهـــو اإلعـــداد يف مؤسســـات  : اإلعـــداد قبـــل اخلدمـــة:أوال  
متخصصـــة إلعـــداد املعلـــم ككليـــات الرتبيـــة بشـــرع أن يكـــون 

دمة وما زال يدرل دون قيده على الاال  ر يلتحق بعد باخل
ملـــدة الدراســـة،  وظيفـــة معلـــم، وتتضـــمن نظـــم اإلعـــداد عرضـــا  

 :أيتواألسلوب املستخدم ونظم الدراسة كما ي
مــدة الدراســـة: حتـــدد مـــدة الدراســـة يف كليـــات الرتبيـــة  -4

أربع ســنوات للحصـــول علــى درجـــة البكــالوريول يف الرتبيـــة، بــ
نســبة للاالبــات املتخرجــات وهــي درجــة املعلــم املؤهــل، أمــا بال

من الكليات غري الرتبوية مثل )كليات العلوم واحلاسـ  اايل 
وااداب( ويـــرغال االلتحـــاق بِّبنـــام  الـــدبلوم العـــام يف الرتبيـــة 
فقد حتددت بسنة دراسية واحدة، وتقسم السنة الدراسـية إر 
ــــدبلوم العــــام يف  فصــــلني دراســــيني، وللحصــــول علــــى درجــــة ال

 ( ساعة معتمدة.11يتال  دراسة ) الرتبية فإن ذلك
أســـــــلوب الدراســـــــة: يقـــــــوم التـــــــدريس علـــــــى أســــــــال  -3

جمموعــات ميكــن أن تبــ  عالقــات مهنيــة طيبــة بــني الاالبــات 
وعضــوات هي ــة التـــدريس، وتتنــوع أســـالي  الدراســة لتشـــمل: 
ا اضــــــرات، والســــــيمينارات، والعــــــروض الســــــمعية والبصــــــرية، 

 واملناقشة، والتعلم التعاو . 
يوجــــــد باململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية  نظــــــم الدراســــــة: -4

 نظامان لدخول مهنة التدريس بالتعليم العام مها:
يف  النظـــــام التتـــــابعي: وهـــــو النظـــــام الـــــذي يعـــــد الاـــــالب -

بالتخصــص، مثـــل  اجلانــ  التخصصـــي يف الكليــات ذات الصـــلة
ااداب والعلوم واحلاس  اايل...، وهذه الكليـات غـري مصـممة 

لم، فـإذا مـا  ـر  الاـالب مـن هـذه الكليـات مث رغبـوا إلعداد املع
ــــــات الرتبيــــــة  ــــــيم فــــــإ"م يلتحقــــــون بكلي ــــــة التعل يف االلتحــــــاق مبهن
إلعـــدادهم ملهنـــة التعلـــيم، واإلعـــداد التتـــابعي للمعلـــم يـــتم خـــالل 
مخـــس ســـنوات، منهـــا أربـــع ســـنوات لإلعـــداد التخصصـــي، وســـنة 

لوم العــام يف لإلعـداد املهـ  )الرتبـوي( مـن خـالل مـا يسـمى بالـدب
 الرتبية والذي تقدمه معظم كليات الرتبية.

( أن النظـــــام 411، 3115) وذكـــــر علـــــي أمحـــــد مـــــدكور
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التتابعي يتميز بأنه يزود الاالـ  املعلـم  لفيـة معرفيـة ومهاريـة 
واســعة يف جمــال التخصــص وممــا يؤخــذ عليــه أنــه يصــع  تربيــة 
يــة شــعور الاالــ  املعلــم خــالل فــرتة اإلعــداد التخصصــي بأمه

مهنـة الرتبيــة، والتخلـق ب دا ــا وتقاليــدها، وهـذه أمــور يف غايــة 
 األمهية يف العملية الرتبوية. 

النظـــام التكـــاملي: ويـــتم خـــالل أربـــع ســـنوات كمـــا هـــو  -
مابـــق يف كليـــة الرتبيـــة جبامعـــة الاـــائف وفيـــه يتلقـــى الاـــالب 
دراســــتهم التخصصــــية والثقافيــــة واملهنيــــة متزامنــــة، يــــتم إعــــداد 

ه  )الرتبوي( يف كليـة الرتبيـة واجلـزء الثقـايف يف كليـة اجلان  امل
ااداب، ويـــتم تنفيـــذ اجلانـــ  األكـــادميي التخصصـــي يف كليـــة 
االقتصاد املنزيل وكلية الرتبية يف أقسام ريـاض األطفـال والرتبيـة 
 اخلاصة. وامليزة املهمة هلذا النظام ما ذكره )علي أمحد مدكور،

ن خاللــــــه يف قبــــــول ( أنــــــه ميكــــــن الــــــتحكم مــــــ414 ،3115
لســــوق العمــــل، واحتياجــــات  و ــــري  األعــــداد املناســــبة تقريبــــا  

وزارة الرتبية والتعليم. ولكن امليزة األهم يف هذا النظام هي أنه 
ميكن من خالله تربية الشعور باملهنة وأعرافها وتقاليدها طوال 

ة اإلعداد، فالاال  مس منذ حلظة دخوله إر كلية الرتبية مد
، ويـــوطن الـــنفس والعقـــل والشـــعور كـــي يكـــون معلمـــا    أنـــه يعـــد

 على هذا األسال.
: اإلعــداد أثنــاء اخلدمــة: يــتم هــذا اإلعــداد يف إحــدى ثانيــا  

املؤسسات املتخصصة يف إعداد املعلم، كما يتم يف غريها من 
املؤسســـات التعليميـــة وذلـــك  ـــدف تنميـــة معـــارف ومهـــارات 

التعليمــــي، ويأخــــذ  يف النظــــام وا اهــــات املعلــــم العامــــل فعــــال  
متعـــددة منهـــا: )يـــس قنـــديل،  اإلعـــداد أثنـــاء اخلدمـــة أشـــكاال  

3111 ،335-331). 
التـــدري : ويقصـــد  ـــا عمليـــات التنميـــة ا ـــدودة الـــ   -

تستهدف رفع كفاءة املعلم يف جمـال حمـدد كتدريبـه علـى طـرق 
التـــدريس، أو تعريفـــه مبقـــرر جديـــد أو تدريبـــه علـــى اســـتخدام 

 ا التعليم.وسائل وتكنولوجي
الــدورة الدراســية: تســتهدف رفــع كفــاءة املعلــم يف جمــال  -

من اجملاالت الرتبوية أو زيـادة كفاءتـه يف تـدريس  صـص غـري 
 صصــــــه األصــــــلي وفــــــق مقتضــــــيات احلاجــــــة امللحــــــة للنظــــــام 

 التعليمي.
إعـــادة اإلعـــداد: ويقصـــد  ـــا انتظـــام املعلـــم يف إحـــدى  -

نــــــام  دراســــــي مؤسســــــات إعــــــداد املعلــــــم مــــــن جديــــــد، يف بر 
للحصـــول علـــى مؤهـــل دراســـي أعلـــى مـــن مؤهلـــه الـــذي عـــني 

 مبوجبه على وظيفته الراهنة.
 الجوانب األساسية في إعداد المعلم: 

متــوي أي برنــام  إلعــداد املعلــم علــى عــدد مــن املقــررات 
 ،يــــس قنــــديل)يــــة كمــــا يشــــري إليهــــا تالــــ  تغاــــي اجلوانــــ  اا

 حوالـة مصافى عبـد السـميع وسـهري ؛331-331، 3111
3115 ،34-31:) 
 ( اإلعداد الثقافي العام: 1)

، لديــه قــدر مــن إن عمــل املعلــم يقتضــي أن يكــون مثقفــا  
املعـارف العامـة يف شــ  اجملـاالت، وقـد اختلفــت بـرام  اإلعــداد 
الثقايف يف مؤسسات إعداد املعلم باختالف وجهـات نظرهـا يف 

ملعلم، ونت  أمهية اجملاالت واملوضوعات ال  هتم عملية تثقيف ا
عـن ذلــك عــدم حتديــد مضــمون اإلعــداد الثقــايف بصــورة قاطعــة، 
ورأى أغلــ  هــذه املؤسســات أن يركــز علــى موضــوعات تتعلــق 
ـــــة بالنســـــبة للتخصصـــــات العلميـــــة،  ـــــة واإلحيائي ـــــالعلوم الابيعي ب

بالدراســــات االجتماعيــــة واللغويــــة بالنســــبة  وموضــــوعات تتعلــــق
 لاالب الدراسات العلمية.

 األكاديمي:  ( اإلعداد2) 
تلـــك املقـــررات الـــ   ـــتص  يقصـــد باإلعـــداد األكـــادميي:

ـــــــة للمعلـــــــم يف  صـــــــص معـــــــني مـــــــن  ـــــــة واملهاري ـــــــة املعرفي بالبني
التخصصــات املعروفــة يف مؤسســات اإلعــداد )العلــوم الدينيــة، 
اللغــــــة العربيــــــة، العلــــــوم الابيعيــــــة....اخل(، فكــــــل معلــــــم يعــــــد 

املعـــــارف  لتـــــدريس  صـــــص أو جمـــــال معـــــني، البـــــد وأن يتلـــــق
 الكافية اخلاصة بذلك التخصص أو اجملال الدراسي.

 ( اإلعداد المهني: 1)
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يقصـــد باإلعـــداد املهـــ : تلـــك املقـــررات الـــ  تعمـــل علـــى 
إكســـــاب املعلـــــم املعلومـــــات واملهـــــارات واال اهـــــات الرتبويـــــة 

 الالزمة ملمارسة مهنة التدريس.
م يف النظـــــام التتـــــابعي والنظـــــا -ويهـــــدف اإلعـــــداد املهـــــ  

 :أيتبصورة تفصيلية إر ما ي -التكاملي 
التعرف على الفلسفة الرتبوية اخلاصة بالنظام التعليمي  -أ

 يف الدولة وعلى األهداف العامة للتعليم  ا.
التعـــــرف علـــــى هيكـــــل النظـــــام التعليمـــــي ومكوناتـــــه  -ب

 ومؤسساته.
التعرف علـى الفكـر الرتبـوي العـاملي ومقارنتـه بـالفكر  - 

 لي.الرتبوي ا 
التعــرف علــى النظريــات النفســية اخلاصــة بــالتعلم و ــو  -د

الاالب والصحة النفسية واإلرشاد والتوجيه النفسـي والرتبـوي 
 وال  تفيد املعلم يف عمله.

 التعرف على كيفية صناعة وتقوة املنه  املدرسي. -هـ
التعـــــــرف علـــــــى طـــــــرق التـــــــدريس وأصـــــــوله والوســـــــائل  -و

 التعليمية.
ي  العملــــي وامليــــدا  لتحويــــل املعــــارف ممارســــة التــــدر  -ز

املشــــار إليهــــا مــــن )أ( إر )و( إر فكــــر يوجــــه ســــلو  املعلــــم 
 وممارساته يف املدرسة. 
 التربية العملية:

ــــ  ينبغــــي  د  تعــــ ــــة مــــن املقــــررات الدراســــية ال ــــة العملي الرتبي
للاالــــ  اجتيازهــــا لنيــــل دبلــــوم العلــــوم الرتبويــــة )وزارة التعلــــيم 

 (.444، 414م، 3111اائف، العايل، جامعة ال
املكـون  د  أما مراحل الرتبية العملية يف جامعة الاـائف فيعـ

األدائــي العملــي مــن أهــم مكونــات الرتبيــة العمليــة، وهــو جــد 
، همـــة جـــدا  مذاتـــه عبـــارة عـــن مهـــارة كـــِّبى أساســـية ومعقـــدة و 

ــــل علــــى مراحــــل هلــــا مميزاهتــــا  ــــتم مــــرة واحــــدة ب وامتالكهــــا ال ي
  هي: ية العملية بثالث مراحلوبر الرتب اخلاصة.

املرحلــــة األور: مرحلـــــة املشـــــاهدة: ويقصــــد بـــــه مالحظـــــة 

ملواقف وعمليات تعليمية وأنشاة خمتلفة ومتنوعـة الـ  حتـدث 
داخل الصف وخارجه يقوم  ا الاالـ  املعلـم يف بـرام  تربيـة 

والــــ  تعتمــــد علــــى اإلطــــار  وتــــأهيال   وتــــدريبا   املعلمــــني إعــــدادا  
افة إر جمموعـــة مـــن املبـــادي الرتبويـــة والنفســـية النظـــري باإلضـــ

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 

األقل  يف( وهي تستمر ملدة أسبوعني 41، 3114 نصر اهلل،
الرتكيـــز فيهـــا علـــى تعـــرف الاالـــ  علـــى بعـــض مهـــارات  ويـــتم

)وزارة التعلــيم  التــدريس وخاواتــه الفعليــة يف املوقــف التعليمــي
 (.444، 3111العايل، جامعة الاائف، 

املرحلـــة الثانيـــة: مرحلـــة املتابعـــة وفيهـــا يشـــرت  الاـــالب يف 
متابعة زمالئهـم أثنـاء التـدريس جضـور احلصـص وكتابـة تقـارير 

ــــز عــــن هــــذه امل شــــاهدات ومناقشــــتها يف وجــــود املشــــرف لتعزي
اإلكابيــــات وتــــاليف الســــلبيات )وزارة التعلــــيم العــــايل، جامعــــة 

 (.444، 3111الاائف، 
وفيهـــا يتخلـــى الاالـــ   :املرحلـــة الثالثـــة: التابيـــق العملـــي
ليتـور بنفسـه قيـادة العمليـة  املابق عن دوره كمشاهد، ومتابع
مـا  حيث ميارل بشكل عملـيالتدريسية والرتبوية يف املدرسة، 

  .تعلمه نظريا  من مبادي علمية وطرائق تدريسية
 برامج إعداد المعلم:في اتجاهات حديثة 
ينظر إر املعلم كناقل وملقن للمعرفة فقـا  لقد كان قدميا  

ومــا علــى الاــالب الــذين يعلمهــم إال حفــق تلــك املعلومــات 
علوماتيــة الــ  واملعــارف، ونتيجــة للتاــور التكنولــوجي والثــورة امل

يتعـرض هلــا اجملتمـع أصــبح هنـا  مالمــح لنظـام تعليمــي جديــد 
يســـتلزم تغيـــري أدوار املعلـــم ليكـــون هنـــا  معلـــم جديـــد جملتمـــع 
جديد وألجيال جديـدة ينمـي لـديها صـفات شخصـية وأ ـاع 
ســـلوكية تتفـــق مـــع طبيعـــة اجملتمـــع الـــذي انبثقـــت منـــه، فمعلـــم 

ف لـيلقن الاــالب اليـوم ال ميكـن أن يكـون كمعلــم األمـس يقـ
عــن زمالئــه املعلمــني أو عــن التيــارات الفكريــة  املقــررات منعــزال  
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والتكنولوجيـــة الـــ  حتـــيا بـــه خـــار  اجملتمـــع، وإ ـــا هـــو املـــنظم 
واملنسق لبي ة التعلم مبا فيها من موارد وتوزيع العمل التعليمي، 
وكسر عادة التبعية عند الاالب وتشـجيعهم علـى االسـتقالل 

مـــن اخليـــال واإلبـــداع )مصـــافى عبـــد الســـميع  الفكـــري ملزيـــد
 (.23، 3115وسهري حوالة، 

االتجاهــــات المعاصــــرة فــــي نظــــم إعــــداد المعلــــم فــــي  
 كليات التربية:

أثــارت اهتمــام  الــ أصــبح إعــداد املعلــم مــن أبــرز القضــايا 
امليـــدان الرتبـــوي، والـــ  تـــدعو أغلبهـــا إر ضـــرورة بـــذل جهـــود  

ِّبام  إعـداد املعلـم واالرتقــاء كبـرية ومضـنية إكابيـة لالهتمــام بـ
مبهنتـــه باعتبـــاره األســـال املناســـ  لتحســـني التعلـــيم وتاـــويره، 
وقــد مشلـــت جمــاالت التاـــوير والتجديــد يف اايت: ا ـــاه تنميـــة 

علـــى أســـال املهـــارات، تابيـــق معـــايري اجلـــودة  املعلمـــني مهنيـــا  
الشــــــاملة يف كليــــــات الرتبيــــــة، االعتمــــــاد األكــــــادميي لكليــــــات 

ديث وتنويــــع طــــرق التــــدريس وأســــاليبه يف كليــــات الرتبيــــة، حتــــ
توظيف التقنية والتكنولوجيا احلديثة يف كليات الرتبية،  الرتبية،

تفريــــــد التعلــــــيم يف كليــــــات إعــــــداد املعلــــــم، االهتمــــــام بالبعــــــد 
األخالقـــــي والوجـــــدا  للمعلـــــم، املشـــــاركة اجملتمعيـــــة يف وضـــــع 

قــررات للنمـــو وتنفيــذ بــرام  إعـــداد املعلــم، مواكبــة املنـــاه  وامل
املعــــريف املتســــارع، مســــ ولية كليــــة الرتبيــــة يف متابعــــة خركيهــــا، 
توحيد جهة املس ولية يف إعداد املعلم، األخذ بأسلوب الـتعلم 
الـــــذايت يف بـــــرام  إعـــــداد املعلـــــم، االهتمـــــام باإلعـــــداد الثقـــــايف 
للمعلــم يف عصــر العوملــة. اال ــاه إر زيــادة ســنوات اإلعــداد، 

راسات لتاوير كليات الرتبيـة، واالسـتفادة توجيه البحوث والد
)بدريــــة  مــــن  ــــارب الــــدول املتقدمــــة يف جمــــال إعــــداد املعلــــم.

 (.42، 3114املفرح وعاطف املاريي وحممد محادة، 
 مفهوم الجودة الشاملة:

اجلــودة الشــاملة هــي جمموعــة اخلصــائص أو الســمات الــ  
ذلـك كـل تعِّب بدقـة ومشوليـة عـن جـوهر الرتبيـة وحالتهـا مبـا يف 

أبعادها: مـدخالت وعمليـات وخمرجـات قريبـة وبعيـدة وتغذيـة 

راجعــــــة وكــــــذا التفــــــاعالت املتواصــــــلة الــــــ  تــــــؤدي إر حتقيــــــق 
األهــداف املنشــودة واملناســبة جملتمــع معــني وعلــى قــدر ســالمة 
جوهر الرتبية وحالتها تتفاوت مستويات اجلـودة )حممـد عبـال 

 .(12، 4223 عابدين،
الشـاملة  ةثـة جوانـ  يف معـا اجلـودهنا  من مييز بـني ثال

وجـــــــــــــــودة األداء  Disignqualityوهـــــــــــــــي جـــــــــــــــودة التصـــــــــــــــميم 
Performance Quality   وجـودة املخـرOut put Quality  وحـدد

معا جودة التصميم بأ"ا: حتديد املواصفات واخلصائص ال  
ينبغــي أن تراعــى يف التخاــيا للعمــل، وحــدد جــودة التصــميم 

مـــال وفـــق املعـــايري ا ـــددة، وجـــودة املخـــر  بأ"ـــا: القيـــام باألع
تعـــ : احلصـــول علـــى منـــت  تعليمـــي وخـــدمات تعليميـــة وفـــق 
 اخلصـــــائص واملواصـــــفات املتوقعـــــة )مســـــري حممـــــد عبـــــد العزيـــــز،

4222 ،41:2 .) 
 أهمية الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي:

يعيش العار اليوم حتديات عظمى نتيجـة لثـورة املعلومـات 
ولوجية ال  ظهرت يف ااونة األخرية، وقـد اتبعـت بعـض التكن

الدول املتقدمة نظام اجلودة الشاملة حلـل مشـكالهتا اإلنتاجيـة 
وحتسـني اجلـودة وذلـك منـذ النصـف الثـا  مـن القـرن العشــرين 
ــــذلك أصــــبحت كافــــة  ولقــــد أثبــــت هــــذا األســــلوب جدارتــــه ل

لعــايل املؤسســات التعليميــة اليــوم مبــا فيهــا مؤسســات التعلــيم ا
أحــــــو  مــــــا تكــــــون إر االرتقــــــاء باإلنتاجيــــــة وحتســــــني اجلــــــودة 
ملواجهــــة خمتلــــف صـــــور التحــــديات والتغـــــريات )صــــاب ناصـــــر 

 .(21:25، 3111 عليمات،
ن اإلفادة من اجلودة الشاملة يف التعليم إمن هذا املنالق ف

اجلــامعي عامــة، ويف كليــات الرتبيــة علــى وجــه اخلصــوص لــيس 
أن خاـــا التعلـــيم تضـــمنت يف شـــ  بـــاألمر العســـري والســـيما 

مراحلهـــا االهتمـــام بـــاجلودة والنوعيـــة يف التعلـــيم وجودتـــه كمـــا 
تتــأثر إنتاجيــة الفــرد مبقــدار ونوعيــة التعلــيم الــذي حصــل عليــه 
حـــ  يصـــبح لـــدى الفـــرد قـــدرة متميـــزة وإنتاجيـــة مرتفعـــة حتـــدد 
 موقـــع الدولـــة علـــى اخلرياـــة العامليـــة )صـــاب ناصـــر عليمــــات،
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3111 ،21.) 
 ؤشرات جودة البرامج الدراسية:م

الــــــِّبام  الدراســــــية هــــــي اإلطــــــار ا ــــــدد  تــــــوى املعــــــارف 
واألسالي  واملهارات املالوبة لتكوين وتأهيـل الاـالب، وهـي 

بثـــل املتالبـــات الدراســـية علـــى مســـتوى اجلامعـــة وعلـــى  أيضـــا  
مســـتوى الكليـــة وعلـــى مســـتوى التخصصـــات ا ـــددة لتعلـــيم 

جودهتـــــا تعكـــــس مـــــن خـــــالل  الاـــــالب، وبصـــــفة عامـــــة فـــــإن
، 3114عناصـرها وهــي كمــا حــددها )أشــرف الســعيد أمحــد، 

311-314). 
مـــدى قـــدرهتا علـــى االســـتجابة الســـريعة واملرنـــة للمتغـــريات 
ا ليــة والعامليــة، مــدى قــدرهتا علــى االســتجابة الســريعة واملرنــة 
لالحتياجات املتغـرية للاـالب، مـدى بثيـل حمتواهـا ل هـداف 

لنــــة واالحتياجــــات ا ــــددة منهــــا، مــــدى تــــوافر واألغــــراض املع
بــرام   ديديــة وعمليــات مراجعــة مســتمرة للــِّبام  الدراســية، 
مــدى تــوفر فــرص االختيــار مــن بــني املقــررات الدراســية داخــل 
ــــة  الــــِّبام  أمــــام الاــــالب، مــــدى التــــوازن بــــني اخلــــِّبات النظري
ــــات  واجلوانــــ  العمليــــة التابيقيــــة، ومــــدى التــــوازن بــــني متالب

 داد امله  التخصصي واإلعداد األكادميي والثقايف.اإلع
كمــا أن كــل عنصــر مــن عناصــر الِّبنــام  ال بــد أن تتــوافر 

 فيها جمموعة من املعايري وال  حتدد مدى جودته ومنها:
نظام الدراسة وتتضمن: مدى كفـاءة نظـم الدراسـة يف  -أ

حتقيق النمو املتكامل للاالب، ومدى فعالية نظم الدراسة يف 
 قيق أهداف الِّبام  الدراسية.حت

املناه  الدراسية وتتضمن: مستوى حداثة ومعاصرة  -ب
املنــــاه  للتاــــورات العلميــــة الســــريعة واملتجــــددة، مــــدى تــــوافر 
توثيق رمسي واضح ومتكامل ومابوع للمنـاه  الدراسـية لكـي 
يســـاعد علـــى ضـــبا األداء يف العمليـــة الرتبويـــة، مـــدى جـــودة 

الدراســــــية بشــــــكل يــــــؤدي إر  نظــــــام مكــــــم  اــــــيا املنــــــاه 
إحـــداث التكامـــل املعـــريف  توياهتـــا، مـــدى قـــدرهتا علـــى تنميـــة 

مــــدى قــــدرهتا علـــــى  مهــــارات الــــتعلم الــــذايت وارتيــــاد املكتبــــة،

ـــــاه   ـــــاع املن اســـــتثارة ملكـــــات التفكـــــري واإلبـــــداع، مـــــدى ارتب
باملشكالت البي ية واحلياتية املعاصـرة، ومـدى مراعاهتـا للفـروق 

 االب.الفردية بني ال

أســــالي  التــــدريس وتتضــــمن قــــدرهتا علــــى: تشــــجيع  - 
علــى تنميــة مهــارات و الاــالب علــى إثــارة األســ لة واملناقشــة، 

الــــتعلم الــــذايت لــــدى الاــــالب، الــــربا بــــني اجلوانــــ  النظريــــة 
ـــــف واســـــتخدام الوســـــائل  ـــــة، توظي ـــــة التابيقي ـــــ  العملي واجلوان
 التعليميـــــــة والتكنولوجيـــــــة، إحـــــــداث االتصـــــــال اإلكـــــــايب بـــــــني
الاــالب بعضــهم بــبعض وبيــنهم وبــني أعضــاء هي ــة التــدريس، 
اســــــــتخدام وقـــــــــت الـــــــــدرل بفعاليـــــــــة، ربـــــــــا املـــــــــادة العلميـــــــــة 
ـــــة والعامليـــــة، ومراعـــــاة الفـــــروق  باملشـــــكالت والتحـــــديات ا لي

 الفردية بني الاالب.
اســــتخدام تكنولوجيــــا التعلــــيم واملعلومــــات يف العمليــــة  -د

التعلم يف مشروع إعداد  التعليمية. وضعت جلنة املنه  ونوات 
ــــــــة ) ــــــــة جبمهوريــــــــة مصــــــــر العربي  (14 ،3114املعــــــــايري القومي

يـــــــة: تـــــــوفري تكنولوجيـــــــا التعلـــــــيم يف حجـــــــرات تاملؤشـــــــرات اا
الدراســة، ينــت  الاــالب الِّبجميــات، وإعــداد بــرام   ــو األميــة 

 الكمبيوترية.
بركز األنشاة التعليمية حول الاالـ : وضـعت جلنـة  -هـ

الــــــتعلم يف مشــــــروع إعــــــداد املعــــــايري القوميــــــة املــــــنه  ونــــــوات  
ية: تـوفري ت( املؤشرات اا14، 3114جبمهورية مصر العربية )

مصــــــادر تعلــــــم متقدمــــــة )اإلنرتنــــــت، احلاســــــبات، املكتبــــــات، 
مصــادر مراكــز الــتعلم(، توجــه األنشــاة التعليميــة لتنميــة مجيــع 
جوانــ  شخصــية الاالــ ، تراعــي األنشــاة التعليميــة قــدرات 

 ل طالــ ، تــدري  الالبــة علــى البحــث والتجريــ ،وميــول كــ
وإتاحة الفرصة املتكاف ة جلميع الاالب للمشاركة يف األنشاة 

 الصفية والالصفية.
أسالي  تقوة أداء الاالب وتتضمن: مدى التكامل  -و

بــــني أســــالي  ووســــائل التقــــوة املســــتخدمة، مــــدى االهتمــــام 
يـة التقـوة، مـدى بالنواحي العقلية والقدرات اإلبداعيـة يف عمل
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االهتمــــــــام باجلوانــــــــ  التابيقيــــــــة يف عمليــــــــة التقــــــــوة، مــــــــدى 
)أشـرف السـعيد  استمرارية التقوة على مدار الفصـل الدراسـي

 .(314، 3114أمحد، 
كما أضافت جلنة املنه  ونـوات  الـتعلم يف مشـروع إعـداد 

ــــــــة ) ــــــــة جبمهوريــــــــة مصــــــــر العربي ( 11، 3114املعــــــــايري القومي
الهتمـــام بوجـــود ملـــف إ ـــاز لكـــل طالـــ  يـــة: اتاملؤشـــرات اا

يتخــــذ كأســــال للتقــــوة، مـــــدى التنــــوع يف أســــالي  ووســـــائل 
التقوة، وجود هليات واضحة للتقوة، وجود بااقات ملالحظة 
أداء الاــــــالب ورصــــــد املهــــــارات املكتســــــبة، ضــــــرورة مشــــــاركة 

ن خــــــالل مــــــ والاــــــالب وأوليــــــاء األمــــــور يف التقــــــوة نيالعــــــامل
 .األدوات املتاحة

 ية وفوائد الجودة الشاملة:أهم
إذا أخـــذت أي إدارة والســـيما اإلدارة التعليميـــة بأســـلوب 
 اجلودة يف إ از مهامها فإن ذلك يؤدي إر: حتسـني اإلنتـا ،
تقليــل األخاــاء، وجــود منــا  علمــي أفضــل، تشــجيع وتنميــة 
مهـــارات العـــاملني، تاـــوير املهـــارات القياديـــة واإلداريـــة لقـــادة 

، الرؤيـــــة الواضـــــحة والواعيـــــة لكـــــل مكـــــان يف اإلدارة التعليميــــة
ــــات أكثــــر مــــن  ــــة، الرتكيــــز علــــى تاــــوير العملي اإلدارة التعليمي
حتديــــد املســــ وليات، العمــــل يســــتمر مــــن أجــــل تقليــــل اهلــــدر 

 (.444، 3114والفاقد )أمحد إبراهيم أمحد، 
ويساعد اعتماد اجلودة يف التعليم العايل على حتقيـق عـدد 

ــــــ ( يف 14، 3111 ل نشــــــوان،مــــــن األهــــــداف مــــــددها )مجي
 اايت:
ضبا وتاوير النظام اإلداري باجلامعة نتيجة لتوصـيف  -

األدوار واملســـــ وليات ا ـــــددة لكـــــل فـــــرد يف النظـــــام اجلـــــامعي 
 وحس  قدرته ومستواه.

االرتقــــــــاء مبســــــــتوى الاــــــــالب األكــــــــادميي واالنفعــــــــايل  -
واالجتمـــــاعي والنفســـــي والرتبـــــوي باعتبـــــارهم أحـــــد خمرجـــــات 

 لتعليمي.النظام ا
تـــوفري جـــو مـــن التفـــاهم والتعـــاون والعالقـــات اإلنســـانية  -

 بني مجيع العاملني يف النظام اجلامعي.
تاــــوير اهليكلــــة اإلداريــــة باريقــــة تســــهل عمليــــة الــــتعلم  -
 عن البريوقراطية يف ا اذ القرارات التعليمية. بعيدا  
رفـع مسـتوى الـوعي لـدى الاـالب ا ـاه عمليـة التعلــيم  -

مـــع تـــوفري فـــرص مالئمـــة للـــتعلم الـــذايت بصـــورة أكثـــر وأهدافـــه 
 فاعلية.

ــــد االهتمــــام بضــــمان اجلــــودة وملــــا تســــهم يف  ونتيجــــة لتزاي
حتقيقه من فوائد، فقد تأثر جمـال الرتبيـة جركـة ضـمان اجلـودة، 
وأصــــبح اال ــــاه العــــاملي يف تاــــوير التعلــــيم يف كثــــري مــــن دول 

اخلدمـة الـ  تقـدم العار اليوم يؤكد أن التعليم كمهنة نوع مـن 
ني وهـــــم الالبـــــة وهـــــذه اخلدمـــــة تتالـــــ  مـــــن عـــــإر مجهـــــور م

املعلمني التمكن من معارف ومهـارات فنيـة معينـة قائمـة علـى 
الدراسة املستمرة اجلادة والبحث العلمي املستمر كمـا تتالـ  
مـــنهم امـــتال  شخصـــية جـــادة متحملـــة ملســـ ولية العمـــل مـــن 

ل أفضل تتال  منهم أجل تنمية تالميذهم وإعدادهم ملستقب
مبيثـــاق أخالقـــي مهـــ   ـــاه مهنـــتهم وتالميـــذهم  التزامـــا   أيضـــا  

 (.43، 3114 وجمتمعهم )حممد عليان وخولة الشخري،
وأن حتقيــق املعلــم لــ دوار املنتظــرة منــه يتالــ  ضــرورة أن 
تعمــــل كليــــات الرتبيــــة علــــى مواكبــــة التغــــريات العامليــــة وحتقيــــق 

لإلصــــالح، عــــالوة علــــى متالبــــات اجلــــودة كخاــــوة أساســــية 
ضـــرورة أن يتضـــمن التـــدري  احلـــديث للمعلـــم املهـــارات الـــ  
متاجهــا أصــحاب العمــل مثــل الكفــاءة يف مهــارات االتصــال 
والقـــــدرة علـــــى العمـــــل يف مجاعـــــة ومهـــــارات حـــــل املشـــــكالت 
واالبتكـــار، فــــإذا كـــان علــــى املعلمـــني مســــاعدة طال ـــم علــــى 

أنفســــهم قــــد  اكتســــاب هــــذه املهــــارات فالبــــد أن يكونــــوا هــــم
اكتسـبوها يف بـرام  إعـدادهم وأن يـتم ذلـك مـن خـالل وضـع 
نظـــــام فعــــــال وملـــــزم لتقيــــــيم األداء اجلـــــامعي يف جمــــــال إعــــــداد 
 املعلمني جيث يغاي هذا النظام العناصر األساسية ااتية:

قبول الالبة وفق معايري التنمية وحاجة اجملتمع ومواكبة  -
 العصر.
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ع الالبـــة وأعضـــاء اهلي ــــة عمليـــة التـــدريس والتـــداخل مـــ -
 التدريسية.

حمتويـــات املنـــاه  واملقـــررات الدراســـية ودرجـــة مواكبتهـــا  -
 الحتياجات تكوين الاالب وتأهيلهم.

 املصادر واملواد العلمية كمدخالت للعملية التعليمية. -
احتــواء الــِّبام  الدراســية علــى التخصصــات التفصــيلية  -

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

وحــ  تــتمكن مؤسســات إعــداد املعلــم مــن تقــوة براجمهـــا 
البد من حتديد معايري اجلودة املالوبة فيما تقدمـه مـن بـرام ، 
ــــوافر فيهــــا  وهــــذا يتالــــ  االعتمــــاد علــــى مقــــاييس وأدوات تت
الصــــدق واملوضــــوعية والثبــــات، ولقــــد حــــددت وكالــــة ضــــمان 

معايري التقييم اخلارجي للِّبام   (QAA,2006)انية اجلودة الِّبيا
ـــــة ضـــــمن قســـــمني مهـــــا: املســـــتوى األكـــــادميي،  يف جمـــــال الرتبي
ونوعيـــــــة فـــــــرص الـــــــتعلم، وقـــــــد مشـــــــل القســـــــم األول: املعـــــــايري 

ـــــــتعلم املقصـــــــود،  –األكادمييـــــــة  ـــــــت اايت: خمرجـــــــات ال وتناول
ــــــتعلم  املنــــــاه ، التقيــــــيم، حتصــــــيل الالبــــــة وفقــــــا   ملخرجــــــات ال

ة، يف حـــــني تناولـــــت املعـــــايري املتعلقـــــة بنوعيـــــة فـــــرص املقصـــــود
التعلــيم اايت: التعلــيم والــتعلم، تقــدم الالبــة، مصــادر الــتعلم، 

 ضمان اجلودة وحتسينها.
 الدراسات السابقة:

دراسة كل من سعاد السبع، أمحد حسان، ومساح عبـد  -
( وال  هدفت إر تقوة برنام  إعداد معلـم 3141الوهاب )
يـــة يف كليـــة الرتبيـــة جبامعـــة صـــنعاء يف ضـــوء معـــايري اللغـــة العرب

اجلودة الشاملة، مت وضع قائمة مبعايري اجلودة الشاملة لِّبنـام  
إعــداد معلــم اللغــة العربيــة يف كليــة الرتبيــة جبامعــة صــنعاء الــ  

( معيارا  موزعني على اث  عشر جماال  من 453احتوت على )
ي: سياســـة القبـــول العربيـــة وهـــ ةجمـــاالت اإلعـــداد ملعلـــم اللغـــ

 واألهــداف العامــة للِّبنــام  وأهــداف اإلعــداد )ألكــادميي ـ

امله  ـ الثقايف( والرتبية العملية وطرائق التدريس وأعضاء هي ـة 

التجهيزات املادية وإدارة القسم وتقوة الالبة  التدريس ومعايري
املعــــايري  اجملتمــــع، ، ومت تقســــيم  والتمويــــل وخدمــــةنيواملــــوظف
ر اســتمارتني للمقابلــة، واســتبانتني، طُبقــت اســتمارة النهائيــة إ

املقابلـــة األور مـــع مســـ ول القبـــول يف الكليـــة، وبلغـــت معـــايري 
( معــايري، والثانيــة مــع مســ ول قســم اللغــة 4هــذه االســتمارة )

( معيـــارا ، بينمــــا 15العربيـــة، وبلغـــت معــــايري هـــذه االســــتبانة )
( أعضاء من 2)طُبقت االستبانة األور على عينة مكونة من 

اهلي ــــة التدريســــية بقســــم اللغــــة العربيــــة يف كليــــة الرتبيــــة جبامعــــة 
وطالبة مـن  ا  ( طالب44صنعاء، والثانية على عينة مكونة من )

ــــة  ــــة يف كليــــة الرتبي ــــع يف قســــم اللغــــة العربي طلبــــة املســــتوى الراب
ــــة:  تجبامعــــة صــــنعاء. وقــــد أســــفر  الدراســــة عــــن النتــــائ  ااتي

مة مبعايري اجلودة الشاملة مت يف ضوئها الوصول إر قائمة حمك
تقــوة برنــام  إعــداد معلــم اللغــة العربيــة يف كليــة الرتبيــة جبامعــة 

أوضح التقوة مدى توافر معايري اجلودة الشاملة  ، كما صنعاء
يف برنـــام  إعـــداد معلـــم اللغـــة العربيـــة يف كليـــة الرتبيـــة جبامعـــة 

دة سياســة صــنعاء علــى النحــو اايت: ضــعف تــوافر معــايري جــو 
%( 54القبـــــول مـــــن وجهـــــة نظـــــر مســـــؤول القبـــــول، بنســـــبة )

تقريبـــا ، ضـــعف تـــوافر معـــايري جـــودة اإلعـــداد يف الِّبنـــام  مـــن 
%( تقريبـا ، 51وجهة نظر مسؤول قسم اللغـة العربيـة بنسـبة )

تــــوافرت معــــايري جــــودة اإلعــــداد يف الِّبنــــام  مــــن وجهــــة نظــــر 
غت نسبته أعضاء هي ة التدريس يف القسم مبستوى متوسا بل

%(، ضعف توافر معايري جودة اإلعداد يف الِّبنـام  مـن 14)
 %(.14وجهة نظر الالبة بنسبة )

هـــدفت  ( والـــ 3112دراســـة غـــازي صـــالح املاـــريف ) -
 برنـام  يف الشـاملة اجلـودة معـايري حتقـق مـدى إر التعـرف علـى

 العلمية واخلِّبة العلمي املؤهل من كل وتأثري العلوم، معلم إعداد

 هـذه نتائ  أبرز من التدريس، وكان هي ة ستجابات أعضاءا يف

 إعـداد يف بـرام  الشـاملة اجلـودة معـايري اعتمـاد ضرورة الدراسة:

 التعليم مؤسسات يف واألدبية العلمية التخصصات جبميع املعلم

 يف وتوظيفـه الشـاملة اجلـودة االهتمـام مبـدخل وضـرورة العـايل،
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 يف يسـهم حـديث يإدار  كأسـلوب العـايل التعلـيم مؤسسـات
 املؤسسات. تاوير هذه

( والــ  هــدفت 3112دراســة حنــان ســرحان النمــري ) -
إر حتديد جماالت تقوة املقـررات الرتبويـة لاالبـات كليـة اللغـة 
العربيـــــــة جبامعـــــــة أم القـــــــرى يف: أهـــــــداف املقـــــــررات الرتبويـــــــة، 
ومفــردات املقــررات الرتبويــة، وتنظــيم املقــررات الرتبويــة، وتوزيــع 

ــــة الرتبيــــة ر ر املقــــ ــــوي بكلي ــــة علــــى ســــنة اإلعــــداد الرتب ات الرتبوي
وحتديـــــد معـــــايري اجلـــــودة الشـــــاملة الالزمـــــة  جامعـــــة أم القـــــرى.

للمقررات الرتبوية ال  تقدمها كليات الرتبية للاالبات يف كـل 
املقــررات الرتبويـــة  ىوحتليــل حمتـــو  جمــال مــن اجملـــاالت الســابقة.

لاالبات يف ضوء معايري ال  تقدمها كليات الرتبية للاالب وا
وحتديد درجـة تـوفر معـايري  اجلودة الشاملة ال  سبق حتديدها.

اجلودة الشاملة يف املقررات الرتبوية لاالبات كلية اللغة العربيـة 
 جبامعـة أم القـرى. واسـتخدمت الباحثـة عينـة مـن املتخصصـني
واملتخصصـــات يف األقســـام الرتبويـــة؛ جبامعـــة أم القـــرى قـــدرها 

خصصـــــــــا  ومتخصصـــــــــة، وعينـــــــــة مـــــــــن املشـــــــــرفني عشـــــــــرون مت
واملشـــرفات علـــى تعلـــيم اللغـــة العربيـــة يف مدينـــة مكـــة املكرمـــة؛ 
قـــدرها مخســــة وعشـــرون مشــــرفا  ومشـــرفة؛ فبلــــه إمجـــايل العينــــة 
املستهدفة بتحديد معـايري اجلـودة الشـاملة يف املقـررات الرتبويـة 

 (، وعـدد الـذكور42مخسا  وأربعني فردا ؛ عدد اإلنـاث مـنهم )
(. وقامت الباحثة بتحديد املقررات الرتبويـة الـ  تقـدمها 31)

ــــات كليــــة اللغــــة العربيــــة  ــــة لاالب ــــة بكليــــة الرتبي األقســــام الرتبوي
جبامعة أم القرى، حيث بله عـددها سـبعة عشـر مقـررا  تربويـا ؛ 
منهــا أربعــة مقــررات يقــدمها قســم الرتبيــة اإلســالمية وأصــوهلا، 

لـنفس، ومقـرران يقـدمهما ومخسة مقررات يقدمها قسـم علـم ا
قســم اإلدارة الرتبويــة والتخاــيا وســتة مقــررات يقــدمها قســم 

( مقررا  44املناه  وطرق التدريس وبله جممل عدد املقررات )
 تربويا . 

 :أيتوتتلخص نتائ  الدراسة احلالية فيما ي
حتديــــــد مخســــــة ومخســــــني معيــــــارا  للجــــــودة الشــــــاملة يف  -

يــة: أهــداف املقــررات الرتبويــة تاا املقــررات الرتبويــة؛ يف ا ــاور
( 45( معيـــــارا ، اجلوانـــــ  النظريـــــة يف املقـــــررات الرتبويـــــة )44)

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

ر ارتفــاع أمهيــة معظــم املعــايري الــ  انــدرجت حتــت ا ـــو  -
األول )أهداف املقررات الرتبويـة(، وتوسـا أمهيـة أربعـة معـايري 
فقـــا؛ مـــن وجهـــة نظـــر عينـــة الدراســـة، وارتفـــاع أمهيـــة معظـــم 
املعــايري الــ  انــدرجت حتــت ا ــور الثــا  )اجلوانــ  النظريــة يف 
املقررات الرتبوية(، وتوسا أمهية معيار واحد فقا؛ من وجهة 

معظـم املعـايري الـ  انـدرجت  نظر عينة الدراسة، وارتفـاع أمهيـة
حتـت ا ــور الثالــث )اجلوانـ  الوظيفيــة والتابيقيــة يف املقــررات 
الرتبويــة(، وتوســا أمهيــة معيــارين فقــا؛ مــن وجهــة نظــر عينــة 
الدراســـة، وارتفــــاع درجــــة أمهيــــة معظـــم املعــــايري الــــ  انــــدرجت 

)تنظـيم وتوزيـع املقـررات الرتبويـة( مـن وجهـة  حتت ا ور الرابـع
جــاءت درجــة أمهيتــه  ا  واحــد ا  عينــة الدراســة، ماعــدا معيــار نظــر 

 منخفضة من وجهة نظر عينة الدراسة.
افتقار املقررات الرتبوية ال  تقـدمها كليـة الرتبيـة جبامعـة  -

ــــ  حــــددهتا الدراســــة  أم القــــرى إر معــــايري اجلــــودة الشــــاملة ال
ـــــــة،  احلاليـــــــة؛ يف حماورهـــــــا األربعـــــــة )أهـــــــداف املقـــــــررات الرتبوي

وانــــ  النظريـــــة يف املقـــــررات الرتبويـــــة، واجلوانـــــ  الوظيفيـــــة واجل
والتابيقيــــــة يف مفــــــردات املقــــــررات الرتبويــــــة، وتوزيــــــع وتنظــــــيم 

 املقررات الرتبوية ومفرداهتا(.
هــ( والـ  هـدفت إر 4131دراسة منال عمار قادي ) -

عـايري ع ممـ الرتبـوي اإلعـداد برنـام  توافـق التعـرف علـى مـدى
 أم امعةة جبلرتبية اكلي يف التابيق صعوبات هموأ الشاملة اجلودة

 إر وصـلتد توقـ هي ـة التـدريس، أعضـاء نظـر وجهـة من القرى

 بالشـكل لِّبنـام ت امقـررا تـوىم حميسـه ال أمههـا: مـن نتـائ 

 متابعـة ضــعف املعلـم، الاالـ  عــدادي إلاألساسـي الضـرور 

 نظـام عـدم وجـودر لالعناصـ هذه وتقييم ناصرهع عجلمي الِّبنام 

 ضعف و ديدها، أهدافه  و الِّبنام خاا راجعة ملرقايب اريإد
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م والتعلـي فيـه املشـاركة األقسـام مع اإلعداد الرتبوي رنام ن بتعاو 
  مستوى معنوية عند إحصائية اللةت دذا فروق توجد ال لعام،ا

 طــرق  و املنــاه) الِّبنــام  يف ملشــاركةم ااألقســا . بــني15 >

 لرتبويــةة ااإلدار  المية،الرتبيــة اإلســ الــنفس، علــم التــدريس،

 نظـر جهـةن و مـ الشـاملة اجلـودة معـايري تابيـق يف (والتخاـيا

 ضرورة لدراسة:ه اهذ توصيات همن أوم هي ة التدريس، أعضاء

 ضـمان همتهـا األساسـيةن متكو  ستقلةة متنظيمي وحدة إنشاء

 مراقبـة علـى وتعمـل لرتبـويد ااإلعـدا رنـام يف ب التعلـيم جـودة

 ومقررات ألهداف الدوري اصره، والتحديثنع عومجي الِّبنام 

 .العاملية والتغريات ملستجداتء او يف ض الِّبنام 
(، والـــ  3115دراســـة صـــالح الســـيد عبـــده رمضـــان ) -

هـــدفت إر التعـــرف علـــى واقـــع نظـــام تكـــوين املعلـــم بكليـــات 
الرتبيــة يف ســلانة عمــان وأهــم املشــكالت الــ  تواجهــه وتقلــل 

خل اجلـــودة الشـــاملة يف بـــرام  مـــن جودتـــه وحتديـــد معـــايري مـــد
تكـــوين املعلـــم بكليـــات الرتبيـــة يف ســـلانة عمـــان وبيـــان مـــدى 
تـوافر اجلــودة الشـاملة والتوصــل إر وضــع مقـرتح ألهــم مالمــح 
التاــــوير يف نظــــام تكــــوين املعلــــم بكليــــات الرتبيــــة يف ســــلانة 
عمــــان، واعتمــــد الباحــــث يف دراســــته علــــى املــــنه  الوصــــفي، 

 فـــــردا   334ى عينـــــة تكونـــــت مـــــن وطبـــــق الباحـــــث األداة علـــــ
 32عمـــــداء كليـــــات،  1 :علـــــى النحـــــو اايتوكانـــــت موزعـــــة 
عضـــو هي ـــة تـــدريس.  411 رئـــيس وحـــدة، 11رئـــيس قســـم، 

وكان من أهـم النتـائ  الـ  توصـلت إليهـا الدراسـة أن أهـداف 
لابيعة املرحلة التعليمية ال  يعد  الِّبنام  جاءت مناسبة باما  

هتمـــل جوانـــ  تكـــوين املعلـــم حيـــث  هلـــا املعلـــم، كمـــا أ"ـــا ر
غاـت كـل جانـ  بعــدد مـن املقـررات الدراسـية. وأن اإلعــداد 
الثقــــايف للمعلــــم حصــــل علــــى درجــــة أمهيــــة مرتفعــــة يف برنــــام  
اإلعداد وحظيت موضوعات متعددة بدرجة كافية وبثل ذلك 
يف حصول معظم معـايري املكـون الثقـايف علـى نسـبة موافقـة ر 

يف بعـــــــــض  (%21)عـــــــــت إر وارتف (%4595)تقـــــــــل عـــــــــن 
 اجلوان .

( والــ  3111) دراسـة علـي عبـد الـرؤوف حممـد نصـار -
التعرف على فلسفة تضمني تكنولوجيـا املعلومـات إر هدفت 

يف جمــــال التعلــــيم والتعــــرف علــــى هراء أعضــــاء هي ــــة التــــدريس 
بكليـــات الرتبيـــة يف أمهيـــة جوانـــ  التجديـــد املقرتحـــة ملنظومــــة 

البــــــــات اســــــــتخدام تكنولوجيـــــــــا إعــــــــداد املعلــــــــم يف ضـــــــــوء مت
املعلومات يف التعلـيم قبـل اجلـامعي والتعـرف علـى أدوار املعلـم 
املتوقعة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات يف العملية التعليمية 

 ـدف التعـرف علـى هراء عينـة مـن  ةواستخدم الباحث اسـتبان
أعضــــــاء هي ــــــة التــــــدريس بكليــــــات الرتبيــــــة يف أمهيــــــة جوانــــــ  

رتحـــة مبنظومـــة إعـــداد املعلـــم وطبقـــت هـــذه األداة التجديـــد املق
من أعضاء هي ة التـدريس  ا  عضو  441على عينة تكونت من 

بكلية الرتبية مبصر. وكـان مـن أهـم النتـائ  الـ  توصـلت إليهـا 
تلــــك الدراســــة أمهيــــة اســــتخدام تكنولوجيــــا التعلــــيم يف حتقيــــق 

عليميـــة اإلعـــداد الفعـــال ملمارســـة أدواره املتوقعـــة يف العمليـــة الت
مبراحـــل التعلـــيم قبـــل اجلـــامعي، وأن مـــن أهـــم أهـــداف إعـــداد 
املعلم يف استخدام تكنولوجيا التعليم هو نوعيتهم بأخالقيات 
التعامـــل مـــع تكنولوجيـــا التعلـــيم وإكســـا م مهـــارات التـــدريس 

 املعتمدة على تكنولوجيا املعلومات.
( والــ  3111دراســة حســني حممــد شــحات حســني ) -

رف علـــــى مشـــــكالت إعـــــداد معلـــــم التعلـــــيم هـــــدفت إر التعـــــ
االبتــدائي بكليــات الرتبيــة والوقــوف علــى أهــم التحــديات الــ  
تواجـــــه هـــــذا اإلعـــــداد وحتــــــول دون حتقيـــــق فعاليتـــــه مث حماولــــــة 
الوصــــول إر معــــايري اجلــــودة الشـــــاملة يف جمــــال إعــــداد املعلـــــم 
وإمكــــــان االســــــتفادة منهــــــا يف تاــــــوير إعــــــداد معلــــــم التعلــــــيم 

ليـــات الرتبيـــة، واعتمـــد الباحـــث يف دراســـته علـــى االبتـــدائي بك
املــنه  الوصــفي وأســلوب حتليــل الــنظم واســتخدم الباحــث يف 

بواقــع مشــكالت إعــداد معلــم التعلــيم  ةخاصــ ةدراســته اســتبان
ـــــة واســـــتبان ـــــات الرتبي مبعـــــايري اجلـــــودة  ةخاصـــــ ةاالبتـــــدائي بكلي

الشــاملة يف إعــداد املعلــم، وطبــق الباحــث هــذه األدوات علــى 
تكونـــت مـــن طـــالب الفرقـــة الرابعـــة بكليـــة الرتبيـــة شـــعبة  عينـــة
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، وعينـة مـن طالبـا   531التعليم االبتدائي وتكونـت العينـة مـن 
من أعضاء هي ة  ا  عضو  11أعضاء هي ة التدريس تكونت من 

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

تشــــبع حاجــــات الاــــالب وقــــدراهتم الثقافيــــة، غلبــــة املقــــررات 
التـــدري  العملـــي غـــري   مـــدةالرتبويـــة علـــى املـــواد األكادمييـــة، و 

 كافية إلتقان املعلم مهارات التدريس الفعال.
( والــ  هــدفت 3111دراســة إميــان إبــراهيم الدســوقي ) -

علـم العلـوم يف إر وصف ا اهات التجديد يف برام  إعداد م
مصـــــــر والواليـــــــات املتحـــــــدة ورصـــــــد وتفســـــــري أوجـــــــه التشـــــــابه 
واالخـــــتالف يف ا اهـــــات التجديـــــد يف برنـــــام  إعـــــداد معلـــــم 

وكان من أهم النتائ  الـ   العلوم يف مصر والواليات املتحدة.
توصـــلت إليهــــا الدراســــة تتمثــــل يف وجــــود اخــــتالف ا اهــــات 

ــــم الع ــــام  إعــــداد معل ــــة  ديــــد معظــــم أبعــــاد برن لــــوم بــــني دول
املقارنــة، وكــذلك وجـــود قصــور يف بعـــض ا اهــات ومســـارات 
 ديــــد البعـــــد املهــــ  بصـــــفة خاصــــة يف مصـــــر عــــن الواليـــــات 
املتحــــدة، وكــــذلك قصــــور يف  ديــــد أهــــداف البعــــد املهــــ  يف 
مصر، واقتصـار حمتـوى البعـد املهـ  مبصـر علـى ضـرورة ارتبـاع 

قيـة ل فكـار الرتبويـة ا توى بالواقع التعليمـي وباجلوانـ  التابي
 فقا. 
( وال  هدفت إر 3111دراسة املتويل إمساعيل بدير ) -

رصد أوجه القصور ال  تعا  منها كليات الرتبية وبيـان مـدى 
مـع متغـريات العصـر وحتدياتـه  احلاجة لتجويد العمل  ـا بشـيا  

يف  ملموســا   وعــرض خلــِّبات بعــض الــدول الــ  حققــت تقــدما  
االعتمــاد األكــادميي  ــدف االســتفادة مــن  جمــال تابيــق نظــام

هــــذه اخلــــِّبات يف التوصــــل إر صــــيغة مناســــبة لنظــــام اعتمــــاد 
أكادميي وظروف كليـات الرتبيـة مبصـر. واسـتخدم الباحـث يف 
دراســــته قائمــــة مبعــــايري االعتمــــاد األكــــادميي لكليــــات الرتبيــــة، 

 ا  عضو  411وطبق الباحث هذه األداة على عينة تكونت من 
مــــن  ا  عضـــو  414هي ـــة التــــدريس مـــن الرتبـــويني،  مـــن أعضـــاء

مـن رؤسـاء  رئيسـا   53أعضاء هي ة التدريس مـن األكـادمييني، 
 األقسام اإلدارية.

 لكشف اإر هدفت وال  (Celania,2004)دراسة سلينا  -

 معايري هانية أيوا حنو جامعة يف الثانية السنة معلمي تصورات عن

 مـن اناالقـا   ملعلـم،د اإعـدا يـد و  برنام  من جزء ا تعد للتدريس

 برنـام  ومنفـذي صـمميد ميسـاع تصـورات املعلمـني فهـم أن

 وفاعليـة برنـام  لكفـاءة ألفضـلم االفهـ علـى املعلمـني إعـداد

 املعلومـات مجـع يف يتمثـل للدراسـة لثـا ف ااملعلم، واهلـد  ويد

جـودة  لتاـوير ومصـمم البحـوث علـى رتكـزل مفعـا نظـام حـول
 تصـميم برنـام  يف واإلداريـني املشـرفني أدوار موفهـ أداء املعلـم،

 النوعيـة املنهجيـة الدراسـة واسـتخدمت .أيـوا جامعـة ل يفالدرو 

ة الثانيـ الفرقـة معلمـي الستكشـاف تصـورات البيانـات ليـل حتيف
 ِّبا  عإلكرتوني إرساهلا مت ةاستبان تابيق خالل أيوا من جامعة يف

 عـن لدراسـةت اوكشـف الدراسـة، جمتمـع لكافـة اإللكـرتو  الِّبيد

 يف الثانيـة لسـنةي اتصـور معلمـ :أيتيـ مـا أمههـا مـن نتـائ  عـدة
 وجيدة البحوث لىة عمرتكز  فيها التدريس معايري أن أيوا جامعة

 هـؤالء طبـق ولقـد لتعلـيم،ة املهنـ وجيـدة الاـالب مـع التعامل يف

 برنام  أن وهم يعتقدون لصفية،م اممارسته املعايري يف املعلمون

واإلداريـني  ربنيداملـ مـع العالقـات ورتم طـاملعلـ اءةكفـ  ويـد
 حنـو مع ـا للعمـل أوسـع فرصـة منحـوا الرتبـويني أل"ـم واملشـرفني

املعـايري شـجعت املعلمـني  هـذه كمـا أن  .شـرت ف مهـد حتقيـق
علـــى التعبـــري عـــن هرائهـــم وســـاعدهتم علـــى التاـــور مـــن خـــالل 

 التعبري عن األداء التعليمي.
( والــــــــ  3113دري )دراســـــــة جاســــــــم يوســــــــف الكنــــــــ -

هــدفت إر تقــدة رؤيــة مســتقبلية إلعــداد املعلــم بكليــة الرتبيــة 
جامعــة الكويــت، بغيــة الوصــول إر وجــود أفضــل مــن خــالل 
اإلجراءات واللوائح ذات الصلة. كما تناولت الدراسة نظـامي 
اإلعـــداد التكـــاملي والتتـــابعي مـــع التأكيـــد علـــى فعاليـــة النظـــام 

م األمثــل يف اإلعــداد مــع إعــادة النظــر التكــاملي باعتبــاره النظــا
ـــراز أمهيـــة  يف فلســـفة اإلعـــداد احلاليـــة، وانتهـــت الدراســـة إر إب



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

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

121 

التـــــدري  أثنـــــاء اخلدمـــــة  ـــــدف ا افظـــــة علـــــى النمـــــو املهـــــ  
 للمعلم.
ــــــد اهلل ) - ــــــ  هــــــدفت إر 3114دراســــــة حممــــــد عب ( وال

التعرف على ا اهـات أعضـاء هي ـة التـدريس ومعلمـي املرحلـة 
ئيـــة حنـــو بـــرام  إعــــداد املعلـــم جبامعـــة اإلمـــارات العربيــــة االبتدا

علـى عينـة تكونـت مـن  ةاملتحدة، وقام الباحث بتابيق استبان
مــــن أعضــــاء هي ــــة التــــدريس بكليــــة إعــــداد املعلــــم  ا  عضــــو  41

ـــة اإلمـــارات، وكـــان مـــن أهـــم  ومعلمـــي املرحلـــة االبتدائيـــة بدول
املعلــــم  النتـــائ  الـــ  توصــــلت إليهـــا الدراســـة أن بــــرام  إعـــداد

تشـــري إر درجـــة متوســـاة أو دون املتوســـا وأوصـــت الدراســـة 
بضـرورة تاـوير بــرام  إعـداد املعلـم باإلمــارات. وكـان مـن أهــم 
النتائ  ال  توصلت إليها هذه الدراسة أن كليـات الرتبيـة هـي 
املؤسسات املس ولة على املستوى الرمسي عن إعـداد املعلمـني، 

على درجة عالية من اجلودة،  والبد أن تكون الِّبام  الدراسية
وكمــــــــــا كــــــــــ  أن تكـــــــــــون الوســــــــــائل والتقنيــــــــــات التعليميـــــــــــة 

 والتكنولوجيا احلديثة على درجة عالية من اجلودة.
دراســـة الســـعيد مجـــال عثمـــان، و عبـــدا هلل علـــي حممـــد  -

التعــــــرف علــــــى املعــــــايري العامليــــــة  إر والــــــ  هــــــدفت (3114)
كــ  أن تتــوفر يف  إلعــداد معلمــي العلــوم بكليــات الرتبيــة الــ 

بــرام  اإلعــداد احلاليــة للاــالب املعلمــني بكليــات الرتبيــة وإر 
أي مــــدى تتــــوفر املعــــايري العلميــــة إلعــــداد معلمــــي العلـــــوم يف 
أهداف وحمتوى بعـض بـرام  اإلعـداد احلاليـة بكليـات الرتبيـة، 

ــــان معيــــار  ــــة إلعــــداد  ا  واســــتخدم الباحث يتضــــمن املعــــايري العاملي
للاـــــالب املعلمـــــني )شـــــعبة العلـــــوم(  ةبانمعلمـــــي العلـــــوم واســـــت

ألعضــاء هي ــة التــدريس، وطبــق الباحثــان هــذه األداة  ةواســتبان
مــن أعضــاء هي ــة التــدريس وعــدد  11علــى عينــة تكونــت مــن 

وطالبة. وكان من أهم النتائ  الـ  توصـلت إليهـا  طالبا   114
الدراســة عــدم وجــود أهــداف هلــذه املقــررات ووجــود فجــوة بــني 

تـــوى بـــرام  اإلعـــداد وأن األهـــداف العامـــة هلـــذه األهـــداف وحم
املقــررات ر تتعــرض لتلبيــة حاجــات الاــالب املعلمــني خــالل 

مراحـــل اإلعـــداد، وبعـــد مقـــررات بـــرام  اإلعـــداد عـــن املعـــايري 
العامليــة إلعــداد معلمــي العلــوم كمــا ال يوجــد تــوازن نســيب بــني 

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

ــــة  ــــام  إعــــداد معلــــم العلــــوم للمــــرحلتني االبتدائي إر تقــــوة برن
والثانويــــة يف جامعــــة هــــاواي باســــتخدام عمليــــة تقــــوة شــــاملة 
تســــــتند إر عـــــــدد مـــــــن املعــــــايري. وتضـــــــمنت أدوات التقـــــــوة: 
دراسات صفية، فيديوتي ، تقـارير ذاتيـة، مالحظـات صـفية، 

أداء، اختبــــارات حتصــــيل، حيـــث مت تابيقهــــا علــــى  اختبـــارات
جمموعة من طالب/معلمي العلوم يف جامعة هـاواي. أظهـرت 
النتـــائ  أن اســـتخدام هـــذه األدوات غـــريهب الســـلوكات التعليميـــة 
للمعلمـــــني وطـــــرائقهم التدريســـــية حنـــــو األفضـــــل، ممـــــا أدى إر 

 ظهور مؤشرات إكابية على تعلم طال م
مــــد الراشــــد، محــــدان بــــن أمحــــد دراســــة إبــــراهيم بــــن حم -

( والـ  هـدفت إر تقـوة مـواد اإلعـداد 3111الغامدي عام )
الرتبــوي يف كليــات املعلمــني بالســعودية مــن قبــل أعضــاء هي ــة 
التـدريس وقـد مت اســتاالع أفـراد الدراســة وأظهـرت النتــائ  أن 
الِّبنــام  الرتبــوي الــذي تقدمــه كليــات املعلمــني مظــى مبوافقــة 

تـــدريس فيهـــا العتقـــادهم أن مـــا يدرســـونه مـــن أعضـــاء هي ـــة ال
مواد تربوية، ومهارات فنية، وخاا دراسية يرتبا بعمل املعلم 
يف املرحلــة االبتدائيــة. كمــا أظهــرت اســتجابات أفــراد الدراســة 
أن الِّبنــام  الرتبــوي الــذي تقدمــه كليــات املعلمــني بــه جوانــ  
قــوة وجوانــ  ضــعف. كمــا انبثــق مــن هــذه الدراســة توصــيات 

هـــا ضــــرورة متابعـــة تقــــوة جوانــــ  اإلعـــداد الرتبــــوي وإجــــراء من
دراســــــات مماثلــــــة هتــــــدف إر تقــــــوة اإلعــــــداد التخصصــــــي يف  

 كليات املعلمني.
( والـــ  هـــدفت 4222دراســـة فهـــد عبـــد اهلل األكلـــي ) -

إر التعرف على واقع برنام  اإلعداد الرتبوي وامله  للاالب 
نظــــر الاــــالب املعلمــــني يف جامعــــة امللــــك فيصــــل مــــن وجهــــة 

املعلمني والتعرف على هراء الاالب املعلمني يف دور املقررات 
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الرتبويــة الــ  تقــدمها كليــة الرتبيــة يف إعــدادهم املهــ ، واعتمــد 
يف دراسـته  الباحث علـى املـنه  الوصـفي التحليلـي مسـتخدما  

وطالبـة الرتبيـة  ا  طالب 414وقام بتابيقه على عينة من  ةاستبان
لرتبيــــة. ومــــن أهــــم النتــــائ  الــــ  توصــــل إليهــــا العمليــــة بكليــــة ا

الباحـــث عـــدم وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــني متغـــري 
اجلــنس والتخصــص ووجهــة نظــر الاــالب املعلمــني حنــو مــدى 
 استفادهتم من املقررات الرتبوية ال  تقدمها هلم كلية الرتبية. 

 تعقيب:
من كل ما سبق عرضه من دراسات وجوث ميكن اخلرو  

 ية:تض التعليقات ااببع
أثبتــت معظــم الدراســـات علــى وجـــود قصــور يف بـــرام   -

إعداد املعلم احلايل وأ"ا ال تسهم بالشكل املالوب يف إعداد 
املعلــم، وأوصـــت هــذه الدراســـات بضــرورة تاـــوير نظــم إعـــداد 
املعلمــني يف ضــوء اجلــودة الشــاملة، وتزويــد املعلــم قبــل اخلدمــة 

  املتغـــريات والتاـــورات العامليـــة  مبتالبـــات جـــودة املعلـــم ليواكـــ
حنـان )و (؛3141 ،وهخـران كدراسة كل مـن )سـعاد السـبع،

 (؛هــــــــــــــــــــ4131 ،منـــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــاري)و ؛(3112 ،النمــــــــــــــــــري
(Celana,2004). 

أكــدت معظــم الدراســات الســابقة علــى ضــرورة إعــداد  -
قائمة مبعايري اجلودة الشـاملة والـ  يـتم يف ضـوئها تقـوة بـرام  

يــات الرتبيــة ومــن مث اعتمــاد هــذه املعــايري املعلمــني يف كل إعــداد
كدراسة كل من )سعاد  جبميع التخصصات العلمية واألدبية،

 ؛(3112 ،حنــــــــان النمــــــــري)و ؛(3141 ،الســــــــبع، وهخــــــــران
 (.3112 ،غازي املاريف)و

أكــــدت بعــــض الدراســــات علــــى ضــــعف تــــوافر معــــايري  -
جــودة اإلعــداد يف الِّبنــام  الرتبــوي مــا بــني ضــعيف ومتوســا 

 ف عينـــات الدراســـة كدراســـة كـــل مـــن )ســـعاد الســـبع،بـــاختال
 (.3112 ،حنان النمري)و ،(3141 ،وهخران
أكدت بعض الدراسـات السـابقة علـى وجـود فجـوة بـني  -

األهـــداف وحمتـــوى بـــرام  اإلعـــداد وحيـــث أنـــه ال يوجـــد تـــوازن 

وأن املقـــررات فـــري بـــرام  اإلعـــداد ال تلـــيب  ،نســـيب بـــني املقـــررات
 خــــالل مراحــــل اإلعــــداد كدراســــة حاجــــات الاــــالب املعلمــــني

 (. 3114السعيد مجال عثمان وعبد اهلل علي حممد )
أجريـــــت الدراســـــات الســـــابقة يف بي ـــــات حمليـــــة وعربيـــــة  -

ن جمتمع وعينة الدراسة قد اختلفت يف معظم إوعاملية، حيث 
الدراســات، ووجــدت الباحثــة قلــة الدراســات الــ  أجريــت يف 

 ا  هــــــــذه الدراســـــــة امتــــــــداد د  البي ـــــــة ا ليـــــــة )الســــــــعودية(، وتعـــــــ
للدراسـات الســابقة واألور يف تابيقهـا يف كليــة الرتبيـة جامعــة 

 الاائف ويف ضوء معايري اجلودة الشاملة.
وبنــــاء علــــى مــــا ســــبق اســــتفادت الدراســــة احلاليــــة مــــن  -

جمموعــة الدراســات والبحــوث الســابقة يف جوانــ  كثــرية منهــا 
اـــــاع التعليمــــــي طـــــالع علـــــى كيفيــــــة تابيـــــق اجلــــــودة يف القاال

ومعرفـــة أدوات الدراســـة املســـتخدمة وهليـــة تابيقهـــا ممـــا ســـاعد 
  يف بناء أداة الدراسة احلالية.نيالباحثت
 منهجية الدراسة:  -

م املــنه  الوصــفي )التحليلــي التفســريي( وهــذا امت اســتخد
املـــنه  يعـــا بوصـــف الواقـــع احلـــايل عـــن طريـــق مجـــع البيانـــات 

 ــــــدف تشــــــخيص جوانــــــ   واملعلومــــــات وحتليلهــــــا وتفســــــريها
 القصور وتقدة احللول عن طريق النتائ  ال  مت التوصل هلا.

 مجتمع الدراسة:  -
يتكون جمتمع الدراسة األصلي من مجيع طالبـات برنـام   

( طالبــة بكليــة الرتبيــة 341اإلعــداد الرتبــوي والبــاله عــددهن )
هـــــــــــــــ. )حســــــــــــــ  إحصــــــــــــــائية عــــــــــــــام 4141/4144لعــــــــــــــام 
 .هـ(4141/4144
 لدراسة:عينة ا -

( طالبــــة مــــن طالبــــات 431تكونــــت عينــــة البحــــث مــــن )
( طالبـة بكليـة الرتبيـة جبامعـة 341اإلعداد الرتبوي من أصل )

( طالبــــة مت اســــتبعادهن وذلــــك 11وذلــــك بفــــارق ) الاــــائف.
توزيع االستبانات اخلاصـة بالدراسـة،  وقتبسب : غيا ن يف 

( طالبـــــة، عـــــدم اســـــتكمال بعـــــض فقـــــرات 31وكـــــان العـــــدد )
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 ةإر اســتبعاد االســتبان ى( طالبــة، ممــا أد31لــدى ) ةســتباناال
 اخلاص  ن.

        أدوات الدراسة: -
هراء عينة الدراسة  للتعرف على: ةتتمثل يف إعداد استبان 

مـــــن الاالبـــــات عـــــن مـــــدى حتقـــــق معـــــايري اجلـــــودة يف برنـــــام  
 اإلعداد الرتبوي القائم.

 إر الكشــــــــــف  ةســــــــــتبان: هــــــــــدفت االةســــــــــتبانإعــــــــــداد اال
 عـــــــــن مـــــــــدى حتقــــــــــق معـــــــــايري اجلــــــــــودة يف برنـــــــــام  اإلعــــــــــداد 
الرتبــــوي جبامعــــة الاــــائف مــــن وجهــــة نظــــر طالبــــات الـــــدبلوم 

 الرتبوي.
لقيــال درجــة  ةســتبانصــممت هــذه اال :ةســتبانوصــف اال

 توافر معايري جودة برنام  اإلعداد الرتبوي جبامعة الاائف 
املمثلــة ملؤشــرات األداء علـــى  ةســـتبانوتوزعــت مفــردات اال

جمـــاالت وهـــي: معـــايري جـــودة األهـــداف، وتكونـــت مـــن  تةســـ
( 41معــــايري جــــودة ا تــــوى، وتكونــــت مــــن ) ،( مفــــردة45)

( 41وتكونــــت مــــن ) معــــايري جــــودة طــــرق التــــدريس، ،مفــــردة
ـــــــة والتكنولوجيـــــــة،  ،مفـــــــردة معـــــــايري جـــــــودة الوســـــــائل التعليمي

معـايري جـودة األنشـاة التعليميـة،  ،( مفردة41وتكونت من )

معايري جودة التقوة وتكونت من  ،( مفردة43)وتكونت من 
 ( مفردات.44)

 ة:حساب الشروط السيكومترية لالستبان
 حساب الصدق:

 صدق ا كمني: -
بعرضــــها علــــى عــــدد  ةســــتبانمت التحكــــيم علــــى مفــــردات اال

( مـــــن ا كمـــــني املتخصصـــــني يف املنـــــاه  وطـــــرق التـــــدريس 4)
يـة جبامعـة الاـائف، وتكنولوجيـا التعلـيم وعلـم الـنفس بكليـة الرتب
 ــــدف  ةســــتباناال وذلــــك يف ضــــوء التعريفــــات اإلجرائيــــة  ــــاور
ــــداء الــــرأي حــــول مــــدى تاــــابق مفــــردات  مــــع مــــا  ةســــتباناالإب

إر جانــــــ  ســــــالمتها مــــــن حيــــــث الصــــــياغة اللغويــــــة  ،تقيســــــه
 والعلمية وأسفر ذلك عن بعض التعديالت ومت إجراؤها.

 صدق التجانس الداخلي: -
ـــــــة 41علـــــــى عينـــــــة قوامهـــــــا ) ةنســـــــتبامت تابيـــــــق اال  ( طالب

 مـــــــــــــن طالبـــــــــــــات الـــــــــــــدبلوم الرتبـــــــــــــوي، ومـــــــــــــن مث حســــــــــــــاب 
وذلــك جســاب معامــل  ةســتبانالتجــانس الــداخلي ملفــردات اال

االرتبــاع بــني كــل مفــردة والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي بثلــه 
 .( يوضح نتائ  التجانس الداخلي4واجلدول )

 (1جدول )
 ةوالدرجة الكلية لكل محور على حد معامالت االرتباط بين المفردات

 المفردات المحاور 
قيم معامالت 
 المفردات االرتباط

قيم معامالت 
 قيم معامالت االرتباط المفردات االرتباط

 معايير جودة األهداف التعليمية 

4 
3 
4 
1 
5 

1934 
1911** 
1911** 
1915** 
1911** 

1 
4 
1 
2 
41 

1914** 
1944** 
1912** 
1955** 
1955** 

44 
43 
44 
41 
45 

1954** 
1914** 
1951** 
1951** 
111** 

 معايير جودة المحتوى التعليمي

4 
3 
4 
1 
5 
1 

1914** 
1911* 
1941 
1913* 
1951** 
1911** 

4 
1 
2 
41 
44 
43 

1944** 
1952** 
1943** 
1951** 
1911** 
1911** 

44 
41 
45 
41 

1914** 
1941 
1941** 
1952** 
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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* 

 معايير جودة التقويم 

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** 

 
( أن مجيـــــع قـــــيم معـــــامالت ارتبـــــاع 4يتضـــــح مـــــن اجلـــــدول )

عنـد  املفردات بالدرجة الكلية لكل حمور تنتمي إليه دالـة إحصـائيا  
( وهـــــــذا يشـــــــري إر بتـــــــع مفـــــــردات 1915 أو 1914مســـــــتوى )

ل مؤشـرات بدرجة عاليـة مـن االتسـاق الـداخلي يف قيـا ةستباناال
( يف 4يـــــــة: )تأداء الاالبـــــــات املعلمـــــــات، باســـــــتثناء املفـــــــردات اا

( يف معــــايري جــــودة ا تــــوى، 41، 4معــــايري جــــودة األهــــداف، )

( يف معايري 42، 3( يف معايري جودة األنشاة التعليمية، )41و)
جــودة التقــوة. حيــث جــاءت قــيم معــامالت االرتبــاع غــري دالــة. 

فأصـبح بـذلك  ةسـتباناالردات مـن وعليه فقد مت حذف هذه املفـ
مــن  ( مفــردة يف معــايري جــودة األهــداف بــدال  41عــدد مفرداهتــا )

مــن  ( مفــردة يف معــايري جــودة ا تــوى بــدال  41( مفــردة، و)45)
 ( مفــردة يف معــايري األنشــاة التعليميــة بــدال  41( مفــردة، و)41)
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 ( مفـــردة يف معـــايري جـــودة التقـــوة بـــدال  42( مفـــردة، و)42مـــن )
 ( مفردة.34ن )م

 :حساب الثبات :ثانياً 

جســاب كـــل مـــن معامـــل  ةســـتبانمت التحقــق مـــن ثبـــات اال
ألفـــــا كرونبا ،التجزئــــــة النصــــــفية، ومعادلــــــة جتمــــــان وجــــــاءت 

 .(3النتائ  كما يوضحها اجلدول )
 (2جدول )

 ة الدراسةمدى تحقق معايير جودة برنامج اإلعداد التربوي من وجهة نظر عين ةقيم معامالت ثبات استبان
 معامل جتمان التجزئة النصفية معامل ألفا كرونباخ ةمحاور االستبان م
 1911 1941 1911 معايري جودة األهداف التعليمية  4
 1912 1941 1944 معايري جودة ا توى التعليمي 3
 1911 1911 1911 معايري جودة طرق التدريس  1
 1915 1941 1924 معايري جودة الوسائل التعليمية  5
 1914 1911 1924 معايري جودة األنشاة التعليمية 1
 1924 1921 1921 معايري جودة التقوة  4
  

( أن مجيــع قــيم معــامالت الثبـــات 3يتضــح مــن اجلــدول )
جاءت مرتفعة، لـذا ميكـن القـول بـأن تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن 

 .الثبات
 نتائج الدراسة, تفسيرها ومناقشتها:

الدراسة، اسـتخدمت الباحثتـان املعاجلـات لإلجابة عن أس لة 
احلســايب، التكــرارات،  اإلحصــائية الــ  بثلــت يف حســاب الوســا

 والنس  امل وية، وفيما يلي عرض لنتائ  الدراسة.
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

مـــــا واقــــع برنـــــام   بثــــل الســـــؤال األول للدراســــة يف اايت:
ـــــدب ـــــات ال ـــــوي املقـــــدم لاالب ـــــوي جبامعـــــة اإلعـــــداد الرتب لوم الرتب

 الاائف 

هـذا السـؤال مت الرجـوع إر دليـل كليـة الرتبيـة  نلإلجابة عـ
فوجــد أن برنــام  الــدبلوم الرتبــوي إلعــداد معلــم التعلــيم العــام 

 :يتيتبع النظام اا

* النظام القائم على الساعات املعتمدة حيث يعتمد هذا 
أربـع  النظام علـى وحـدة تعليميـة قياسـية تتكـون مـن سـاعة إر

ســاعات للمــادة الدراســية الواحــدة وموزعــة علــى ســنة دراســية 
علـى واحدة واملواد ال  تدرسها الاالبـة وعـدد سـاعاهتا موزعـة 

 ية:توفقا ل قسام اا النحو اايت

 ( يوضح المقررات الدراسية للقسم وعدد الساعات.1: قسم علم النفس: الجدول رقم )أوالً 
 سية وعدد الساعاتالمقررات الدرا(:1جدول رقم )

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 عدد الساعات المقرر الدراسي عدد الساعات المقرر الدراسي
 3 االختبارات واملقاييس 3 طرق البحث العلمي
 3 علم النفس الرتبوي 3 التوجيه واإلرشاد
 3 علم نفس النمو
 3 علم النفس العام
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 .( يوضح مقررات القسم وعدد الساعات1كنولوجيا التعليم: الجدول رقم ): قسم المناهج وتثانياً 
 المقررات الدراسية وعدد الساعات(: 1جدول رقم )

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 عدد الساعات المقرر الدراسي عدد الساعات المقرر الدراسي

 3 يةطرق تدريس للتخصصات األدب 3 أسس املناه  وتنظيماهتا
 3 طرق تدريس للتخصصات العلمية 3 الوسائل وتكنولوجيا التعليم

 1 الرتبية العملية 3 التابيقات الرتبوية يف احلاس  اايل
 3 طرق تدريس للتخصصات األدبية
 3 طرق تدريس للتخصصات العلمية

 .دد الساعات( يوضح المقررات الدراسية للقسم وع5الجدول رقم ) : قسم العلوم التربوية:ثالثاً 
 المقررات الدراسية وعدد الساعات(:5جدول رقم )

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 عدد الساعات المقرر الدراسي عدد الساعات المقرر الدراسي

 3 التعليم يف اململكة 3 مقدمة يف اإلدارة التعليمية والرتبوية
 3 أصول الرتبية اإلسالمية 3 الرتبية الوطنية
 3 مبادي الرتبية

 

مــــــن خــــــالل اســــــتعراض املقــــــررات الدراســــــية والــــــ  تقــــــدم 
 د أن  لاالبات الدبلوم الرتبوي بكلية الرتبية جبامعة الاائف،

يف درجة الرتكيز على املواد املقدمة للدبلوم الرتبوي  ا  هنا  تباين
مـــــن حيــــــث مقــــــررات املنــــــاه  وطــــــرق التــــــدريس وتكنولوجيــــــا 

( 41وبواقـــــع ) (%15)أعلــــى نســــبة التعلــــيم، والــــ  تشــــكل 
 (%41)ســـاعة مقارنــــة مبقــــررات علـــم الــــنفس والــــذي نســــبته 

( ســـاعة، ويلـــيهم مقـــررات العلـــوم الرتبويـــة بنســـبة 43وبواقـــع )
( 41مــــن الِّبنــــام  العــــام للــــدبلوم الرتبــــوي وبواقــــع ) (35%)

 ساعات. 
نه ال يوجد معيار مدد على أساسه نسبة وحجم  إوحيث 

وهـذا بـدوره أدى إر  هـا،ت السـالفة ذكر كـل مقـرر مـن املقـررا
ن هــذه الــِّبام  تؤكـــد إجعــل هــذه الـــِّبام  غــري مرتاباــة، كمـــا 
هتمل األهداف  يف حنيعلى إعداد املعلم يف اجلوان  املعرفية 

يف اجملالني الوجدا  واملهاري، أما عدد ساعات الرتبية العملية 
ليـــة ( ســـاعات حيـــث  ـــر  الاالبـــة للرتبيـــة العم1فهـــو بواقـــع )

 د  بواقع أربعـة أيـام يف األسـبوع خـالل فصـل دراسـي كامـل وتعـ

هــذه املــدة يف نظــر البــاحثتني كافيــة لتكتســ  الاالبــة املعلمــة 
املهارات األساسية للتدريس وال  تؤهلها ملهنة التدريس وهذه 

 مدة( بأن 3111النتيجة  تلف عن نتيجة حسني شحات )
االبـــــة املعلمـــــة ملهـــــارات غـــــري كافيـــــة إلتقـــــان ال ةالرتبيـــــة العمليـــــ

الباحثتـــــان هـــــذا االخـــــتالف إر أن  يالتـــــدريس الفعـــــال وتعـــــز 
امعـــة الاـــائف يكـــون جبيف كليـــة الرتبيـــة  ةتابيـــق الرتبيـــة العمليـــ

للنظــام التتــابعي ولــيس النظــام التكــاملي كدراســة حســني  وفقــا  
 شحات. 

 ويقــــــــــدم برنــــــــــام  اإلعــــــــــداد الرتبــــــــــوي جبامعــــــــــة الاــــــــــائف 
ـــــــــــ  مقار  تســـــــــــعة عشـــــــــــر مقـــــــــــررا    نـــــــــــة بـــــــــــاملقررات الرتبويـــــــــــة ال

تقدمها األقسام الرتبوية بكلية الرتبية لاالبات كليـات ااداب 
 جبامعــــــــــــــــة أم القــــــــــــــــرى، حيــــــــــــــــث بلــــــــــــــــه عــــــــــــــــددها ســــــــــــــــبعة 
عشــر مقـــررا  تربويـــا ؛ منهـــا أربعـــة مقـــررات يقـــدمها قســـم الرتبيـــة 
اإلســــــالمية وأصــــــوهلا، ومخســــــة مقــــــررات يقــــــدمها قســــــم علــــــم 

إلدارة الرتبويــــة والتخاــــيا الــــنفس، ومقــــرران يقــــدمهما قســــم ا
وستة مقررات يقدمها قسم املناه  وطرق التـدريس، وهـذا مـا 
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 (. 3112أكدته دراسة حنان سرحان النمري )
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
 يت:بثل السؤال الثا  للدراسة يف اا

 مــــــــــــــــا مــــــــــــــــدى تــــــــــــــــوافر معــــــــــــــــايري اجلــــــــــــــــودة يف برنــــــــــــــــام  
ـــــدبلوم اإلعـــــداد الرتبـــــوي احلـــــايل مـــــن وجهـــــة  نظـــــر طالبـــــات ال

 الرتبوي 

هــذا الســؤال مت حســاب التكــرارات والنســ   نلإلجابــة عــ
امل ويــة الســتجابات طالبــات الــدبلوم الرتبــوي يف عينــة الدراســة 

إلـــــيهن  ةاملوجهـــــ ةســـــتبانعلـــــى معـــــايري اجلـــــودة املتضـــــمنة يف اال
 ت، حيــث مشلـــSPSSباســتخدام برنـــام  التحليــل اإلحصـــائي 

: معــايري جــودة األهــداف التعليميــة، ســتة حمــاور هــي ةســتباناال
معايري جـودة ا تـوى التعليمـي، معـايري جـودة طـرق التـدريس، 
ـــــة، معـــــايري جـــــودة األنشـــــاة  معـــــايري جـــــودة الوســـــائل التعليمي

 التعليمية، معايري جودة التقوة. 
 :ةوسوف نتناول كل حمور من ا اور السابقة على حد

 ة:: معايير جودة األهداف التعليميأوالً 
 استجابات عينة الدراسة حول معايير جودة األهداف التعليمية(:2جدول رقم )

 المعيار م
 درجة توافر المعيار

 ضعيفة متوسطة كبيرة
 % ك % ك % ك

4 
مراعــــاة األهــــداف التعليميــــة لابيعــــة املتعلمــــات مــــن حيــــث اهتمــــامهن 

 وميوهلن وقدراهتن واستعداداهتن ومراحل  وهن.
54 1394 51 1194 34 4192 

3 
مراعاة األهداف لابيعية العصر من حيث تغريه السريع وتفجـره املعـريف 

 وتقدمه العلمي والتق .
11 4494 15 3194 44 3191 

 4394 45 1491 52 1194 51 مراعاة األهداف لابيعية املرحلة التعليمية وال  يعد هلا الاال  املعلم. 4

1 
الرئيســــــة )تربويــــــة، تعليميــــــة،  ةثــــــمشــــــول األهــــــداف علــــــى مســــــتوياهتا الثال

 .تدريسية(
11 1191 53 1492 43 294 

5 
)املعرفيــــــة واملهاريـــــــة ة مشــــــول األهــــــداف علــــــى جوانـــــــ  الــــــتعلم الثالثــــــ

 .والوجدانية(
43 5194 42 4495 44 4195 

 192 44 3291 44 1494 41 .تنوع مستويات اجملال املعريف ل هداف 1
 4494 44 4492 14 1191 11 . هدافتنوع مستويات اجملال املهاري ل 4
 4195 44 1194 51 1293 14 .تنوع مستويات اجملال الوجدا  ل هداف 1
 4195 44 4494 11 5191 14 صياغة األهداف بصورة واضحة قابلة للفهم. 2
 4494 41 1191 55 1191 55 .صياغة األهداف بصورة قابلة للمالحظة والقيال 41
 4594 42 4194 14 51 13 تسلسل مناقي وزم .ترتي  األهداف يف  44

43 
اتصاف األهداف باملرونـة جيـث تسـمح بإدخـال التعـديالت الـ  تاـرأ 

 على برام  إعداد املعلم.
51 1491 11 4194 33 4494 

 4194 31 1191 11 4595 11 مراعاة األهداف لإلمكانات املادية والبشرية الالزمة لتحقيقها. 44

41 
ـــاح للاالبـــة املعلمـــة للمـــرور بـــاخلِّبات مالئمـــة األهـــ ـــزمن املت  داف مـــع ال
 التعليمية.

55 1194 11 4595 35 3193 

 4194 354 4193 444 1194 121 اإلمجايل 
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مــــن  (%1194مــــن خــــالل اجلــــدول الســــابق يتضــــح أن )
أفراد العينة أقروا بـأن أهـداف التعلـيم لِّبنـام  اإلعـداد الرتبـوي 

( %4193) يف حـنيبدرجـة عاليـة، تتوافر فيها معـايري اجلـودة 
ـــام  اإلعـــداد  مـــن أفـــراد العينـــة أقـــروا بـــأن أهـــداف التعلـــيم لِّبن

وأقـر الرتبوي ال تتوافر فيها معايري اجلودة إال بدرجة متوسـاة، 
مــــن أفــــراد العينــــة بــــأن أهــــداف التعلــــيم لِّبنــــام   (4194%)

ـــــوافر فيهـــــا معـــــايري اجلـــــودة إال بدرجـــــة  اإلعـــــداد الرتبـــــوي ال تت
"ا األقل إوهذه النسبة ال ميكن التعويل عليها حيث ضعيفة، 

أن معيـار  بالنسبة للنس  األخرى، ويتضح من اجلـدول أيضـا  
مراعاة األهداف لابيعة املرحلة التعليمية وال  يعد هلا الاال  
املعلـــــم ال تتـــــوافر فيهـــــا إال بدرجـــــة متوســـــاة، ومعيـــــار مراعـــــاة 

زمــــة لتحقيقهــــا ال األهــــداف لإلمكانــــات املاديــــة والبشــــرية الال
 تتوافر إال بدرجة متوساة.

وتدل النتائ  ال  توصلت هلـا الدراسـة احلاليـة علـى مـدى 
ـــام  اإلعـــداد الرتبـــوي املقـــدم للاالبـــات مـــن حيـــث  فعاليـــة برن
 د  األهداف املتعلقة بالِّبنام  باعتبار أن األهداف التعليمية تع

تمثلــة األســال الــذي يبــا مــن خاللــه بقيــة مكونــات املــنه  امل
يف )ا تـــوى، طريقـــة التـــدريس، الوســـائل التعليميـــة، األنشــــاة 

مصـدر توجيـه العمـل التعليمـي  التعليمية، التقوة(، وهي أيضا  
وتتفــــق هــــذه  الرتبــــوي حنــــو مــــا نســــعى إر حتقيقــــه مــــن نتــــائ .
ــــ  3115النتيجــــة مــــع نتيجــــة صــــالح الســــيد رمضــــان ) ( وال
املرحلة التعليمية  تتعلق بأن أهداف الِّبنام  مناسبة مع طبيعة

الــ  يعــد هلــا املعلــم، و تلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة 
يف حتديد  ا  ( من أن هنا  قصور 3111إميان إبراهيم دسوقي )

قـدمها يأهداف البعد امله  من خالل املقررات الدراسية الـ  
برنام  إعداد معلـم العلـوم جبمهوريـة مصـر العربيـة ومـع دراسـة 

( بعـــدم 3114ان وعبـــدا هلل علـــي حممـــد )الســـعيد مجـــال عثمـــ
وجـــــود أهـــــداف حمـــــددة وواضـــــحة ملقـــــررات برنـــــام  اإلعـــــداد، 
ويعزى هذا االختالف إر أن أهداف برنام  اإلعداد الرتبوي 

ويــتم توزيعهــا للاالبــات مــن قبــل  جبامعــة الاــائف تعــد مســبقا  
مـن أول حماضـرة ماضـرها عضـو  اعضوات هي ـة التـدريس بـدء  

 ع شرح مفصل ألهداف ا توى املقدم.هي ة التدريس م
 : معايير جودة المحتوى التعليميثانياً 

 استجابات عينة البحث حول معايير جودة المحتوى التعليمي(:7جدول رقم )

 المعيار م
 درجة توافر المعيار

 ضعيفة متوسطة كبيرة
 % ك % ك % ك

 594 4 5491 11 1394 54 يرتبا ا توى بأهداف الِّبنام .  4
 3191 44 1491 51 3291 44 ا توى ميول الاالبات املعلمات وحاجتهن. ييراع 3
 191 1 5491 11 1492 53 صدق ا توى من الناحية العلمية البحتة. 4

1 
أمهية ا توى يف إكساب الاالبة املعلمة املفاهيم واملهارات األساسية 

 .يف جمال التدريس
13 51 54 4,13 2 494 

5 
ة ا تـــــوى يف تنميـــــة اال اهـــــات والقـــــيم املرغـــــوب فيهـــــا للاالبـــــة أمهيـــــ

 املعلمة. 
52 1491 11 4494 42 4594 

 3193 41 4194 14 1494 54 مناسبة ا توى للزمن املخصص لتدريسه. 1
 3491 32 1494 54 4595 11 مناسبة ا توى لإلمكانات املادية والبشرية. 4
 4191 34 1191 51 4194 14 .توى وعمقهمراعاة التوازن بني مشول ا  1

2 
مراعـــــاة تنظـــــيم ا تـــــوى جيـــــث ميكـــــن الاالبـــــة املعلمـــــة مـــــن االرتقـــــاء 

 مبعلوماهتا ومهاراهتا وا اهاهتا من مرحلة إر أخرى أعلى.
53 1492 51 1495 41 4195 
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41 
مراعـــاة تنظـــيم ا تـــوى جيـــث يكـــون كـــل خـــِّبة تاليـــة مبنيـــة علـــى اخلـــِّبة 

 السابقة.
53 1492 14 5191 2 3194 

44 
مراعـــاة حتقيـــق ا تـــوى ملبـــدأ التكامـــل جيـــث يـــتم الـــربا بـــني احلقـــائق 

 واملفاهيم يف جمال معني بتلك ال  تنتمي إر جماالت أخرى.
54 1394 51 1191 44 4195 

43 
مراعــاة حتقيــق ا تــوى للتــوازن بــني الرتتيــ  املناقــي للمــادة الدراســية 

 راعي ميول وحاجات الاالبة املعلمة.والرتتي  النفسي الذي ي
51 1491 11 4494 31 4291 

 4191 41 1191 51 3391 31 حداثة ا توى ومسايرته للتاورات التكنولوجية. 44
 3193 41 1394 54 4494 14 قدرة ا توى على تنمية مهارات التعلم الذايت للاالبات املعلمات. 41
 4195 411 1194 114 4191 414 اإلمجايل 

من أفـراد  (%1194من خالل اجلدول السابق يتضح أن )
العينــة أقــروا بــأن ا تــوى التعليمــي املســتخدم يف برنــام  اإلعــداد 

 يف حــــنيالرتبــــوي تتــــوافر فيــــه معــــايري اجلــــودة بدرجــــة متوســــاة، 
مـــــــن أفـــــــراد العينـــــــة أقـــــــروا بـــــــأن ا تـــــــوى التعليمـــــــي  (4191%)

أقـــــــر و جـــــــة عاليـــــــة، املســـــــتخدم تتـــــــوافر فيـــــــه معـــــــايري اجلـــــــودة بدر 
مـــن أفـــراد العينـــة بـــأن ا تـــوى التعليمـــي املســـتخدم  (4195%)

تتـوافر فيـه معــايري اجلـودة بدرجـة ضــعيفة، وهـذه النسـبة ال ميكــن 
ويتضــح مــن  االعتمــاد عليهــا أل"ــا األقــل بــني النســ  األخــرى،

ية تتـوافر فيهـا معـايري اجلـودة بدرجـة تأن املعايري اا اجلدول أيضا  
مـــن: مراعـــاة ا تـــوى مليـــول الاالبـــات املعلمـــات متوســـاة لكـــل 

وحـاجتهن، وارتبـاع ا تـوى بواقـع الاالبـات املعلمـات، وصـدق 
ا توى من الناحية العلمية البحتة، ومناسبة ا توى لإلمكانات 
، املاديــــة والبشــــرية، ومراعــــاة التــــوازن بــــني مشــــول ا تــــوى وعمقــــه

ــو  بـة املعلمــة مـن االرتقــاء ن الاالمراعـاة تنظـيم ا تــوى جيـث ميكر
مبعلوماهتــــا ومهاراهتــــا وا اهاهتــــا مــــن مرحلــــة إر أخــــرى أعلــــى، 
ومراعــاة تنظــيم ا تــوى جيــث يكــون كــل خــِّبة تاليــة مبنيــة علــى 
 قـعاخلِّبة السابقة، ومراعاة حتقيـق ا تـوى ملبـدأ التكامـل جيـث ي

 الربا بني احلقائق واملفاهيم يف جمال معني بتلك ال  تنتمي إر
جمــــــــــاالت أخــــــــــرى، وحداثــــــــــة ا تــــــــــوى ومســــــــــايرته للتاــــــــــورات 
التكنولوجيــة، وقــدرة ا تــوى علــى تنميــة مهــارات الــتعلم الــذايت 

 للاالبات املعلمات.
وهذه النتائ  ال  توصلت إليها الدراسة احلالية تدل على 
مـــــدى فعاليـــــة برنـــــام  اإلعـــــداد الرتبـــــوي مـــــن حيـــــث ا تـــــوى 

بـــار أن ا تـــوى التعليمـــي ثـــا  التعليمـــي املقـــدم للاالبـــات باعت
بأهداف  مكون من مكونات املنه ، وهو أول املكونات تأثرا  

املــــنه ، ومــــن خاللــــه تكتســــ  الاالبــــات اخلــــِّبات التعليميــــة 
املتعـــددة مـــن املعـــارف واملهـــارات والوجـــدانيات حمققـــة بــــذلك 
اهلـــدف املنشـــود الـــذي وضـــع مـــن أجلـــه املـــنه . وتتفـــق هـــذه 

( فيمــــا 3111 حممــــد شــــحات )الدراســــة مــــع دراســــة حســــني
يتعلق مبحتوى برنام  اإلعداد يكس  الاالبة املعلمة املفاهيم 
واملهــــــارات األساســــــية يف جمــــــال التــــــدريس )أي الرتكيــــــز علــــــى 

أكـــــد  إذ اجلانـــــ  النظـــــري علـــــى حســـــاب اجلانـــــ  العملـــــي(،
( بضـــــــرورة إعـــــــادة النظـــــــر يف 4224ســـــــليمان حممـــــــد اجلـــــــِّب )

فسية وربا النظري مع العملي، متالبات املقررات الرتبوية والن
ـــــداهلل ) ( بضـــــرورة أن 3114ولقـــــد أوصـــــت دراســـــة حممـــــد عب

مــن  يكــون ا تــوى املقــدم للاالــ  املعلــم علــى مســتوى عــال  
اجلــــودة. و تلــــف الدراســــة احلاليــــة عــــن دراســــة الســــعيد مجــــال 

( بوجـــود ارتبـــاع وثيـــق 3114عثمـــان وعبـــد اهلل علـــي حممـــد )
 صاب الدراسة احلالية.بني أهداف الِّبنام  وحمتواه ل
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 : معايير جودة طرأ التدريس:ثالثاً 
 استجابات عينة البحث حول معايير جودة طرأ التدريس(:8جدول رقم )

 المعيار م
 درجة توافر المعيار

 ضعيفة متوسطة كبيرة
 % ك % ك % ك

 4494 33 1494 54 1494 54 مالئمة طريقة التدريس ألهداف ا توى الدراسي للِّبنام .  4
 4195 41 1492 53 1491 51 مناسبة طريقة التدريس للمحتوى الدراسي للِّبنام . 3
 4494 44 1191 55 1492 53 مالئمة طريقة التدريس ملستوى الاالبات املعلمات. 4
 3192 31 4295 12 4295 12 إشرا  الاالب املعلمني يف الدرل. 1

5 
تتفق مع االسـرتاتيجيات املتوقـع  استخدام اسرتاتيجيات تدريسية متنوعة
 من الاال  املعلم إتباعها يف تدريسه. 

14 4194 54 1494 41 3193 

 32 41 1494 54 3291 44 مدى قدرهتا على االستخدام األمثل لتقنيات وتكنولوجيا التعليم. 1

4 
مـــدى قـــدرهتا علـــى إثـــارة انتبـــاه الاالبـــات املعلمـــات واهتمـــامهن باملـــادة 

 العلمية. 
53 1492 12 4295 34 4191 

1 
مراعـــــاة طريقـــــة التـــــدريس لعنصـــــري األلفـــــة واالقتصـــــاد يف الوقـــــت واجلهـــــد 

 والتكلفة.
44 3291 13 51 35 3193 

 3491 32 4295 12 4494 11 مراعاة طريقة التدريس للفروق الفردية للاالبات املعلمات. 2

41 
ملعلمـــة والاالبـــة مراعـــاة طريقـــة التـــدريس الســـتخدام احلـــوار واملناقشـــة بـــني ا

 املعلمة.
52 1491 14 4194 33 4494 

44 
اســــتخدام أســــالي  حديثــــة يف التــــدريس تشــــجع علــــى االبتكــــار يف جمــــال 

 التخصص.
11 4595 51 1194 41 3193 

43 
قــــدرة طريقــــة التــــدريس علــــى تنميــــة مهــــارات الــــتعلم الــــذايت لــــدى الاالبــــات 

 املعلمات.
54 1394 11 4494 35 3193 

44 
ريقــــة التـــدريس يف تنميــــة مهـــارات التفكــــري العلمـــي والتفكــــري مســـامهة ط

 لناقد لدى الاالبات املعلمات.ا
11 4494 51 1491 31 4291 

 
41 
45 
41 
44 
41 
42 
31 
34 

 تضمني الِّبنام  اسرتاتيجيات وطرق تدريس حديثة منها:
 التعلم التعاو . - 
 اخلرائا الذهنية. - 
 التدريس االستقصائي. - 
 كالت.حل املش - 
 التعلم القائم على الكمبيوتر. - 
 لع  األدوار. - 
 دراسة احلالة. - 
 العصف الذه . - 
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مــــن  (%4591مــــن خــــالل اجلــــدول الســــابق يتضــــح أن )
أفـــراد العينـــة أقـــروا بـــأن طـــرق التـــدريس املســـتخدمة يف برنـــام  
يف اإلعداد الرتبوي تتوافر فيها معايري اجلودة بدرجة متوسـاة، 

أن طـــرق التـــدريس مـــن أفـــراد العينـــة أقـــروا بـــ (%4494) حـــني
ــــة،  ــــوافر فيهــــا معــــايري اجلــــودة بدرجــــة عالي أقــــر و املســــتخدمة تت

مـــن أفـــراد العينـــة بـــأن طـــرق التـــدريس املســـتخدمة  (4494%)
تتـــــوافر فيهـــــا معـــــايري اجلـــــودة بدرجـــــة ضـــــعيفة. كمـــــا أن طـــــرق 
التــــــدريس املســــــتخدمة ال تتــــــوافر فيهــــــا اســــــرتاتيجيات وطــــــرق 

دريس االستقصـائي، تدريس حديثة مثل: اخلرائا الذهنية والتـ
وحــــل املشــــكالت، والــــتعلم القــــائم علــــى الكمبيــــوتر، ولعــــ  
األدوار، ودراسة احلالة، و العصف الذه  إال بدرجة ضعيفة. 

( بــأن التــدريس مــا 4224وهــذا مــا أكدتــه مــرة قاســم بشــري )
ة التقليديــة وشـيوع اسـتخدام ا اضــرة، قـزال يعتمـد علـى الاري

 هتمام الكايف.واجلان  العملي ال مظى باال
النتيجة ال  توصلت هلا الدراسة احلالية  تدلوبصفة عامة 

على فعالية برنام  اإلعـداد الرتبـوي مـن حيـث طـرق التـدريس 
املســــــتخدمة يف تــــــدريس الاالبــــــات. علــــــى اعتبــــــار أن طريقــــــة 

وســـــيلة لتنظـــــيم اجملـــــال اخلـــــارجي الـــــذي مـــــيا  د  التـــــدريس تعـــــ
إر حتقيـــــق  اعيا  بـــــاملتعلم، كـــــي ينشـــــا ويغـــــري مـــــن ســـــلوكه ســـــ

األهــداف املرجــوة بأقصــى فاعليــة ممكنــة ويف ضــوء اإلمكانــات 
 املتاحة. 

 : معايير جودة الوسائل التعليمية:رابعاً 
 استجابات عينة البحث حول معايير جودة الوسائل التعليمية(:9جدول رقم )

 المعيار م
 درجة توافر المعيار

 ضعيفة متوسطة كبيرة
 % ك % ك % ك

4 
ـــة قـــ ـــام  الرتبي درة الوســـائل التعليميـــة علـــى حتقيـــق أهـــداف حمتـــوى برن

 العملية 
11 4394 14 1293 34 4191 

 4194 15 4194 15 3491 41 مناسبة الوسائل التعليمية للمحتوى الدراسي للِّبنام . 3
 4194 11 4194 15 35 44 مالئمة الوسائل التعليمية ملستوى الاالبات املعلمات وحاجتهن. 4
 4194 11 4194 14 3191 44 مناسبة الوسائل التعليمية لإلمكانات املادية والبشرية. 1
 1492 53 4494 14 35 44 مناسبة الوسائل التعليمية مع طرق التدريس ا ددة. 5
 4295 12 4495 42 32 41 توفر الوسائل التعليمية عنصر الوقت واجلهد والتكلفة. 1
 1494 54 4394 11 3191 44 التعليمية التنوع يف استخدام الوسائل 4

1 
مـــــدى اســـــتخدام الوســـــائل التعليميـــــة احلديثـــــة والـــــ  تناســـــ  عصـــــر 

 املعلومات والتكنولوجيا.
14 4494 14 4194 11 4394 

2 
ـــــــى  ـــــــت يف احلصـــــــول عل مـــــــدى اســـــــتخدامها احلاســـــــ  اايل واإلنرتن

 املعلومات املرتباة باملادة العلمية.
31 3391 55 1191 14 4494 

41 
مـــــــدى هتي تهـــــــا الفـــــــرص ملشـــــــاركة الاالبـــــــات املعلمـــــــات يف املوقـــــــف 

 التعليمي.
35 3193 14 4492 53 1492 

 
44 
43 
44 

 توافر بالِّبنام  وسائل تعليمية متنوعة وحديثة مثل: 
 جمسمات وعينات و اذ . - 
 مسجل وأشرطة تسجيل - 
 فيديو وتلفزيون وأشرطة فيديو. - 

 
44 
43 
45 

 
4494 
294 
4394 

 
41 
33 
31 

 
32 
4494 
4194 

 
44 
21 
12 

 
5494 
4391 
4491 
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41 
45 
41 
44 
41 
42 

 .CDكمبيوتر وأساوانة أجهزة   - 
 جهاز عرض الشفافيات والشفافيات التعليمية. - 
 لكرتونية.السبورة اإل - 
 كرتونية.إلكمبيوتر وداتاشو ومقررات   - 
 لكرتونية.إنرتنت ومواقع تعليمية إشبكة  - 
 أنشاة معملية.  - 

44 
2 
44 
2 
43 
2 

4195 
491 
192 
491 
3591 
491 

31 
42 
44 
42 
31 
44 

4291 
4594 
4494 
4594 
4291 
4494 

14 
21 
21 
21 
11 
21 

4193 
4491 
4491 
4491 
5191 
42 

 51.1 1121 27.2 271 19.5 181 اإلجمالي 
مـــن  (%5494مـــن خـــالل اجلـــدول الســـابق يتضـــح أن ) 

تعليميـة املسـتخدمة يف برنـام  أفراد العينة أقروا بـأن الوسـائل ال
يف اإلعداد الرتبـوي تتـوافر فيهـا معـايري اجلـودة بدرجـة ضـعيفة، 

من أفراد العينة أقـروا بـأن الوسـائل التعليميـة  (%3493) حني
أقــر و املســتخدمة تتــوافر فيهــا معــايري اجلــودة بدرجــة متوســاة، 

من أفراد العينة بأن الوسائل التعليمية املستخدمة  (4295%)
افر فيها معايري اجلودة بدرجـة كبـرية، وهـذه النسـبة ال ميكـن تتو 

االعتماد عليها أل"ا األقل بـني النسـ  األخـرى، ويتضـح مـن 
بأن مناسبة الوسائل التعليمية لإلمكانات املادية  اجلدول أيضا  

والبشرية ال تتوافر فيها معـايري اجلـودة إال بدرجـة ضـعيفة، كمـا 
مـــع طـــرق التـــدريس ا ـــددة ال  ن مناســـبة الوســـائل التعليميـــةإ

ـــوافر فيهـــا معـــايري اجلـــودة إال بدرجـــة ضـــعيفة، و  ن الوســـائل إتت
التعليميـــــة ال تتـــــوافر فيهـــــا معـــــايري اجلـــــودة إال بدرجـــــة ضـــــعيفة 

ال هتي  الفـرص ملشـاركة  وهي لعنصر الوقت واجلهد والتكلفة.
الاالبـــات املعلمـــات يف املوقـــف التعليمـــي إال بدرجـــة ضـــعيفة،  

 تتـوافر فيهـا وسـائل تعليميـة متنوعـة وحديثـة مثـل: "ا الإكما 
جمســمات وعينــات و ــاذ  ومســجل وأشــرطة تســجيل وفيــديو 

، CDوتلفزيـــــون وأشـــــرطة فيـــــديو، أجهـــــزة كمبيـــــوتر وأســـــاوانة 
جهــــاز عـــــرض الشــــفافيات والشـــــفافيات التعليميــــة، والســـــبورة 

كرتونيــــة، شــــبكة إللكرتونيـــة، وكمبيــــوتر وداتاشــــو ومقــــررات اإل

لكرتونيــة، والتــدري  امليــدا  وأنشــاة إمواقــع تعليميــة نرتنــت و إ
 معملية إال بدرجة ضعيفة. 

والنتــائ  الــ  توصــلت هلــا الدراســة تــدل علــى عــدم فعاليــة 
برنــام  اإلعــداد الرتبــوي مــن حيــث الوســائل التعليميــة املقدمــة 
للاالبــات، وهــذا يرجــع إر أن القاعــات الدراســية غــري مــزودة 

والتقنيات املالوبة وال  بـدورها تسـاعد بالتجهيزات والوسائل 
أعضــــــاء هي ــــــة التــــــدريس علــــــى تنويــــــع طــــــرق واســــــرتاتيجيات 

 تدريسهن.
ألمهيــة الوســائل التعليميــة حيــث تعــد مــن العناصــر  ونظــرا   

املهمة يف املنه  املدرسي إذ يسـتعني  ـا عضـو هي ـة التـدريس 
لتوضيح فكرة غامضة، أو  سيد جمردات، أو إبراز تفصيالت 

يقــة أو حنــو ذلــك، وهــذا بــدوره متــا  إر اســتخدام وســائل دق
وتقنيــات تكنولوجيــة حديثــة ومواكبــة هلــذا العصــر الــذي يتســم 
بــالتغريات املعرفيــة والتكنولوجيــة يف شــ  جمــاالت احليــاة، ولقــد 

( بضــــرورة أن تكــــون 3114اهلل ) أوصــــت دراســــة حممــــد عبــــد
املعلـــم علـــى الوســـائل التعليميـــة والتكنولوجيـــا املقدمـــة للاالـــ  

ــــ وقــــد مــــن اجلــــودة. مســــتوى عــــال   ــــد  يأوصــــت دراســــة عل عب
( بضــرورة تضــمني تكنولوجيــا التعلــيم 3111الــرؤوف نصــار )

 يف جمال التعليم قبل اجلامعي.

 معايير جودة األنشطة التعليمية:  :خامساً 
 استجابات عينة البحث حول معايير جودة األنشطة التعليمية(:11جدول رقم )

 المعيار م
 جة توافر المعياردر 

 ضعيفة متوسطة كبيرة
 % ك % ك % ك
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 3491 34 1394 54 4595 11 مالئمة األنشاة التعليمية ألهداف ا توى الدراسي للِّبنام . 4
 3193 41 1492 53 4492 13 مناسبة األنشاة التعليمية للمحتوى الدراسي للِّبنام . 3
 4494 14 4492 13 4494 14 لبات املعلمات وحاجتهن.مالئمة األنشاة التعليمية ملستوى الاا 4
 4394 11 4492 13 4492 13 مناسبة األنشاة التعليمية لإلمكانات املادية والبشرية. 1
 4194 41 4494 14 4194 15 تصميم أنشاة تعليمية تساعد الاالبات املعلمات على االستقالل الذايت. 5
 3193 45 4492 14 4492 13 شاركة يف إعداد األنشاة التعليمية.إتاحة الفرص للاالبات املعلمات للم 1
 4194 14 4492 14 3491 41 اختيار أنشاة تعليمية تعمل على تنمية التفكري لدى الاالبات املعلمات.  4
 4295 12 4492 13 3191 44 ها على أنشاة إثرائية تناس  مجيع الاالبات املعلمات.ؤ احتوا 1
 4495 42 1492 53 3191 44 .عليمية مصادر تعلم متنوعة ومناسبة جلميع الاالبات املعلماتتوفر األنشاة الت 2
 32 41 4194 11 4394 11 .ارتباع األنشاة التعليمية باملعارف واملهارات القبلية للاالبات املعلمات 41
 1492 53 3291 44 3193 45 التنوع يف اختيار األنشاة التعليمية. 44
 
43 
44 
41 
45 
41 
44 
41 

 تضمني الِّبنام  أنشاة تعليمية متنوعة منها:
 الرحالت والزيارات امليدانية. - 
 أنشاة بي ية. - 
 عقد ندوات وحلقات دراسية. - 
 القراءات الذاتية. - 
 التسجيالت الصوتية واملرئية. - 
 التدري  امليدا . - 
 أنشاة معملية. - 
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41 
41 
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41 
34 
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194 
4494 
4594 
4494 
32 
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34 
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31 
45 
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42 

 
4191 
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3193 
35 
3192 
4594 

 
21 
12 
11 
41 
42 
13 
11 

 
4391 
4491 
1291 
5195 
1494 
51 
1494 

 11.1 991 11.7 282 21.9 552 اإلجمالي 
 

مــــن  (%1191مــــن خــــالل اجلــــدول الســــابق يتضــــح أن )
خدمة يف برنـام  أفراد العينة أقروا بأن األنشاة التعليميـة املسـت

ـــــوافر فيهـــــا معـــــايري اجلـــــودة إال بدرجـــــة  اإلعـــــداد الرتبـــــوي ال تت
ـــــأن  (%4194) يف حـــــنيضـــــعيفة،  مـــــن أفـــــراد العينـــــة أقـــــروا ب

األنشاة التعليمية املستخدمة تتوافر فيها معايري اجلودة بدرجة 
مــــن أفــــراد العينــــة بــــأن األنشــــاة  (%3192أقــــر )و متوســــاة، 

هــا معــايري اجلــودة بدرجــة كبــرية، التعليميــة املســتخدمة تتــوافر في
وهذه النسبة ال ميكن االعتماد عليها أل"ـا األقـل بـني النسـ  

بـأن األنشـاة التعليميـة ال  األخرى، ويتضح من اجلدول أيضـا  
تتوافر فيها أنشاة إثرائية تناس  مجيع الاالبات املعلمات إال 

ن األنشـــــاة التعليميـــــة ال تتضـــــمن بـــــرام  وأبدرجـــــة ضـــــعيفة، 
ة مثــــل الــــرحالت والزيــــارات امليدانيــــة واألنشــــاة البي يــــة متنوعــــ

ـــــــــــة  ـــــــــــدوات وحلقـــــــــــات دراســـــــــــية والقـــــــــــراءات الذاتي وعقـــــــــــد ن
واألنشــــاة  والتســــجيالت الصــــوتية واملرئيــــة والتــــدري  امليــــدا 

املعمليــــــة إال بدرجــــــة ضــــــعيفة، وهــــــذا يرجــــــع إر عــــــدم تــــــوفري 

املتالبـــات املاديـــة مـــن حـــافالت للقيـــام بـــالرحالت والزيـــارات 
ال بد من توفري احلماية الالزمة للاالبات، باإلضافة و  ،يدانيةامل

إر اإلجراءات اإلدارية ال  تأخـذ الكثـري مـن الوقـت ممـا يعيـق 
القاعــــات  وتبـــدوتنفيـــذ األنشـــاة التعليميــــة بالصـــورة املرجــــوة، 

الدراسية غري مـزودة بـالتجهيزات والوسـائل والتقنيـات املالوبـة 
مــــل احلاســــوب والوســــائل ويف ظــــل عــــدم وجــــود معامــــل كمعا

التعليميــة ومصــادر الــتعلم كــل هــذه العوامــل تقلــل مــن اهتمــام 
أعضــاء هي ــة التــدريس باألنشــاة التعليميــة يف بــرام  اإلعــداد 

 الرتبوي.
والنتـائ  الــ  توصــلت هلــا الدراسـة احلاليــة تــدل علــى عــدم 
فعاليــة برنــام  اإلعــداد الرتبــوي مــن حيــث األنشــاة التعليميــة 

البــــــات، بــــــالرغم مــــــن أمهيــــــة األنشــــــاة التعليميــــــة املقدمــــــة للا
مـــن مكونــات املــنه  احلـــديث، حيــث حتتـــل  باعتبارهــا مكونــا  

مكــان القلــ  مــن املــنه  ملــا لــه مــن تــأثري يف تشــكيل خــِّبات 
املتعلمــــــة وتغيــــــري ســــــلوكها وتربيتهــــــا، وهــــــذا بــــــدوره متــــــا  إر 
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 االهتمام باستخدام أنشاة تعليمية متنوعة وحديثة.
 ايير جودة عمليات التقويم: : معسادساً 

 استجابات عينة البحث حول معايير جودة عمليات التقويم(: 11جدول رقم )

 المعيار م
 درجة توافر المعيار

 ضعيفة متوسطة كبيرة
 % ك % ك % ك

 4192 34 1191 51 4194 15 قدرة التقوة على معرفة مدى ما مت حتقيقه من أهداف.  - 4
 4194 31 5191 14 4494 14 لى قيال اجلوان  املعرفية واملهارية والوجدانية. قدرة التقوة ع 3
 32 41 1194 51 4194 41 تنوع التقوة من حيث وسائله وأدواته املستخدمة يف ضوء األهداف. 4
 3491 41 1194 51 4394 11 مدى توافر الصدق والثبات واملوضوعية يف أدوات التقوة. 1
 
5 
1 

 تخدام أسالي  التقوة يف اجملال املعريف مثل: التنوع يف اس
 االختبارات الشفهية. - 
 االختبارات التحريرية. - 

 
12 
55 

 
4295 
1191 

 
11 
41 

 
4394 
3491 

 
45 
45 

 
3193 
3193 

 
4 
1 
2 

 التنوع يف استخدام أسالي  التقوة يف اجملال املهاري:
 اختبارات التعرف. - 
 اختبارات األداء. - 
 ات اإلبداع.اختبار  - 

 
44 
35 
41 

 
3191 
3193 
4195 

 
42 
42 
41 

 
4495 
4495 
4194 

 
53 
11 
11 

 
1492 
1191 
5191 

 
41 
44 
43 
44 
41 

 التنوع يف استخدام أسالي  التقوة يف اجملال الوجدا :
 مقاييس اال اهات واالستبانات. - 
 دراسة احلالة. - 
 املقابلة الشخصية. - 
 املالحظة. - 
 الب املعلمني الرتاكمية )بورت فوليو(ملفات الا - 

 
42 
45 
45 
41 
41 

 
4594 
4394 
4394 
4195 
4494 

 
13 
41 
42 
11 
44 

 
4492 
4194 
4495 
4394 
3291 

 
14 
44 
41 
11 
44 

 
5191 
5494 
5195 
5493 
5192 

 1194 51 4492 14 3491 34 مالئمة أسالي  التقوة للفروق الفردية للاالبات املعلمات. 45

41 
 اختبــــــارات تشخيصــــــية ملعرفــــــة الاالبــــــات املعلمــــــات املتــــــأخرات دراســــــيا  تــــــوافر 

 واملتفوقات.
41 3193 45 3193 52 1491 

44 
األنشــــــاة الــــــ  تقــــــوم  ــــــا الاالبــــــات علــــــى مجيــــــع اشــــــتمال أســــــالي  التقــــــوة 

 املعلمات.
31 3391 55 1191 14 4494 

41 
)حتليــــل،  ليــــاقــــدرة االختبــــارات التحصــــيلية علــــى قيــــال العمليــــات املعرفيــــة الع

 تركي ، تقوة(.
44 35 14 1293 43 3591 

 4194 14 1491 51 3491 34 مدى معرفة الاالبة املعلمة لنتائ  التقوة وتقدة التغذية الراجعة 42
 19.1 929 12.5 859 21.1 528 اإلجمالي 

مــــن  (%4291مــــن خــــالل اجلــــدول الســــابق يتضــــح أن )
وة املســتخدمة يف برنــام  بــأن عمليــات التقــأقــروا أفــراد العينــة 

يف اإلعداد الرتبـوي تتـوافر فيهـا معـايري اجلـودة بدرجـة ضـعيفة، 
مــن أفــراد العينــة أقــروا بــأن عمليــات التقــوة  (%4195) حــني

أقــر و املســتخدمة تتــوافر فيهــا معــايري اجلــودة بدرجــة متوســاة، 
مـن أفــراد العينــة بـأن عمليــات التقــوة املســتخدمة  (3194%)

عايري اجلودة بدرجـة كبـرية، وهـذه النسـبة ال ميكـن تتوافر فيها م
االعتماد عليها أل"ا األقل بـني النسـ  األخـرى، ويتضـح مـن 
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أن التنــوع يف أســالي  التقــوة للجــانبني املهــاري  اجلــدول أيضــا  
والوجــدا  ال تتــوافر فيهمــا معــايري اجلــودة إال بدرجــة ضــعيفة، 

ة بـني الاالبـات أن عمليات التقوة ال تناسـ  الفـروق الفرديـو 
املعلمــــــات إال بدرجـــــــة ضـــــــعيفة، وال تتــــــوافر فيهـــــــا اختبـــــــارات 
تشخيصـية لتشـخيص املسـتوى الدراسـي للاالبـات مـن حيــث 
التــأخر والتفــوق الدراســي إال بدرجــة ضــعيفة، وهــذا يرجــع إر 
عـــدم معرفـــة بعـــض عضـــوات هي ـــة التـــدريس بأنظمـــة ومعـــايري 

 عداد الرتبوي. وأنواع تقييم وتقوة الاالبات يف برام  اإل
ا الدراسة احلالية تدل على عدم إليهوالنتائ  ال  توصلت 

فعاليـــة برنــــام  اإلعـــداد الرتبــــوي مـــن حيــــث عمليـــات التقــــوة 
 املقدمـــــة للاالبـــــات، بـــــالرغم مــــــن أن التقـــــوة يشـــــكل مقومــــــا  

مـــن  رئيســـا   مـــن مقومـــات العمليـــة التعليميـــة، وعنصـــرا   أساســـيا  
 حنكـم  ـا علـى مـدى  احنـا عناصر املنه ، فهو العملية ال 

يف حتقيـــق األهـــداف املرجـــوة، بـــل إنـــه العمليـــة الـــ  حنكـــم  ـــا 
علــــى قيمــــة هــــذه األهــــداف ذاهتــــا لــــذلك البــــد مــــن االهتمــــام 
بعمليات وأسالي  التقوة املختلفة وال  تتناول مجيـع جوانـ  
 شخصـــية املتعلمــــة مــــن الناحيــــة املعرفيــــة والوجدانيــــة واملهاريــــة،

رورة  ويـد كفــاءة املعلــم مـن خــالل اســتخدام والعمـل علــى ضــ
أدوات تقـــوة خمتلفـــة وحديثـــة لاالبـــه وهـــذا بـــدوره ســـيغري مـــن 
الســلوكيات التعليميـــة للمعلمــني وطرائـــق التــدريس وتـــؤدي إر 
ظهور مؤشرات إكابية يف تعلم طال م وهـذا مـا أكـده دراسـة 

(Lia and Young,2000). 
ومحـــدان أمحـــد  ،دولقـــد أوصـــت دراســـة )إبـــراهيم حممـــد راشـــ

ــ( بــأن برنــام  اإلعــداد الرتبــوي بــه جوانــ  4134 الغامــدي، هـ
ضـــعف وقـــوة وال بـــد مـــن العمـــل علـــى تقـــوة جوانـــ  اإلعـــداد 

 الرتبوي باريقة تشخيصية عالجية. 
 :على النحو اايت وميكن تلخيص نتائ  الدراسة

: فيمـــا يتعلـــق مبعـــايري جـــودة األهـــداف التعليميـــة مـــن أوال  
 البات: وجهة نظر الا

يتضـــح مـــن نتـــائ  البحـــث أن درجـــة حتقـــق معـــايري اجلـــودة 

اخلاصـــــــة  ـــــــذا ا ـــــــور قـــــــد تراوحـــــــت مـــــــا بـــــــني كبـــــــرية بنســـــــبة 
ويــدل ذلــك علــى مــدى  4195ومتوســاة بنســبة  (1492%)

ـــام  اإلعـــداد الرتبـــوي املقـــدم للاالبـــات مـــن حيـــث  فعاليـــة برن
 األهداف املتعلقة بالِّبنام . 

جودة ا توى التعليمي من وجهة : فيما يتعلق مبعايري ثانيا  
 نظر الاالبات: 

يتضـــح مـــن نتـــائ  البحـــث أن درجـــة حتقـــق معـــايري اجلـــودة 
اخلاصـــــة  ـــــذا ا ـــــور قـــــد تراوحـــــت مـــــا بـــــني متوســـــاة بنســـــبة 

ويدل ذلك على مدى  (%4195)وكبرية بنسبة  (1491%)
فعاليـــة برنـــام  اإلعـــداد الرتبـــوي مـــن حيـــث ا تـــوى التعليمـــي 

 . املقدم للاالبات
: فيمـا يتعلــق مبعـايري جــودة طـرق التــدريس مـن وجهــة ثالثـا  

 نظر الاالبات: 
يتضـــح مـــن نتـــائ  البحـــث أن درجـــة حتقـــق معـــايري اجلـــودة 
اخلاصـــــة  ـــــذا ا ـــــور قـــــد تراوحـــــت مـــــا بـــــني متوســـــاة بنســـــبة 

ويدل ذلك على فعالية  (%4494)وكبرية بنسبة  (4591%)
املسـتخدمة  برنام  اإلعـداد الرتبـوي مـن حيـث طـرق التـدريس

 يف تدريس الاالبات.
: فيمـــا يتعلـــق مبعـــايري جـــودة الوســـائل التعليميـــة مـــن رابعـــا  

 وجهة نظر الاالبات: 
يتضـــح مـــن نتـــائ  البحـــث أن درجـــة حتقـــق معـــايري اجلـــودة 
اخلاصــــــة  ــــــذا ا ــــــور قــــــد تراوحــــــت مــــــا بــــــني ضــــــعيفة بنســــــبة 

ويـــدل ذلـــك علـــى  (%3494)ومتوســـاة بنســـبة  (5494%)
م  اإلعـــــداد الرتبـــــوي مـــــن حيـــــث الوســـــائل عـــــدم فعاليـــــة برنـــــا

 التعليمية املقدمة للاالبات. 
: فيمـا يتعلـق مبعـايري جـودة األنشـاة التعليميـة مــن خامسـا  

 وجهة نظر الاالبات: 
يتضـــح مـــن نتـــائ  البحـــث أن درجـــة حتقـــق معـــايري اجلـــودة 
اخلاصــــــة  ــــــذا ا ــــــور قــــــد تراوحــــــت مــــــا بــــــني ضــــــعيفة بنســــــبة 

ويـــدل ذلـــك علـــى ( %4194)ومتوســـاة بنســـبة  (1191%)
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عـــــدم فعاليـــــة برنـــــام  اإلعـــــداد الرتبـــــوي مـــــن حيـــــث األنشـــــاة 
 التعليمية املقدمة للاالبات.

: فيمـا يتعلـق مبعـايري جــودة التقـوة مـن وجهـة نظــر سادسـا  
 الاالبات: 

يتضـــح مـــن نتـــائ  البحـــث أن درجـــة حتقـــق معـــايري اجلـــودة 
اخلاصــــــة  ــــــذا ا ــــــور قــــــد تراوحــــــت مــــــا بــــــني ضــــــعيفة بنســــــبة 

ويـــدل ذلـــك علـــى  (%4195)ومتوســـاة بنســـبة  (4291%)

عدم فعالية برنام  اإلعداد الرتبوي من حيث عمليات التقوة 
 املقدمة للاالبات. 

ولتحقيق اجلودة يف كل عنصر من عناصر املـنه  والـ  مت 
وأن تعمـل مجيعهـا  ةذكرها يف قائمة املعايري املوجودة باالسـتبان

يؤثر ويتأثر بعضها ببعض من خالل منظومة متكاملة متاورة 
 :بالشكل اايتوميكن توضيح ذلك 

 
 

 التغذية الراجعة
 

 
 ولإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على: 

ما التصور املقرتح لِّبنام  اإلعداد الرتبوي يف ضوء معايري 
 اجلودة  

قامـــــت الباحثتـــــان بوضـــــع تصـــــور مقـــــرتح لتاـــــوير برنـــــام  
ي مبحافظــــة الاــــائف يف ضــــوء نتــــائ  البحــــث اإلعــــداد الرتبــــو 

 :وذلك على النحو اايت
 : األسس التي يتم مراعاتها عند وضع هذا التصورأوالً 
االســتفادة مــن األدبيــات الرتبويــة والســيكولوجية الــ   -4

 تناولت وضع تصورات مقرتحة.
النتائ  ال  أسـفرت عنهـا الدراسـة احلاليـة مـن خـالل  -3

 ينة الدراسة من الاالبات.تابيق األدوات على ع

 : مكونات برنامج اإلعداد التربوي:ثانياً 
ميكــــن أن يكســــ  التصــــور املقــــرتح الاالبــــات املعلمــــات  
 :اايت
ينبغـــــي يف  فيمـــــا يتعلـــــق باألهـــــداف التعليميـــــة: (:1-1)

برنــــام  اإلعـــــداد الرتبـــــوي أن تكــــون األهـــــداف: مشـــــتقة مـــــن 
ته وتالعاته )عقيدته وفلسف طبيعة اجملتمع السعودي من حيث

مراعيـــــــة لابيعـــــــة املتعلمـــــــات مـــــــن حيـــــــث  ،وتقاليــــــده وقيمـــــــه(
 ،اهتمـــامهن وميـــوهلن وقـــدراهتن واســـتعداداهتن ومراحـــل  ـــوهن

مراعية لابيعية العصر مـن حيـث تغـريه السـريع وتفجـره املعـريف 
مراعية لابيعية املرحلة التعليميـة والـ   ،وتقدمه العلمي والتق 

وليتهــــا علــــى مســــتوياهتا الــــثالث مش ،يعــــد هلــــا الاالــــ  املعلــــم
 مشوليتها على جوان   ،الرئيسة )تربوية، تعليمية، تدريسية(

 
تنوعهــــــا  ،)املعرفيــــــة واملهاريــــــة والوجدانيــــــة(ة الــــــتعلم الثالثــــــ

صـياغتها بصــورة  ،ملسـتويات اجملـال املعــريف واملهـاري والوجــدا 
صــــــياغتها بصــــــورة قابلــــــة للمالحظــــــة  ،واضــــــحة قابلــــــة للفهــــــم

اتصــافها باملرونــة  ،رتيبهــا يف تسلســل مناقــي وزمــ والقيــال. ت
جيث تسمح بإدخال التعديالت ال  تارأ علـى بـرام  إعـداد 

 ،مراعاهتا لإلمكانات املادية والبشرية الالزمة لتحقيقها ،املعلم
مالءمتهــــــا للــــــزمن املتــــــاح للاالبــــــة املعلمــــــة للمــــــرور بــــــاخلِّبات 

  .التعليمية
م  اإلعـــداد الرتبـــوي: فيمــا يتعلـــق مبحتـــوى برنــا (:1-2)

 مراعيـــا   ،بأهـــداف الِّبنـــام  ينبغـــي أن يكـــون ا تـــوى: مرتباـــا  
مرتباــة بواقـع الاالبــات  ،مليـول الاالبـات املعلمــات وحـاجتهن

علــــى  قــــادرا   ،مــــن الناحيــــة العلميــــة البحتــــة صــــادقا   ،املعلمــــات
إكساب الاالبة املعلمة املفاهيم واملهـارات األساسـية يف جمـال 

علـــى تنميــة اال اهــات والقـــيم املرغــوب فيهـــا  ا  ر قــاد ،التــدريس
 مناســــبا   ،للـــزمن املخصـــص لتدريســـه مناســـبا   ،للاالبـــة املعلمـــة

 وسائل تعليمية أنشطة تعليمية طرأ تدريس تقويم محتوى أهداف
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للتـوازن بـني مشـول ا تـوى  مراعيـا   ،لإلمكانات املادية والبشـرية
ـــــ مراعيـــــا   ،وعمقـــــه ن الاالبـــــة املعلمـــــة مـــــن التنظـــــيم جيـــــث ميكر

ن مرحلــة إر أخــرى االرتقــاء مبعلوماهتــا ومهاراهتــا وا اهاهتــا مــ
التنظـيم جيـث يكـون كـل خـِّبة تاليـة مبنيـة علـى  مراعيا   ،أعلى

حتقيــق مبــدأ التكامــل جيــث يــتم الــربا  مراعيــا   ،اخلــِّبة الســابقة
بـــني احلقـــائق واملفـــاهيم يف جمـــال معـــني بتلـــك الـــ  تنتمـــي إر 

ـــا   ،جمـــاالت أخـــرى ـــوازن بـــني الرتتيـــ  املناقـــي  مراعي حتقيـــق الت
ـــــــول  للمـــــــادة الدراســـــــية ـــــــذي يراعـــــــي مي ـــــــ  النفســـــــي ال والرتتي

التنظيم جيث يتيح استخدام  مراعيا   ،وحاجات الاالبة املعلمة
 ،أكثر من طريقة للتعلم مراعية فيها املستحدثات التكنولوجية

علـــــى تنميـــــة  قـــــادرا   ،للتاـــــورات التكنولوجيـــــة ومســـــايرا   حـــــديثا  
  .مهارات التعلم الذايت للاالبات املعلمات

ـــــدريس برنـــــام  اإلعـــــداد فيمـــــا  (:1-1) ـــــق باـــــرق ت يتعل
الرتبــوي: ينبغــي أن تكــون طريقــة التــدريس: مالئمــة ألهــداف 

مناســـــــبة للمحتـــــــوى الدراســـــــي  ،ا تـــــــوى الدراســـــــي للِّبنـــــــام 
تشر  الاالب  ،مالئمة ملستوى الاالبات املعلمات ،للِّبنام 

تســتخدم اســرتاتيجيات تدريســية متنوعــة  ،املعلمــني يف الــدرل
تيجيات املتوقع من الاالـ  املعلـم إتباعهـا يف تتفق مع االسرتا

قــادرة علــى االســتخدام األمثــل لتقنيــات وتكنولوجيــا  ،تدريســه
قادرة على إثارة انتباه الاالبات املعلمات واهتمامهن  ،التعليم

مراعيــة لعنصــري األلفــة واالقتصــاد يف الوقــت  ،باملــادة العلميــة
 ،البـات املعلمـاتمراعية للفروق الفرديـة للا ،واجلهد والتكلفة

 ،مراعية الستخدام احلوار واملناقشة بني املعلمة والاالبة املعلمة
مستخدمة أسالي  حديثة يف التـدريس تشـجع علـى االبتكـار 

قــادرة علــى تنميــة مهــارات الــتعلم الــذايت  ،يف جمــال التخصــص
مســامهة يف تنميــة مهــارات التفكــري  ،لــدى الاالبــات املعلمــات

متضـــمنة  ،قـــد لـــدى الاالبـــات املعلمـــاتلنااالعلمـــي والتفكـــري 
الســــرتاتيجيات وطــــرق تــــدريس حديثــــة منهــــا: الــــتعلم التعــــاو ، 
اخلـــــرائا الذهنيـــــة، التـــــدريس االستقصـــــائي، حـــــل املشـــــكالت، 
الــــتعلم القــــائم علــــى الكمبيــــوتر، لعــــ  األدوار، دراســــة احلالــــة، 

 العصف الذه .
 فيمــا يتعلــق باألنشــاة التعليميــة الــ  ينبغــي أن (:1-1)

تســـــتخدم يف برنـــــام  اإلعـــــداد الرتبـــــوي وأن تكـــــون األنشـــــاة 
مناسبة  ،التعليمية: مالئمة ألهداف ا توى الدراسي للِّبنام 

مالئمــــــة ملســــــتوى الاالبــــــات  ،للمحتــــــوى الدراســــــي للِّبنــــــام 
 ،مناســــبة لإلمكانــــات املاديــــة والبشــــرية ،املعلمــــات وحــــاجتهن

 ،الـذايتمصممة لتساعد الاالبات املعلمـات علـى االسـتقالل 
متيحــــــة الفرصــــــة للاالبـــــــات املعلمــــــات للمشــــــاركة يف إعـــــــداد 

خمتـــارة لتعمـــل علـــى تنميـــة التفكـــري لـــدى  ،األنشـــاة التعليميـــة
حمتويـة علـى أنشـاة إثرائيـة تناسـ  مجيـع  ،الاالبات املعلمـات
تتوافر فيها مصادر تعلم متنوعة ومناسـبة  ،الاالبات املعلمات

املعارف واملهارات القبليـة مرتباة ب ،جلميع الاالبات املعلمات
 ،متنوعـــة يف اختيـــار األنشـــاة التعليميـــة ،للاالبـــات املعلمـــات

متضـــمنة أنشـــاة تعليميـــة متنوعـــة منهـــا: الـــرحالت والزيـــارات 
امليدانيــــــة، أنشــــــاة بي يــــــة، عقــــــد نــــــدوات وحلقــــــات دراســــــية، 
القـــــراءات الذاتيـــــة، التســـــجيالت الصـــــوتية واملرئيـــــة، التـــــدري  

 ية.امليدا ، أنشاة معمل
فيمــا يتعلــق بالوســائل التعليميــة الــ  ينبغــي أن  (:1-5) 

ـــــوي وأن تكـــــون الوســـــائل  ـــــام  اإلعـــــداد الرتب تســـــتخدم يف برن
التعليميـــة: قـــادرة علـــى حتقيـــق أهـــداف حمتـــوى برنـــام  الرتبيـــة 

مالئمة ملستوى  ،مناسبة للمحتوى الدراسي للِّبنام  ،العملية
نــــات املاديــــة مناســــبة لإلمكا ،الاالبــــات املعلمــــات وحــــاجتهن

ــــدريس ا ــــددة ،والبشــــرية ــــوافر فيهــــا  ،مناســــبة مــــع طــــرق الت تت
 ،متنوعـــــة يف اســــــتخدامها ،عنصـــــر الوقــــــت واجلهـــــد والتكلفــــــة

مراعيـــــــة  ،حديثـــــــة وتناســـــــ  عصـــــــر املعلومـــــــات والتكنولوجيـــــــا
اســــــــــتخدام احلاســــــــــ  اايل واإلنرتنــــــــــت يف احلصــــــــــول علــــــــــى 

لفرص ملشـاركة مراعية توفر ا ،املعلومات املرتباة باملادة العلمية
تتـــــوافر بالِّبنـــــام   ،الاالبـــــات املعلمـــــات يف املوقـــــف التعليمـــــي

وســــــائل تعليميــــــة متنوعــــــة وحديثــــــة مثــــــل: جمســــــمات وعينــــــات 
و ــــاذ ، مســــجل وأشــــرطة تســــجيل، فيــــديو وتلفزيــــون وأشــــرطة 
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، جهاز عرض الشـفافيات CDفيديو، أجهزة كمبيوتر وأساوانة 
يـــة، كمبيـــوتر وداتاشـــو لكرتونوالشـــفافيات التعليميـــة، الســـبورة اإل

لكرتونيــة، إنرتنــت ومواقــع تعليميــة إكرتونيــة، شــبكة إلومقــررات 
 .أنشاة معملية التدري  امليدا ،

فيمـــــا يتعلـــــق بتقـــــوة برنـــــام  اإلعـــــداد الرتبـــــوي  (:1-2)
علـى معرفـة مـدى مـا مت حتقيقـه  قـادرا   فينبغي أن يكـون التقـوة:

ة واملهاريـــــة علـــــى قيـــــال اجلوانـــــ  املعرفيـــــ قـــــادرا  ، مـــــن أهـــــداف
مــن حيــث وســائله وأدواتــه املســتخدمة يف  متنوعــا   ،والوجدانيــة

 ،مــن حيــث أدواتــه وموضــوعيا   وثابتــا   صــادقا   ،ضــوء األهــداف
االختبــارات  :يف أســالي  تقــوة اجملــال املعــريف وتشــمل متنوعــا  

يف أســـــالي  تقـــــوة  متنوعـــــا   ،الشـــــفهية واالختبـــــارات التحريريـــــة
تبــــارات التعــــرف واختبــــارات األداء اخ اجملــــال املهــــاري وتشــــمل:

يف أســالي  تقــوة اجملــال الوجــدا   متنوعــا   ،واختبــارات اإلبــداع
وتشــــمل: مقــــاييس اال اهــــات واالســــتبانات، دراســــة احلالــــة، 
املقابلــــــة الشخصــــــية، املالحظــــــة، ملفــــــات الاــــــالب املعلمــــــني 

ـــو( للفـــروق الفرديـــة للاالبـــات  مالئمـــا   ،الرتاكميـــة )بـــورت فولي
فيـــه اختبـــارات تشخيصـــية ملعرفـــة الاالبـــات  ا  متـــوافر  ،املعلمـــات

مشـــتملة ألســــالي   ،واملتفوقـــات املعلمـــات املتـــأخرات دراســــيا  
درة ، قــاألنشـاة الــ  تقـوم  ــا الاالبـات املعلمــات مجيــعتقـوة 

)حتليـل، تركيـ ،  اختباراهتا على قيال العمليات املعرفية العليا
ئ  التقــــوة وتقــــدة مــــدى معرفــــة الاالبــــة املعلمــــة لنتــــا ،تقــــوة(

 .التغذية الراجعة
 : المستفيدات من البرنامج:ثالثاً  

هنــا  أطـــراف عــدة تســـتفيد مـــن برنــام  اإلعـــداد الرتبـــوي 
املقـــدم لاالبـــات اإلعـــداد الرتبـــوي باريقـــة مباشـــرة وتتمثـــل يف 
طالبات اإلعداد الرتبوي، وطريقـة غـري مباشـرة وهـن الاالبـات 

: أيتبـــــد مـــــن مراعـــــاة مـــــا يـــــيف مـــــدارل التعلـــــيم العـــــام لـــــذا ال 
اســـــتخدام املقـــــابالت الشخصـــــية املبنيـــــة علـــــى أســـــس علميـــــة 
 ،ســـليمة ويقـــوم  ـــا املتخصصـــون مـــن أعضـــاء هي ـــة التـــدريس

ـــــار  ـــــتم اختي ـــــى الاالبـــــات حـــــ  ي ـــــة عل تابيـــــق املقـــــاييس املقنن

عـن  لارق موضوعية بعيـدا   املقبولني يف الِّبنام  الدراسي وفقا  
ييس: مقيـــال اال ـــاه حنـــو التحيـــز الشخصـــي ومـــن هـــذه املقـــا

مقيــــــــال  مهنــــــــة التــــــــدريس، مقيــــــــال املهــــــــارات االجتماعيــــــــة،
إعــداد دليــل  ،مقيــال الــذكاء الوجــدا  اخلصــائص الشخصــية،

لِّبنـــام  اإلعـــداد يقـــدم للاالبـــات يشـــتمل نبـــذة عـــن املقـــررات 
الدراسية ال  سوف تدرسها الاالبة، ونبذة أخرى عن برنام  

 الرتبية العملية.
 لقائمون على الِّبنام :: ارابعا   
لكـــي يكتـــ  لِّبنـــام  الرتبيـــة العمليـــة النجـــاح ال بـــد مـــن  

تضــافر جهـــود األطـــراف املشـــرتكة يف مســـ ولية اإلشـــراف علـــى 
الِّبنــام  وهــي كليــة الرتبيــة متمثلــة يف عضــوات هي ــة التــدريس 
والقائمني على تاوير مقررات برنام  اإلعـداد الرتبـوي جبامعـة 

 الاائف. 
 :توصيات البحث

ــــــ  توصــــــل إليهــــــا البحــــــث خرجــــــت  ــــــائ  ال يف ضــــــوء النت
 ية:تالباحثتان بالتوصيات اا

العمـل علـى تاـوير دليــل اإلعـداد الرتبـوي بكليـة الرتبيــة  -
ألهــــداف  متكــــامال   ا  جبامعــــة الاــــائف جيــــث يتضــــمن توصــــيف

الِّبنام  واملقررات الدراسية وأهدافها وتوصيف  تواهـا وطـرق 
ل التعليميـة واألنشــاة التعليميـة الــ  التـدريس املقرتحـة والوســائ

ينبغي استخدامهما ونظام تقييم وتقوة الاالبات يف املقـررات 
 الدراسية. 

العمــــل علـــــى مراجعـــــة بــــرام  اإلعـــــداد الرتبـــــوي املقـــــدم  -
لاالبــات الــدبلوم الرتبــوي مــن أهــداف وحمتــوى وطــرق تــدريس 
ووســـــائل تعليميـــــة وأنشـــــاة وأســـــالي  تقـــــوة علـــــى أن تكـــــون 

 جعة بصفة دورية ومستمرة.املرا
ضــــــرورة اهتمــــــام املعنيــــــني يف تاــــــوير املنــــــاه  لإلعــــــداد  -

اإلجــراءات  مجيــعالرتبـوي بكليــة الرتبيـة جبامعــة الاــائف وا ـاذ 
التاويريــة للــتخلص مــن الســلبيات املوجــودة يف بــرام  اإلعــداد 
الرتبوي وذلك فيما خيتص بارق التـدريس والوسـائل التعليميـة 
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ألعلــى مســـتوى  ميــة وأســالي  التقـــوة وصــوال  واألنشــاة التعلي
 من اجلودة. 

 البحوث المقترحة:
 ية:تتقرتح الباحثتان القيام بالبحوث اا

دراســة املشــكالت الــ  تواجــه أعضــاء هي ــة التــدريس  -
فيما يتعلق بِّبنام  الدبلوم الرتبوي ككل ابتداء مـن األهـداف 
اة فـــــــا توى فاـــــــرق التـــــــدريس فالوســـــــائل التعليميـــــــة واألنشـــــــ

 التعليمية وانتهاء بالتقوة. 

دراســة واقــع كليــة الرتبيــة جبامعــة الاــائف مــن حيــث  -
اإلمكانات املادية من وسائل وأنشاة تعليمية متوفرة وإر أي 

 مدى حتقق فيها معايري اجلودة.

دراسة لِّبام  اإلعـداد الرتبـوي واملقـدم مـن كليـات الرتبيـة  -
يف كليــة الرتبيــة  عــداديف جامعــات اململكــة ومقارنتهــا بــِّبام  اإل

ــــا،  ــــة تفــــادي الســــلبيات املوجــــودة يف براجمن جبامعــــة الاــــائف بغي
إر حتقيق أعلى مستوى من  واالستفادة من اإلكابيات ووصوال  

 اجلودة.
 المراجع:

 أواًل: المراجع العربية:
ــ/4134ومحــــدان أمحــــد الغامــــدي ) ،إبــــراهيم حممــــد الراشــــد دراســــة  م(.3111هـــ
داد الرتبـــوي يف كليـــات املعلمـــني باململكـــة العربيـــة الســـعودية. تقومييـــة ملـــواد اإلعـــ

احلـــادي والثالثـــون.  جملـــة جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية. العـــدد:
 .145 -114ص

(. تابيــق اجلــودة واالعتمــاد يف املــدارل. القــاهرة: 3114أمحــد إبــراهيم أمحــد )
 دار الفكر العريب، الابعة األور.

(. رؤيــة إلعــداد املعلمــني وتــأهيلهم وفــق متالبــات 3114أمحــد علــي كنعــان )
أنظمــة اجلــودة  كخاــوة أساســية لإلصــالح املدرســي  جــث مقــدم إر مــؤبر 

 إبريل.42-44اإلصالح املدرسي، حتديات وطموحات. ديب
(. اجلودة الشاملة واملؤشرات يف التعليم اجلامعي. 3114أشرف السعيد أمحد )

 اإلسكندرية: دار اجلامعة.
ــــــرام  إعــــــداد املعلمــــــني. ترمجــــــة بشــــــري 4222ن تــــــوم )هال (. إعــــــادة هيكلــــــة ب

 .العيسوي، دار الناشر الدويل، الرياض: اململكة العربية السعودية
(. رؤيــة مســتقبلية بكليــات الرتبيــة يف ضــوء إطــار 3111املتــويل إمساعيــل بــدير )

 مرجعي لالعتماد األكادميي. رسالة دكتوراه. كلية الرتبية. املنصورة.
دراسة مقارنة ال اهات التجديـد يف برنـام   .(3111إميان إبراهيم الدسوقي )

إعــداد معلــم العلــوم يف مجهوريــة مصــر العربيــة والواليــات املتحــدة األمريكيــة. 
 رسالة ماجستري. كلية الرتبية. جامعة املنوفية.

(. اال اهـات املعاصـرة يف 3114وحممـد محـادة ) ،وعفـاف املاـريي ،بدرية املفر 
 الرياض: إدارة البحوث والتاوير الرتبوي. .إعداد املعلم وتنميته مهنيا  
(. إعـــــداد املعلــــم جبامعــــة الكويــــت الواقـــــع 3113جاســــم يوســــف الكنــــدري )

واملـــــأمول. جملـــــة العلـــــوم الرتبويـــــة والنفســـــية كليـــــة الرتبيـــــة. جامعـــــة البحـــــرين. 
 سبتمِّب. 4، العدد:4اجمللد:

دارة اجلـــودة الشـــاملة يف فلســـاني، ، يف ضـــوء مفهـــوم إ(3111)مجيـــل نشـــوان 
ورقة علمية أعدت ملؤبر التوعيـة يف التعلـيم اجلـامعي الفلسـاي  الـذي عقـده 
برنــام  الرتبيــة ودائــرة ضــبا التوعيــة يف جامعــة القــدل املفتوحــة يف مدينــة رام 

 .5/4/3111-4اهلل يف الفرتة الواقعة 
لـيم االبتـدائي (. تاوير إعـداد معلـم للتع3111حسني حممد شحات حسني )

ـــة الرتبيـــة.  يف مصـــر يف ضـــوء معـــايري اجلـــودة الشـــاملة. رســـالة ماجســـتري. كلي
 جامعة املنوفية.

(. املقــررات الرتبويــة لاالبــات كليــة اللغــة 3112حنــان ســرحان عــواد النمــري )
العربيـــة جامعـــة أم القـــرى يف ضـــوء معـــايري اجلـــودة الشـــاملة. اجلمعيـــة املصـــرية 

 للمناه  وطرق التدريس.
(. سياسات تاوير نوعية مهنـة التعلـيم يف 3111ولة صِّبي وسناء أبو دقة )خ

 األراضي الفلساينية. رام اهلل. فلساني.
(. تقـــوة برنـــام  3141أمحـــد حســـان، ومســـاح عبـــد الوهـــاب )و ســـعاد الســـبع، 

ـــة جبامعـــة صـــنعاء قـــي ضـــوء معـــايري  ـــة الرتبي إعـــداد معلـــم اللغـــة العربيـــة يف كلي
(، 5العربيــة لضــمان جــودة التعلــيم اجلــامعي، العــدد ) اجلــودة الشــاملة، اجمللــة
 .441 -21اجمللد الثالث، ص ص 

ـــد اهلل علـــي حممـــد ) ـــام  إعـــداد 3114الســـعيد مجـــال عثمـــان وعب (. تقـــوة برن
معلمــــي العلــــوم بكليــــات الرتبيــــة يف ضــــوء املعــــايري العامليــــة هراء املتخصصــــني 

 ، إبريل.14، العدد: 43د:والاالب املعلمني، جملة كلية الرتبية ببنها، اجملل
ــ/4143ســـليمان بـــن حممـــد اجلـــِّب ) ـــة 4224هــ ( تقـــوة إعـــداد املعلـــم بكليـــة الرتبي

 .1-5جامعة امللك سعود. دارسة ميدانية. مركز البحوث الرتبوية. ص 
(. جودة املنت  بني إدارة اجلودة الشاملة واأليزو 4222مسري حممد عبد العزيز )

مكتبـــــة اإلشـــــعاع  إداريـــــة. الابعــــة األور.(: رؤيــــة اقتصـــــادية فنيــــة/ 2111)
 الفنية. اإلسكندرية.

(. دور كليــات الرتبيــة النوعيــة يف إعــداد املعلــم 4221ســهري أمحــد حممــد حســن )
 دراسة تقوميية. رسالة دكتوراه. كلية الرتبية. جامعة اإلسكندرية.

(. إدارة اجلـودة الشـاملة يف املؤسسـات الرتبويــة. 3111صـاب ناصـر عليمـات )
 الناشر: دار الشروق. الابعة: الثانية.

(. تاـــوير نظـــام إعـــداد املعلـــم بكليـــات 3115صـــالح الســـيد عبـــده رمضـــان )
الرتبيــة بســلانة عمــان يف ضــوء معــايري اجلــودة الشــاملة دراســة ميدانيــة. جملــة  

 .يناير 11. العدد:45كلية الرتبية ببنها. جامعة الزقازيق. جملد 
دراسات يف إعداد املعلم. الابعة الرابعة،  (.3114طارق عبد الرؤوف حممد )
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 عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
(. تاوير مـنه  مبـادي التجـارة باملـدارل الثانويـة 3115عبد اهلادي عبد اهلل )

التجارية يف ضوء معـايري اجلـودة الشـاملة للمـنه  قيـال فاعليـة.املؤبر السـابع 
وطــرق التــدريس. جامعــة عــني مشــس: دار عشــر. اجلمعيــة املصــرية للمنــاه  

 يوليو.34-31الضيافة. 
(. أساســيات يف الرتبيــة العمليــة، األردن: 3114عمــر عبــد الــرحيم نصــر اهلل )
 دار وائل، الابعة: األور.

م(. معلـــم املســـتقبل حنـــو أداء أفضـــل. القـــاهرة:دار 3115علـــي أمحـــد مـــدكور )
 الفكر العريب.

صور مقرتح ملنظومة إعداد املعلم بكليات (. ت3111علي عبد الرؤوف حممد )
ــالتعليم  الرتبيــة يف مصــر يف ضــوء متالبــات اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات ب
 .3قبـل اجلــامعي دراســة ميدانيـة. جملــة كليــة الرتبية.جامعـة طناــا. جملــد:جزء 

 . ديسمِّب.44العدد:
 م برنـا يف الشـاملة اجلـودة معـايري حتقـق (. مـدى3112غـازي صـالح املاـريف )

 كليـة جملـة السـعودية، العربيـة اململكـة يف املعلمـني بكليـات العلـوم، معلـم إعـداد

 .4   ،11 العدد بالزقازيق، الرتبية

هـ(. تقوة الِّبام  والسياسات 4135غازي حسن الصوا ووليد عبد اهلل محاد )
 االجتماعية )األسس النظرية واملنهجية(.الابعة: األور.

 دارة التعليمية واملدرسية. القاهرة: دار قباء.(. اإل3114فاروق البوهي )
ــــــام  اإلعــــــداد الرتبــــــوي واملهــــــ  4222فهــــــد عبــــــد اهلل األلكــــــي ) (. واقــــــع برن

للمعلمــني مــن وجهــة نظــر الاــالب بكليــة الرتبيــة جامعــة امللــك فيصــل. جملــة  
 يناير. 41.العدد:41كلية الرتبية ببنها.جملد: 

(. مشــــروع إعــــداد 3114بيــــة والتعلــــيم )جلنـــة املــــنه  ونــــوات  الــــتعلم بــــوزارة الرت 
 .14-11املعايري القومية معايري املدرسة الفعالة

ـــة 4225حممـــد الســـعيد الســـعيد ) (. أهـــم القضـــايا واملشـــكالت العامليـــة والعربي
دراســــة مســـتقبلية. جملــــة  -املـــؤثرة علــــى بـــرام  إعــــداد املعلـــم العــــريب وتدريبـــه

 .41زء:دراسات تربوية. القاهرة. اجمللد: العاشر. اجل
(. ا اهـــات أعضـــاء هي ـــة التـــدريس ومعلمـــي املرحلـــة 3114حممـــد عبـــد اهلل )

االبتدائيــة حنــو بــرام  إعــداد املعلــم جبامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. جامعــة 
 أوهايو.

(. االيــات املســتخدمة ملــنح مزاولــة املهنــة 3114حممــد عليــان وخولــه الشــخري)
ـــيم العـــايل والتعلـــيم للمعلـــم، ورشـــة عمـــل حـــول العالقـــة التكام ـــة بـــني التعل لي

ـــة والتعلـــيم العـــايل،  األساســـي. برنـــام  تـــدري  وإعـــداد املعلمـــني. وزارة الرتبي
 مشروع التعليم العايل. فلساني.

دراسـة تقومييـة  (.4221حممد املصيلحي وفرغـل عبـد احلميـد والسـعيد السـيد )
الرتبية املستمرة. للمقررات الرتبوية بكلية الرتبية جامعة الزهر يف ضوء مبادي 

 جملة الرتبية. كلية الرتبية. جامعة األزهر.
ـــــدين ) ـــــال عاب ـــــة. 4223حممـــــود عب (. اجلـــــودة واقتصـــــادياهتا يف الرتبية.دراســـــة نقدي

  (.11) دراسات تربوية. القاهرة: راباة الرتبية احلديثة، اجمللد السابع. اجلزء
كليــــة البنــــات   (. اإلعــــداد الرتبــــوي لاالبــــات4224مــــرة قاســــم ســــعيد شــــبري )

جامعة عني مشس دراسة تقوميية. رسالة ماجستري. كلية الرتبيـة. جامعـة عـني 
 مشس.

(. إعــداد املعلــم تنميتــه وتدريبــه. 3115مصـافى عبــد الســميع وســهري حوالـة )
 الابعة األور، عمان: دار الفكر.

 معـايري مـع الرتبـوي اإلعـداد برنـام  توافـق مـدى هــ(.4131منـال عمـار قـادي )
 جهةن و م القرى أم جبامعة الرتبية كلية يف التابيق صعوبات وأهم الشاملة دةجلو ا

 ة جامعـــ منشـــورة، غـــري ماجســـتري التـــدريس، دراســـة هي ـــة أعضـــاء نظـــر
  املكرمة. مكة القرى، مأ

(. تاـوير أسـالي  مراقبـة اجلـودة يف العمليـة التعليميـة 4221نادية عبد املـنعم )
وء اال اهـــات العامليــــة املعاصـــرة، املركــــز مبرحلـــة التعلـــيم قبــــل اجلـــامعي يف ضــــ

 القومي للبحوث والتنمية.
 (. دليل كلية الرتبية.3111وزارة التعليم العايل، جامعة الاائف )

(. التـــدريس وإعـــداد املعلـــم. الابعـــة الثالثـــة. 3111يـــس عبـــد الـــرمحن قنـــديل )
 الرياض: دار النشر الدويل.
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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. 

 key word: Evaluation, Educational Preparation Program, Stander, Total Quality. 
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انضباطهن في المحاضرات الدراسية من وجهة نظر أسباب عدم انتظام طالبات قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود و 
 الطالبات وأعضاء هيئة التدريس

 إعداد

 عوده نعيم ميسون/ د                                                                 الكثيري علي بنت نورة/ د
 المساعد الخاصة التربية أستاذ                                                         المساعد الخاصة التربية أستاذ
 سعود الملك بجامعة التربية كلية                                                      سعود الملك جامعة التربية كلية

هـ22/1/1111 -هـ21/2/1111قدم 

الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود ومعرفة مرئيات الاالبات هتدف هذه الدراسة إر الوقوف على أسباب عدم انتظام طالبات قسم  :المستخلص
وأعضاء هي ة التدريس حول أسباب هذه املشكالت واسرتاتيجيات معاجلتها من وجهة نظر الاالبات ووجهة نظر أعضاء هي ة التدريس. واستخدم 

وأخريا  أسباب خارجية. وقد تكونت عينة الدراسة من مجيع لذلك استبانة مصنفة فيها األسباب إر أسباب شخصية وأسباب أكادميية وأخرى أسرية 
هـ ومجيع أعضاء هي ة التدريس يف قسم الرتبية اخلاصة جبامعة 4141/4144طالبات قسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود يف الفصل الدراسي األول 

 امللك سعود. وتوصلت الدراسة إر النتائ  ااتية:
م الاالبات وانضباطهن يف ا اضرات الدراسية بقسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء هي ة التدريس  أن أكثر أسباب عدم انتظا

( مث األسباب املتعلقة باجلان  األكادميي 3،43( تلتها األسباب اخلارجية حيث بلغت نسبتها )3،45كانت األسباب الشخصية حيث بلغت نسبتها )
( وجاءت النتائ  من وجهة نظر الاالبات ماابقة 3،13( وأخريا  جاءت األسباب األسرية باملرتبة األخرية وبنسبة بلغت )3،31)حيث بلغت نسبتها 

 إر حد ما وجهة نظر أعضاء هي ة التدريس، ولكن باختالف النس  فقد احتلت األسباب الشخصية واألسباب اخلارجية املرتبة األور حيث بلغت
 (3،14( وأخريا  جاءت األسباب األسرية باملرتبة األخرية وبنسبة بلغت )3،11تهما األسباب األكادميية حيث بلغت نسبتها )( تل3،33نسبتها )

 : الرتبية اخلاصة، انتظام الاالبات، انضباع الاالباتالكلمات المفتاحية
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 :الدراسة مقدمة

 وكذا الدراسية ا اضرات يف االنتظام مشاكل تعد   
 بشكل الصفي والضبا عام بشكل اجلامعة يف نضباعاال

 بال تشغل ال  القضايا أكثر من التدريس قاعة يف خاص
 القاضي ذكر فقد. األيام هذه األصعدة مجيع على الرتبويني

 من الالبة هروب أن اخلاصة للرتبية الكوي  املنتدى يف
 رغم األوروبية اجملتمعات يف ح  عاملية ظاهرة ا اضرات

 يف يتواجدون الاالب أن إال والقوانني، األنظمة امةصر 
 هي ة احرتام قلة فإن وعليه. الصفوف خار  ولكن اجلامعة
 بالسلوكيات والقيام للتعليمات االنصياع وانعدام التدريس
 الدراسة لقاعة املتأخر والدخول اجلامعي للنظام املخالفة
 الغياب روتكرا والالمباالة الذه  والشرود املبكر واخلرو 
 أعضاء يوجهها ال  املألوفة املشاكل من أصبح املِّبر، غري
. التعليمية العملية على سلبا   برمتها تؤثر وال  التدريس، هي ة
 من مظهرا   يعد   املشاكل من النوع هذا أن سار ذكر فقد

 الرتبوية لالنعكاسات سي ا   ومظهرا   الرتبوي اهلدر مظاهر
 أجريت ال  دراسته يف درسونأن أشار كما. واالجتماعية

 يف املظار ملكت  املراجعني الاالب على م3111 عام
 أو ا اضرات عن الاالبات غياب أن إر فيكتوريا جامعة
 مع تفاعلهن وقلة التعليمية العملية يف مشاركتهن ضعف
 يؤثر الدراسية القاعة داخل يدور وما التدريس هي ة عضو
 واإلهدار والتقصري للكسل دويقو  الارفني أداء على سلبا  

 بواجباته االستخفاف على الاال  ويعورد الرتبوي
 انتظام عدم لظاهرة الباحثتني ملالحظة ونظرا  . ومسؤولياته
 وملا ا اضرات يف انضباطهن وقلة كبري بشكل الاالبات
 الدراسة هذه فكرة جاءت الدراسات، بعض إليه أشارت
 يف انضباطهنو  انتظامهن عدم أسباب على للتعرف

 لتجن  األسباب هذه معاجلة مث ومن الدراسية، ا اضرات
 ومادي تربوي إهدار من املشكالت هذه حتمله ما

 .املستقبل يف مه  وفشل واقتصادي

 :الدراسة مشكلة
 يف تتجه مهمة قضية يف البحث يف الدراسة مشكلة تتمثل  

 هيو  اجلامعة، لاالبات سي ة ظاهرة لتصبح األخرية ااونة
 والوقوف الدراسية ا اضرات يف واالنضباع االنتظام عدم
 انتظام عدم يسببه الذي التعليمي اهلدر أسباب على

 عليه الدالة املظاهر وراء النزعة ومعرفة وانضباطهن الاالبات
 ا اضرة عن وهروب ا اضرات أثناء ونوم ذه  شرود من

 التغي ، ثرةوك املبكر واخلرو  للمحاضرات املتأخر واحلضور
 األكادميي اإلعداد على سلبية هثار من يكون أن ميكن وما

 أبعاد من حتمله وما الدراسي التحصيل على ذلك وتأثري
 من اهلدر هذا يسببه وما الرتبوي، اهلدر يف النااق واسعة
 إليها يناع مبا التزامها عدم يف تتمثل للاالبة حالية مشكلة
 على نعكس ذلكومن مث سي. وواجبات مسؤوليات من

 خلف،) ذكر فقد. والعملية املهنية حياهتا يف مستقبال   أدائها
 على األثر أكِّب هلا اخلاط ة السلوكية الظواهر أن( م4214
 العساف،) أشارت كما. للاال  العلمي املستوى
 تؤثر الصباحي احلضور يف التأخري مشكلة أن إر( م3112
 أن( م3113مايره،الع) وأكد. التعليمية العملية على سلبا  
 الاالب لسلو  فعاله وقوانني صارمة ضوابا وجود عدم
 من كثري ظهور يف يسهم سوف الدراسة حجرات داخل
 .واالنتظام الصفي االنضباع عدم

 ااثار من وخوفهما الظاهرة هذه لِّبوز الباحثتني وملالحظة
 هذه فكرة جاءت الدراسات من كثري أكدهتا ال  السلبية
 األسباب أبرز على للتعرف الباحثتني من اولةحم يف الدراسة
 مبستوى للخرو  ومعاجلتها تالفيها وحماولة لذلك املؤدية
 .وامله  األكادميي امليدانني كال يف لاالباتنا متميز

 :الدراسة مبررات
 الاالبات وانضباع انتظام عدم أسباب على الوقوف .1

 سعود امللك جبامعة اخلاصة الرتبية بقسم
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 على والتعليم الرتبية ميدان يف واملهتمني املنيالع تعريف .2
 االنضباع وعدم الصفي االنتظام عدم أسباب أبرز

 .حلها على والعمل تالفيها  دف
 التدريس هي ة أعضاء نظر وجهة تقارب مدى معرفة .3

 وعدم الاالبات انتظام عدم أسباب يف والاالبات
 .انضباطهن

 :الدراسة أسئلة
 :اايت الرئيس السؤال عن لإلجابة الدراسة تسعى
 يف وانضباطهن الاالبات انتظام عدم أسباب ما/ 4ل

 امللك جبامعة اخلاصة الرتبية بقسم الدراسية ا اضرات
 :هي فرعية أس لة ثالثة السؤال هذا من ويتفرع سعود 

 يف وانضباطهن الاالبات انتظام عدم أسباب ما/ 4-4ل
 الرتبية بقسم الاالبات نظر وجهة من الدراسية ا اضرات
 سعود  امللك جبامعة اخلاصة

 يف وانضباطهن الاالبات انتظام عدم أسباب ما/ 4-3ل
 التدريس هي ة أعضاء نظر وجهة من الدراسية ا اضرات

 سعود  امللك جبامعة اخلاصة الرتبية بقسم
 انتظام عدم يف شيوعا   أكثر األسباب أي/ 4-4ل

 الرتبية بقسم اسيةالدر  ا اضرات يف وانضباطهن الاالبات
 سعود  امللك جبامعة اخلاصة
 :الدراسة أهداف

 انتظام عدم أسباب معرفة إر الدراسة هذه هتدف .1
 اخلاصة الرتبية بقسم ا اضرات يف وانضباطهن الاالبات
 وأعضاء الاالبات نظر وجهة من سعود امللك جبامعة
 تسهم ومقرتحات توصيات إر والوصول التدريس هي ة
 الاالبات انتظام عدم أسباب وتاليف معاجلة يف

 هذا من ويتفرع. الدراسية ا اضرات يف وانضباطهن
 : ااتية األهداف اهلدف

 وانضباطهن الاالبات انتظام عدم أسباب على التعرف -أ 
 سعود امللك جبامعة اخلاصة الرتبية بقسم ا اضرات يف
 .الاالبات نظر وجهة من

 وانضباطهن االباتال انتظام عدم أسباب على التعرف -ب 
 سعود امللك جبامعة اخلاصة الرتبية بقسم ا اضرات يف
 .التدريس هي ة أعضاء نظر وجهة من

 الاالبات انتظام عدم من للحد التوصيات وضع -ج 
 جبامعة اخلاصة الرتبية بقسم ا اضرات يف وانضباطهن

 .سعود امللك
 : الدراسة أهمية
 :يف الدراسة هذه أمهية تتمثل 

 يف وانضباطهن الاالبات انتظام عدم بابأس معرفة .1
 امللك جبامعة اخلاصة الرتبية بقسم الدراسية ا اضرات

 .سعود
 الرتبوي امليدان يف العاملني الدراسة هذه نتائ  تفيد .2

 يف وانضباطهن الاالبات انتظام عدم واقع على للوقوف
 الرتبية بكلية اخلاصة الرتبية بقسم الدراسية ا اضرات
 . سعود لكامل جامعة

 التدريس هي ة أعضاء حتفيز يف الدراسة هذه تأمل .3
 العناية لتعزيز املمكنة الوسائل توفري على باجلامعة
 النجاح وفرص الرتبوية األهداف حتسن ال  الرتبوية
 يف وانضباطهن الاالبات انتظام عدم ظاهرة من واحلد

 .الدراسية ا اضرات
  ر  سوف ال  واالقرتاحات  التوصيات من االستفادة .4

 .الدراسة  ا
 :الدراسة حدود
 :ااتية احلدود على الدراسة اقتصرت

 عدم بأسباب الدراسة هذه  تص: املكانية احلدود .1
 الدراسية ا اضرات يف وانضباطهن الاالبات انتظام
 .سعود امللك جبامعة اخلاصة الرتبية بقسم اجلامعية



 ....أسباب عدم انتظام طالبات قسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود وانضباطهن يف  ن عودة:نورة الكثريي وميسو 
 

 م(3144كانون األول هـ/4145صفرالرياض، ) 414  – 414(، ص ص 14رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )                                            

144 

 الفصل يف الدراسة هذه تابيق مت: الزمانية احلدود .2
 (.هـ4144-4141) األول الدراسي

 بقسم التدريس هي ة وأعضاء طالبات على طبقت .3
 .سعود امللك جامعة الرتبية بكلية اخلاصة الرتبية

 :الدراسة مصطلحات
 :الاالبات انتظام عدم أسباب
 يف وانضباطهن الاالبات انتظام عدم أسباب تعرف    

 والسلوكيات املالعو  من جمموعة بأ"ا الدراسية ا اضرات
 أو ا اضرات يف الاالبات انتظام من تقلل أو حتد ال 

 أسرية أو شخصية أسبابا   تكون وقد ا اضرات عن تغيبهن
 . م والتأثر الرفاق تأثري أو أكادميية أو
 بأنه الصفي واالنضباع االنتظام عدم أسباب عرفت كما  

 سرحان،ال) يف واملتمثلة الاالبية السلوكيات من جمموعة
 املتأخر الدخول الدراسية، القاعات يف النوم الذه ، الشرود
 ا اضرة، انتهاء قبل املبكر اخلرو  الدراسية، للقاعات
 (.والغياب اجلانيب، الكالم ا اضرة، أثناء اجلوال استخدام

 ال  السلوكيات من جمموعة بأ"ا الدراسة هذه يف وتعرف   
 تكون وقد الدراسية، اضراتا  يف الاالبات انتظام تقلل
 عوامل أو أكادميية أو أسرية أو شخصية العوامل هذه
 .ا اضرات أثناء وتركيزهن الاالبات انتباه من تقلل أخرى
 :السابقة والدارسات النظري اإلطار
 املمكن غري من مرتاباة سلسلة عن عبارة التعليمية العملية
 أركان جمموعة على برمتها وتعتمد حلها أو  زئتها أو فصلها
 التعليمية والبي ة املنه  الاال ،، التدريس هي ة عضو أمهها

 كل ممارسات وتشتمل .ااخر يف يؤثر منها أي يف والقصور
 بدورها ال  اإلجراءات من جمموعة على واملتعلم املعلم من
 واملخرجات والتقوة والتعليم التعلم عملية كفاءة على تؤثر

 الرتبوية املنظومة بدورها لتشك وال  التعليمية
 (.هـ4111زياد،)

 تقوم منظومة بأ"ا التعليمية أو الرتبوية املنظومة وتعرف    
 املؤسسات يف اجملتمع ألبناء هادفة وتربية تعليم بتقدة

 التعليم بي ة التعليمية املنظومة وتشكل املختلفة، التعليمية
 خمتلفة وعناصر مكونات من بدورها تتكنون ال  والتعلم
 وقيمه اجملتمع ثقافة حس  اخر جمتمع من مكوناهتا تتباين
 التعليمية اإلدارة) املكونات هذه ومن فيه التنمية ودرجة

 وتدري  إعداد املختلفة، التدريس وطرق املناه  املدرسية،
 املختلفة، التعليمية للمراحل الاالب قبول نظم املعلمني،
 التعليمي ا توى مع وتفاعلهم الدراسة يف وانتظامهم
 اخلاي ،( )اخل...تقوميهم ووسائل التعليمية واألنشاة
 املكونة العناصر مجيع على تشتمل عام وبشكل(. م3115
. منه املرجوة األهداف حتقيق للنظام هتي  ال  التعليمية للبي ة
 حيث من أبعادها جبميع العلمية املادة كفاءة تؤثر كما

 من األهداف هذه قيقحت وإجراءات واألهداف ا توى
 وتقوميه، اهلدف وتابيق عرض اسرتاتيجيات حيث

 يف اهلدف لنفس واملتعدد الفعال التقوة واسرتاتيجيات
 .التعلم أثناء وحيويتهم الاالب تفاعل
 الاال  سلو  أن( م4222) التميمي ذكر وقد     

  اه الذايت والتزامه الذاتية ثقافته على يعتمد أساسي بشكل
 يساعده الذي الذه  وحضوره واملهنية التعليمية اتهمسؤولي
 يساعده مما العملية احلياة يف األكادميية مهاراته توظيف على
 .التعلم يف والرغبة الذات عن والرضا النفسي التوافق على
 ومشكلة الذه  والشرود الفكري التشتت مشكلة وتعد    
 كلةومش اليومي الدوام ساعات يف الالبة انتظام عدم

 يستهان ال اجتماعية ظاهرة الدراسي وااللتزام الصفي االلتزام
 الرتبوي النظام جذور يف تؤثر واسع انتشار ذات  ا، وهي
 الشخصية واملسؤولية عام، بشكل للنظام وبتد والتعليمي
 دراسة يف أسبا ا من بعضا   تظهر وال  ، خاص بشكل
 من امللل أن إر( م3111 جون،) أشار حيث ، جون
 والتحديات التحفيز، بعدم والشعور التعليمي النظام
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 مما املختلفة، املشكالت لظهور األسباب أهم من األكادميية
  دف فاحصة بنظرة املشكالت هذه إر التوجه يوج 
 اجملتمعات بني انتشارها وأسباب أسبا ا أهم على الوقوف
 مظهرا   املشكالت هذه تعد حيث ف اهتا، مبختلف التعليمية

 لالنعكاسات سي ا   ومظهرا   الرتبوي، اإلهدار مظاهر من
 . والنفسية واالقتصادية واالجتماعية الرتبوية
 الذي اإلحباع أن( م3113 العمايرة،) ذكر كما        
 األمور أولياء من إما االجتماعية، التنش ة عِّب للالبة ينتقل
 وعدم باإلحباع للاال  توحي ال  التدريسية اهلي ة أو

 العملية يف االنتظام تضبا صارمة قوانني وجود وعدم الفائدة
 االنتظام عدم أسباب من كثري ظهور يف يسهم التعليمية

 .الفصل داخل واالنضباع
 العوامل من أن( م3113 وهخرون، اخلاايبة) يؤكد بينما   

 على يعمل حيث الكفء املعلم الصفي االنتظام يف املؤثرة
 إدارة يف الفاعل دوره وله ايب،اإلك الصفي املنا  هتي ة

 بني فيما الصفية التفاعالت تنظم ال  املختلفة األنشاة
 الالبة سلو  فهم يف املعلم دور إر باإلضافة واملعلم، الالبة

 .ومشكالهتم
 يف املؤثرة العوامل من أن( م3114  رة، أبو) ويرى   

 وخصائص املعلم خصائص يف يتمحور ما الصفي االنتظام
 املادة وخصائص والتجهيزات املادية واخلصائص تعلمنيامل

 .املعلمني وسلوكيات وخصائص الدراسية،
 النظام حلفق اسرتاتيجيات أربع( م3111 هارون،) وذكر   

 العني، كنظرة البسياة التدخل اسرتاتيجيات وهي الصفي
 بالتعليمات، والتذكري املخالف، الاال  من واالقرتاب

 بعض من كاحلرمان املعتدلة التدخل واسرتاتيجيات
 وهنا . املخالف الاال  مكان وتغيري االمتيازات
 وأسلوب السلوكي، كالتعهد الواسعة، التدخل اسرتاتيجية

 كالتحويل الواقعية، املعاجلة واسرتاتيجية املشكالت، حل
 السوء رفقاء ويعد  . املدرسي الضبا قوانني وتفعيل لإلدارة

 احلرم داخل الالبة سلوكيات على ا  كبري  ومؤثرا   قويا   مؤشرا  
 العال  برام  تقدة أن( م4211، عثمان) ويؤكد. اجلامعي
 مشكلة عال  يف فاعل بشكل يسهم ل سرة األسري
 .الدراسي التسرب

 وطرق الدراسية للمناه  أن( م3111) احلدري ووضح   
 انتظامهم ومدى الاالب تسرب يف كبريا   دورا   التدريس
 النفسي واإلرشاد التوجيه خدمات ضعف ويعد  . اجلامعي
 إدرا  عدم يف املهمة العوامل من واالجتماعي والرتبوي
 املرافق مشكلة وتعد   دراسته،  اه ملسؤولياته الاال 

 اجلامعة قبل من املقدمة والتسهيالت التعليمية واخلدمات
 املنفرة األسباب من جذابة وغري شيقة غري تكون ال 

 كما التعليمية الاالب مشكالت وتنوع ادةزي يف واملسامهة
 على وبنائها التعليمي االتصال يف املتبعة املمارسات أن

 الالبة حاجات إشباع يف فاعل دور له احلديثة الرتبية مبادي
 .واالستفسار ل س لة

 هاواي جامعة أجرت الظاهرة هذه ملعاجلة حماولة ويف    
 كلية من طالبا  ( 41) من عينة على دراسة( م3111)

 الدراسة استمرت حيث والتأخر التغي  كثريي كانوا الرتبية
 حضور متابعة  إر الدراسة هدفت كاملة، دراسية سنة

 صباحا   احلضور عن تأخرهم أو ا دد، الوقت يف الاالب
 ألكثر غيا م جمموع وكان أصا م، ملرض طيب عذر بدون
 الشهر، يف مرة من ألكثر املتعدد والغياب يوما  ( 43) من

 أسباب ملعرفة العميد أن اجتمع املعاجلة طريقة وكانت
 ال  األيام يف حضورهم على هلم بالثناء وتقدم تأخرهم
 يتكرر العميد مع اجتماعهم وكان باحلضور، فيها انتظموا
 والفاقد حضورهم أمهية عن فيه إليهم يتحدث أسبوعيا  
 خرهم،وتأ تغيبهم جراء من  م يلحق سوف الذي التعليمي
 تقرير كتابة على الالبة مع العميد اتفق أن النتيجة وكانت
 يف كل  طال  عن دوره فيه يكت  أنفسهم عن أسبوعي
 مع تأخره، أو غيابه من خسره الذي وما اجلامعة، حضور
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 حيث. الالبة مجيع أمام هلم والثناء املدح تقدة استمرار
 لتابيق األور السنة يف ملحوظا   حتسنا   النتائ  أظهرت
 .إكابية أكثر الالبة مع وأصبح االتصال العالجي، الِّبنام 
( م3111 فيكتوريا،) جامعة يف أجريت دراسة ويف        
 التابع املظار مكت  يراجعون ممن وطالبة طالبا  ( 454) على

 سلو  من عاليا   مستوى هنا  أن الدراسة أظهرت للجامعة
 جهل بسب  التميز عدم أو التميز من جوا   خيلق الاال 
 حيث ومسؤولياته، وواجباته جقوقه استخفافه أو الاال 
 بعد الاالبية احلقوق مسودة الدراسة حمل العينة على وزعت
 اشتملت حيث اجلامعي املظار ملكت  حضورهم تكرر أن

 :على املسودة
 سلوكياهتم حول املساءلة يف الاالب وقوع أسباب        
 وغري األكادميية الالبة لسلوكيات ووصف اخلاط ة، اجلامعية

 وحتديد التأديبية، واإلجراءات وللسياسات األكادميية،
 السلوكيات وحتديد األخرى، واألطراف الاال  حقوق
 موظف تعيني ومت السلو ، حدوث حال يف للعقوبة املوجبة
 واالنضباع اجلامعي احلرم يف التأديبية املسائل يراق 

 مبسودة الاال  معرفة أن إر ئ النتا أشارت وقد الااليب،
 عمل اخلاط ة للسلوكيات املوجبة والعقوبات وواجباته حقوقه
 .املشكالت هذه من احلد على
 بعنوان( م3111) القرى أم جامعة أجرهتا دراسة ويف   

 الالبة من عينة على واألسباب األبعاد: الدراسي التأخر
 أظهروا لتغي ا كثريي أن النتائ  أظهرت دراسيا ، املتأخرين
 الالبة من% 44: ااتية بالنس  األسباب من عددا  
 يف الرغبة عدم أظهروا منهم% 44و مرضية، أسبابا   أظهروا
 أعضاء بعض من خوفهم أظهروا% 5و للجامعة، الذهاب
 للتأخر أخرى أسبابا   أظهروا% 5 وأن التدريس، هي ة

 .والغياب
إر  هدفت  ال دراسته يف( م3114 عليا، أبو) وذكر      

 بالقلق الاال  شعور درجة يف املدرسي العنف أثر استقصاء

 طالبا  ( 315) الدراسة ومشلت املدرسي، تكيفهم وسوء
 لعنف تعرضت  ريبية إر العينة قسمت حيث وطالبة

 وطبقت املعلمني، لعنف تتعرض ر وضاباة املعلمني،
 املدرسي، العنف مقيال) العينتني على ااتية املقاييس
 حتليل واستخدم( املدرسي التكيف ومقيال القلق، مقيال
 داللة ذات فروق وجود إر النتائ  وأشارت الثالثي، التباين

 ر والذين املدرسي للعنف تعرضوا الذين الالبة بني إحصائية
 لديهم القلق نسبة ارتفاع حيث من املدرسي للعنف يتعرضوا
 مستوى ارتفاع إر النتائ  أشارت كما. تكيفا   أقل وكانوا
 .الذكور عن اإلناث لصاب التكيف وضعف القلق
 انضباع عن( م3115 اجلليلي،) أجرهتا دراسة ويف    
 قبل من الذايت االنضباع أن الدراسة نتيجة أظهرت املعلم
 على املساعدة العوامل أهم من القدوة واملعلم املعلم،

 املعلم أن( م3114) منسي ذكر كما. الصفي االنضباع
 مساته تسهم حيث الاالب مشكالت منه تنبع ملشكلا

 بالكبت كإميانه الالبة عند فيها املرغوب غري الشخصية
 وعدم املرسومة، الدراسية اخلاة عن احنرافه أو للالبة التام
 وأولياء الالبة من الكثري اعرتاض يف الدرل أهداف حتقيق
 .األمور
 شكالتامل أن إر( هـ4134طه،) دراسة وأشارت        
 وعدم والضجر لالهتمام الاالب حاجة بني ترتاوح الصفية

  دف يأيت ذلك وأن العل  والتحدي العاطفي االستقرار
 .اجلدل وإثارة االنتباه لفت
 العساف)  ا قامت مسحية دراسة أظهرت كما    
 مبناقة التعليم إدارة يف النسائية املتابعة وحدة يف( م3112،

 أن الرقابية اجلوالت خالل من أخريالت مشكلة عن الرياض،
 يؤثر مما موظفة( 4133) بله املوظفات من املتأخرات عدد
 عدد وأن التعليمية العملية وتنظيم التعليم عملية على سلبا  

 يعكس والذي موظفة،( 135) بله عذر بدون املتغيبات
 .والتعليمية الرتبوية العملية على كبرية سلبية بدوره
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 من جمموعة على أجراها ال ( م3111 ا،اليحي) دراسة ويف
 أسباب ملعرفة اململكة مناطق مبختلف العامة الثانوية طلبة
 اإلحصائيات أظهرت فقد املدرسة، من املبكر الالبة خرو 
 لشعورهم الصِّب بفار  اخلرو  ينتظرون الالبة من% 44 أن

 وأن االختبارات، من خيافون الالبة من% 11 وأن بالضيق،
 .الدراسية باملقررات يستمتع من فقا منهم% 45
 على التعرف استهدفت( م4214 خلف،) دراسة ويف    

 املستوى على وتأثريها الالبة لدى اخلاط ة السلوكية الظواهر
 اجلامعات طلبة لدى الغياب أسباب معرفة ومنها التعليمي،
 استبانة الباحثان استخدم الفنية، املعاهد ومؤسسة العراقية
 هي ة وأعضاء الاالبية القيادات من يناتع على وزعت
 واالحنرافات املناسبة اإلحصائية الوسائل وباستخدام التدريس
 من أن إر الدراسة توصلت البيانات معاجلة يف املعيارية
 من باالستفادة الاال  شعور عدم الالبة غياب أسباب
 عن تغ  ملزمة أو كتاب ووجود ا اضرات، بعض حضور
 وصعوبة الشهرية، االمتحانات وكثرة ات،ا اضر  حضور

 .املواصالت
 من أن إر الباحثتان توصلت السابقة الدراسات ومبراجعة
 خصائص انضباطهن وعدم الاالبات انتظام عدم أسباب
 واجلليلي ،(م3114) منسي ذكر كما املعلم ومسات

 الالبة استمتاع ولعدم للملل تعود وقد(. م3115)
 تعود أو ،(م3111) اليحىي ذكر اكم الدراسية باملقررات
 هي ة أعضاء من اخلوف أو املرض كادعاء شخصية ألسباب
 ،(م3111) القرى أم جامعة دراسة ذكرهتا كما التدريس
 (.هـ4134) طه ودراسة
 :وإجراءاتها الدراسة منهج

 أس لة عن لإلجابة الوصفي املنه  الباحثتان استخدمت
 التدريس هي ة أعضاءو  الاالبات استفتاء خالل من الدراسة

 .اخلاصة الرتبية قسم يف
 :الدراسة وعينة مجتمع

 :من الدراسة عينة تكونت
 الدراسي الفصل يف اخلاصة الرتبية قسم طالبات مجيع .1

 الدراسية املراحل مجيع من( هـ4144/ 4141) األول
 .اجلامعة يف

 الرتبية بقسم البنات قسم يف التدريس هي ة أعضاء مجيع .2
 .سعود امللك جبامعة اخلاصة

 :الدراسة أداة
 رئيسة كأداة االستفتاء على الباحثتان اعتمدت    

 الدراسة، هلذه املالوبة والبيانات املعلومات على للحصول
 السابقة والدراسات واألجاث املوضوع أدبيات مراجعة فبعد
 بناء يف منها لالستفادة الصلة ذات العلمية اجملالت يف

 الباحثتان أعدت العينة؛ أفراد بعض ومقابلة االستبانة،
 أداة عرضت ذلك بعد حماور، أربعة من تكونت استبانة
 التدريس هي ة أعضاء من جمموعة على للتحكيم الدراسة

 خاصة، تربية تدريس، وأسالي  مناه ) خمتلفة بتخصصات
 هانية منهم رد( وإرشاد توجيه عربية، لغة تربوية، إدارة

 االعتبار بعني واألخذ تالتعديال إجراء مت حيث حمكم،
 النهائية الصيغة إر والوصول ا كمني مالحظات مجيع

: اايت النحو على الدراسة أداة جاءت وبذلك لالستبانة،
 األسباب) تغاي وعبارات حماور يتضمن األول ا ور

 يتضمن: الثا  وا ور(. عبارة 45) من ويتكونن( األكادميية
( عبارات 2) من ويتكونن( ريةاألس األسباب) تغاي عبارات
( الشخصية األسباب) تغاي عبارات يتضمن: الثالث وا ور
 عبارات يتضمن: الرابع وا ور( عبارات 1) من ويتكونن
 وكاب(. عبارة 44) من ويتكونن اخلارجية األسباب تغاي
: ااتية االستجابات بإحدى االستفتاء عبارات مجيع على
 األداة وختمت( موافق غري ما، حد إر موافق موافق،)

 .أخرى أسباب أي ذكر فيه يال  مفتوح بسؤال
 :األداة صدأ
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 الصدق مها: باريقتني األداة صدق من التأكد مت   
 :الداخلي االتساق وصدق الظاهري،

 ل داة، الظاهري املظهر وتناول الظاهري الصدق   
 يالذ للغرض وحتقيقها ودقتها وضوحها صياغتها، مفرداهتا،
 مت األولية، صورته يف االستفتاء إعداد فبعد له، وضعت
 مدى على للحكم وذلك ا كمني من هانية على عرضه
 فيه، وضعت الذي وللمحور للدراسة عبارة كل مناسبة
 اللغة سالمة ومدى االستفتاء، عبارات وضوح ومدى

 ما بتعديل الباحثتان قامت مث ومن املوضوعة، للعبارات
 أو صياغة تغيري أو إضافة أو حذف من نا كمو  الحظه
 صدق أما. النهائية لصيغتها األداة وصلت ح  تعديل

 العالقة على التعرف خالل من تناوله فتم الداخلي االتساق
 صدق) إليه تنتمي الذي ا ور ودرجة العبارة درجة بني

 ا ور درجة بني والعالقة( للعبارات الداخلي االتساق
(. للمحاور الداخلي االتساق صدق)  داةل الكلية والدرجة
 األول ا ور عبارات من عبارة كل عالقة درجة وتراوحت
 يف يف حني جاءت 134,1و 445,1 بني نفسه با ور
 الثالث ا ور أما 414,1-114,1 بني ما الثا  ا ور

 كل عالقة تراوحت وأخريا   112,1-414,1 بني فرتاوحت
-544,1 بني فيما نفسه ا ورب الرابع ا ور يف عبارة

 للمحاور الداخلي االتساق صدق تراوح كما 441,11
 144,1-44,1 بني األربعة
 :األداة ثبات

 على األداة بتابيق الباحثتان قامت األداة ثبات لقيال  
 الدراسة جمتمع عينة أفراد من مكونة استاالعية عينة

 نالباحثتا استخدمت وقد الدراسة ثبات مستوى لتحديد
 الذي األداة ثبات معامل لتحديد ألفاكرونبا  اختبار
 االطم نان يؤكد مما عال   ثبات معدل وهذا%  21وصل
 .أجله من أعدت الذي للغرض األداة ملناسبة
 :النتائج تحليل
 :اايت الرتتي  حس  الدراسة نتائ  تناول مت وقد

 الاالبات انتظام عدم أسباب يف الاالبات هراء نتائ   .1
 اخلاصة الرتبية بقسم الدراسية ا اضرات يف هنوانضباط
: ااتية ل بعاد تعود ا اضرات يف سعود امللك جبامعة
 األكادميية األبعاد اخلارجية، األبعاد الشخصي، البعد

 .األسرية واألبعاد
 انتظام عدم ألسباب التدريس هي ة أعضاء هراء نتائ  .2

 قسمب الدراسية ا اضرات يف وانضباطهن الاالبات
 سعود امللك يف جامعة الرتبية بكلية اخلاصة الرتبية
 .نفسها ل بعاد

 شيوعا   أكثر األسباب هذه أي .3

 (1) رقم جدول
 سعود الملك بجامعة الخاصة التربية طالبات انتظام عدم أسباب ترتيب

 والطالبات التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من
 العينة النسبة البعد الترتيب

4 
 ةشخصي أسباب
 شخصية أسباب

45,3 
33,3 

 التدريس هي ة أعضاء
 طالبات

3 
 خارجية أسباب
 خارجية أسباب

43,3 
33,3 

 طالبات التدريس هي ة أعضاء

4 
 أكادميية أسباب
 أكادميية أسباب

31,3 
11,3 

 التدريس هي ة أعضاء
 طالبات
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1 
 أسرية أسباب
 أسرية أسباب

13,3 
14,3 

 التدريس هي ة أعضاء
 طالبات

 
 اايت األسلوب الباحثتان استخدمت النتائ  تفسري يلولتسه
 وزن إعااء مت حيث. األداة بنود على اإلجابة مستوى لتحديد
 مث( 4=موافق غري ،3= ما حد إر موافق ،4= موافق: )للبدائل

 املدى متساوية مستويات ثالثة إر اإلجابات تلك تصنيف مت
 :ااتية املعادلة خالل من
 األداة بدائل عدد( ÷ قيمة أقل - قيمة أكِّب= ) الف ة طول
 :اايت التصنيف على لنحصل ,111=  4( ÷ 4-4= )

 (2) رقم جدول
 الدراسة أداة في المستخدم التدرج وفق للفئات توزيع

 المتوسطات مدى الوصف

 41,3-4 موافق
 11,4-44,3 ما حد إر موافق
 4-15,4 موافق غري

 انتظام عدم سبابأ أكثر أن النتائ  حتليل عند وتبني
 الرتبية بقسم الدراسية ا اضرات يف وانضباطهن الاالبات
 هي ة أعضاء نظر وجهة من سعود امللك جبامعة اخلاصة
 نسبتها بلغت حيث الشخصية األسباب كانت التدريس

 خلف،) من كل دراسة مع متوافقا   يأيت وهذا(، 3،45)
 القرى، أم) ودراسة( هـ4134 طه،) ودراسة( م4214
 تلتها( م3111 هاواي،) جامعة ودراسة( م3111
 اتفقت وال  ،(3،43) نسبتها وبلغت اخلارجية األسباب

(. م3114  رة، أبو) ودراسة( م3113العمايرة،) دراسة مع
 وال  (3،31) نسبتها بلغت ال  األكادميية األسباب تلتها
  رة، أبو)و( م3113اخلاايبه،) من كل دراسة مع اتفقت
 منسي،) ودراسة( م3111 احلدري،) دراسةو ( م3114
 األخرية باملرتبة األسرية األسباب جاءت وأخريا  ( م3114

 وجهة من كذلك النتائ  وجاءت(. 3،13) بلغت وبنسبة
 هي ة أعضاء نظر لوجهة ما حد إر ماابقة الاالبات نظر

 فقد بسياا ، اختالفا   النس  اختلفت ولكن التدريس،
 املرتبة يف اخلارجية األسبابو  الشخصية األسباب حلت
 األسباب تلتهما( 3،33) نسبتها بلغت حيث األور

 األسباب جاءت وأخريا  ( 3،11) مقدارها بنسبة األكادميية
 (.3،14) بلغت وبنسبة األخرية باملرتبة األسرية
 بني كبري، حد إر متقاربة جاءت قد النتائ  أن و د    
 باستثناء الاالبات ةعين وبني التدريس هي ة أعضاء عينة

 عند مرتفعة نسبة على حصلت حيث الشخصية األسباب
 على حصلت يف حني( 3،45) بلغت التدريس هي ة أعضاء
 (.3،33) نسبتها بلغت حيث الاالبات عند متوساة نسبة

 هي ة أعضاء عينة بني املتقاربة النتائ  هذه ولعل        
 التدريس هي ة أعضاء أن إر تعود الاالبات وعينة التدريس
 هذه ويتفهمون الاالبات مع التعليمية املواقف مع يتعايشون
 . األسباب
 املسببة األربعة األبعاد نتائ  ترتي  ميكن ذلك ولتوضيح
 امللك جبامعة اخلاصة الرتبية قسم طالبات انتظام ملشكالت

 النحو على السب  شدة حس  الدراسة ألس لة وفقا   سعود
 :اايت
 يف وانضباطهن الاالبات انتظام عدم بأسبا ما/ 4-4ل

 الرتبية بقسم الاالبات نظر وجهة من الدراسية ا اضرات
 هراء يبني( 4) رقم واجلدول سعود  امللك جبامعة اخلاصة
الشخصي األسباب لفقرات الاالبات
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 (1)الجدول
 الشخصية األسباب بعد لفقرات الطالبات آراء

 الفقرة الرقم
 االنحراف
 المعياري

 لمتوسطا
 الحسابي

 الترتيب

 45 11,3 4521 للاالبة الصحية احلالة وسوء املرض 4

 44 51,3 4452 .السوء برفقاء التأثر سهولة 3

 4 45,3 4142 .التعليم جبدية الاالبة قناعة عدم 4

 1 41,3 4122 .للنجاح الشخصية قدراهتا على الاالبة اعتماد 1

 5 32,3 4415 .أكثر أو مادة يف الدرول متابعة عن بالعجز الشعور 5

 4 34,3 4411 .واإلنرتنت املفتوحة الفضائية القنوات أمام ليال   السهر 1

 44 44,3 4431 .ا اضرة بدء بعد متأخرة الاالبة حضور تكرار 4

 1 31,3 4111 .الدراسة وقت تنظيم على الاالبة قدرة عدم 1

 2 41,3 4445 .اخلاصة بالزيارات الاالبة انشغال 2

 3 54,3 4151 .فقا االختبارات أيام إر الدراسية املقررات استذكار تأجيل 41

 4 42,3 4141 .وااللتزام االنتظام حيث من للاالبة الشخصية اخلصائص 44

 1 31,3 4411 .الصحيح االستذكار وفوائد بارق اجلهل 43

 45 11,4 4422 .الشهرية االختبارات أداء من التهرب 44

 41 21,4 4415 .املراهقة فرتة يف االنفعالية اراباتاالض 41

 43 14,3 4424 .واإلمهال املواعيد احرتام عدم علي التعود 45

  33,3    اإلمجايل

 املتوسا إمجايل أن( 4) رقم اجلدول من يالحق 
 بله  الشخصية األسباب  البعد هلذا الاالبات اراء احلسايب

 يتبني كما. املتوساة بيةاحلسا املتوساات من وهو( 3،33)
 األور، املرتبة يف جاءت قد( 4) الفقرة أن اجلدول من

 املتوساات من وهو( 3،11) احلسايب املتوسا بله حيث
 على( 44 ،41) الفقرات وحصلت. املرتفعة احلسابية
(. 3،42)و( 3،54) مها مرتفعني حسابيني متوساني
 متوساات على( 4 ،1 ،1 ،5 ،1) الفقرات وحصلت

( 3،31)و( 3،32)و( 3،41) وهي أيضا   مرتفعة سابيةح

 ،2) الفقرات وحصلت. التوايل على( 3،31)و( 3،34)و
 حسابية متوساات على( 44 ،41 ،3 ،45 ،4 ،4

( 3،14)و( 3،44)و( 3،45)و( 3،41) وهي متوساة
 .التوايل على( 4،11)و( 4،21)و( 3،11)و

 :الخارجية األسباب: ثانياً 
 لبعد الاالبات استجابات نتائ ( 1) رقم اجلدول ويستعرض
 اخلارجية األسباب
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 (1) الجدول
 الخارجية األسباب بعد لفقرات الطالبات آراء

 الترتيب الحسابي المتوسط المعياري االنحراف الفقرة الرقم

 3 44,3 4412 اجلامعة عن السكن بعد 4

 1 14,3 4414 ااخرين ب راء الاالبة تأثر 3

 4 55,3 4144  مراضل الاالبة تعرض 4

 4 12,3 4144 السوء رفاق 1

   33,3    اإلمجايل
 املتوســا إمجــايل أن( 1) رقــم اجلــدول مــن يالحــق 
 بلــه  اخلارجيـة األسـباب  البعـد هلـذا الاالبـات اراء احلسـايب

 .املرتفعة احلسابية املتوساات من وهو( 3،33)
 قــد( 4) الفقــرة أن( 1) رقــم اجلــدول مــن يتبــني كمــا        
 حسايب متوسا على حصلت حيث األور املرتبة يف جاءت
. املرتفعـــــــة احلســـــــابية املتوســـــــاات مـــــــن وهـــــــو( 3،55) بلـــــــه

 قـــــدره مرتفـــــع حســـــايب متوســــا علـــــى( 4) الفقـــــرة وحصــــلت
 متوســـــاني علـــــى( 1،3) الفقرتـــــان حصـــــلت كمـــــا( 3،44)

 املتوســـــــاات مـــــــن ومهــــــا( 4،14)و( 3،12) حســــــابني مهـــــــا
 .املتوساة احلسابية

 : األكاديمية األسباب: ثاً ثال
 بعد  لفقرات الاالبات تقديرات نتائ  يبني( 5) رقم واجلدول
 هذه عليه حصلت ال  احلسايب واملتوسا  األكادميية األسباب
.البعد هذا لنتائ  عرض يأيت وفيما ، الفقرات

 (5) الجدول
 األكاديمية األسباب بعد لفقرات الطالبات آراء

 الترتيب الحسابي المتوسط المعياري فاالنحرا الفقرة الرقم

 3 51,3 511,1 فقدان عنصر التشويق واإلثارة يف املواد الدراسية 4
 45 15,3  سوء عالقة الاالبة بزميالهتا 3
 4 44,3 411,1 عدم التنسيق يف توزيع احلصص باجلدول الدراسي 4

 1 14,3 114,1 اعتماد التدريس على اإللقاء دون الفهم 1

 43 11,3 441,1 أداء الاالبة للواجبات املكلفة  ا عدم 5
 4 12,3 142,1 كراهية الاالبة لبعض املواد اجلامعية 1
 41 21,3 141,1 عدم اهتمام اجلامعة بتتبع حاالت الاالبات الاليت يتغيال. 4
 5 42,3 442,1 كثرة املقررات ال  تدرسها الاالبة يف الفصل الدراسي الواحد 1
 44 14,3 411,1 عدوى االستهتار بالدراسة فيما بني الاالبات  انتقال 2
 1 41,3 143,1 ضعف الكفاءة العلمية لبعض أعضاء هي ة التدريس 41
 2 11,3 414,1 عدم استقرار أعضاء التدريس 44
 4 54,3 111,1 اقتصار املقررات على النواحي النظرية دون التابيقية 43
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 44 44,4 445,1 األعذار الابيةسهولة احلصول علي شهادة  44
 41 11,4 111,1 االنتهاء من املقررات يف وقت مبكر 41
 1 14,3 413,1 عدم رضى عضو هي ة التدريس عن املواد املوكل إليه تدريسها 45

  11,3  اإلجمالي

 احلســـايب املتوســـا إمجـــايل أن( 5) رقـــم اجلـــدول مـــن يالحـــق
 بلــــــــه  االكادمييـــــــة األســــــــباب  البعـــــــد هلــــــــذا الاالبـــــــات اراء
 يتبني كما. املتوساة احلسابية املتوساات من وهو( 3،11)

 باقتصـــــار واملتعلقــــة( 43) الفقـــــرة أن( 5) رقــــم اجلـــــدول مــــن
 جــــاءت قــــد التابيقيــــة دون النظريــــة النــــواحي علــــى املقــــررات
 بلـــــه حســــايب متوســــا علـــــى حصــــلت حيــــث األور باملرتبــــة

 وحصـــلت عـــةاملرتف احلســـابية املتوســـاات مـــن وهـــو( 3،54)
ـــــى( 41 ،1 ،1 ،1 ،4) الفقـــــرات  حســـــابية متوســـــاات عل
( 3،12)و( 3،51) اايت النحــــــــــــو علـــــــــــى أيضــــــــــــا   مرتفعـــــــــــة

 .التوايل على( 3،41)و( 3،42)و( 3،14)و

( 44 ،5 ،2 ،4 ،44 ،45 ،4) الفقرات وحصلت        
ــــــــــى ( 3،44) بلغــــــــــت متوســــــــــاة حســــــــــابية متوســــــــــاات عل

( 4،44)و( 4،11)و( 4،14)و( 4،21)و( 3،11)و
 .التوايل على

 متوســاني علــى( 3 ،41) الفقرتــان حصــلت وأخــريا          
 .التوايل على( 4،15)و( 4،11) مها متدنيني حسابني
 :األسرية األسباب: رابعاً 

 يف الاالبات هراء نتائ  يستعرض( 1) رقم واجلدول        
 األسرية األسباب بعد فقرات

 
 (2) الجدول

 األسرية األسباب بعد لفقرات الطالبات آراء
 الترتيب الحسابي المتوسط المعياري االنحراف الفقرة الرقم

 4 33,3 411,1 .األسرية باملناسبات الاالبة انشغال 4

 4 42,4 445,1 الاالبة على األسرة إشراف ضعف 3

4 
 يف التفرقة، القسوة، التدليل)  املعاملة يف اخلاط  األسرة أسلوب
 (.املعاملة

411,1 21,4 5 

 4 51,3 131,1 .الدراسة غري أخرى بأعباء الاالبة انشغال 1

 3 31,3 441,1 .الفرا  بوقت االستمتاع من الاالبة حرمان 5

 1 14,4 444,1 .ل سرة االقتصادية احلالة سوء 1

 2 54,4 411,1 .الاالبة حاجة عن الشخصي املصروف زيادة 4

1 
 أو أحدمها وفاة ،الوالدين انفصال) ل سرة االجتماعي التفكك
 (اخل  الدراسة أثناء الاالبة زوا ، أب زوجة وجود، كليهما

425,1 41,3 1 

 5 21,4 111,1 بالتعليم األسرة اهتمام عدم 2

  14,3  اإلمجايل
 

 اراء احلسايب املتوسا إمجايل أن( 1) اجلدول من يالحق
 وهو( 3،14) بله األسرية األسباب – البعد هلذا الاالبات

 اجلدول من يتبني كما، املتوساة احلسابية املتوساات من
 حيث األور باملرتبة جاءت قد( 1) الفقرة أن( 1) رقم
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 من وهو( 3،51) بله حسايب متوسا على حصلت
 ال  الوحيدة الفقرة وهي املرتفعة احلسابية املتوساات
 . مرتفع حسايب متوسا على حصلت

 فقد( 3 ،2 ،4 ،1 ،4 ،5) الفقرات أما 
( 3،31) بلغت حسابية متوساات على صلتح
( 4،42)و( 4،21)و( 4،21)و( 3،41)و( 3،33)و

 .املتوساة احلسابية املتوساات من وهي التوايل، على
 متوساني على( 4 ،1) الفقرتان وحصلت 
 من ومها التوايل على( 4،54) و( 4،14) مها حسابيني
 .املتدنية احلسابية املتوساات

 يف وانضباطهن الاالبات نتظاما عدم أسباب ما/ 4-3ل
 التدريس هي ة أعضاء نظر وجهة من الدراسية ا اضرات

 سعود  امللك جبامعة اخلاصة الرتبية بقسم
 أعضاء نظر وجهة من الشخصية األسباب: األول البعد
 أعضاء تقديرات نتائ  يبني( 4) رقم اجلدول. التدريس هي ة
 ال  حلسابيةا واملتوساات الفقرات هلذه التدريس هي ة

 على البعد هذا اشتمل وقد الفقرات، هذه عليها حصلت
.البعد هذا لنتائ  عرض يأيت وفيما فقرة،( 45)

 (7) الجدول
 الشخصية األسباب بعد لفقرات التدريس هيئة أعضاء آراء

 الترتيب الحسابي المتوسط المعياري االنحراف الفقرة الرقم

 4 11,4 121,1 ةللاالب الصحية احلالة وسوء املرض 4

 44 44,3 145,1 السوء برفقاء التأثر سهولة 3

 41 45,3  التعليم جبدية الاالبة إميان عدم 4

 1 11,4 114,1 للنجاح الشخصية قدراهتا على الاالبة اعتماد 1

 5 44,3 114,1 أكثر أو مادة يف الدرول متابعة عن بالعجز الشعور 5

 4 51,3 545,1 واإلنرتنت املفتوحة ئيةالفضا القنوات أمام ليال   السهر 1

 44 14,3 414,1 ا اضرة بعد صباحا   الاالبة حضور تأخر تكرار 4

 1 41,3 541,1 الدراسة وقت تنظيم على الاالبة قدرة عدم 1

 2 35,3 114,1 اخلاصة بالزيارات الاالبة انشغال 2

 3 45,3 114,1 فقا االختبارات أيام إر الدراسية املقررات استذكار تأجيل 41

 4 41,3 541,1 وااللتزام االنتظام حيث من للاالبة الشخصية اخلصائص 44

 1 45,3 115,1 الصحيح االستذكار وفوائد بارق اجلهل 43

 45 51,3 545,1 الشهرية االختبارات أداء من التهرب 44

 41 11,3 451,1 املراهقة فرتة يف االنفعالية االضارابات 41

 43 14,3 541,1 واإلمهال املواعيد احرتام عدم على التعود 45

  45,3  اإلمجايل
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 احلسايب املتوسا إمجايل أن( 4) اجلدول من يالحق   
 الشخصية األسباب - البعد هلذا التدريس هي ة أعضاء اراء
 . املرتفعة احلسابية املتوساات من وهو( 3،45) بله –

 عــدم(  43 ،41 ،4) الفقــرات أن( 4) رقــم اجلــدول يظهــر
 إر املقـررات اسـتذكار تأجيـل و  التعلـيم جبديـة الاالبـة إميان
  اجليــد االســتذكار وطــرق بفوائــد اجلهــل و  االختبــارات أيــام

 مـــــــن وهـــــــو( 3،45) قـــــــدره مبتوســـــــا األور املرتبـــــــة احتلـــــــت
 عشــــــرة اخلامســــــة الفقــــــرة ذلــــــك تلــــــت املرتفعــــــة، املتوســــــاات

 عـدم على تعودال  على وتنص( 3،14) قدره مرتفع مبتوسا
 الســـهر  السادســـة الفقـــرة وبعـــدها  واالمهـــال املواعيـــد احـــرتام

 قــدره مرتفــع مبتوســا  واإلنرتنـت الفضــائية القنــوات أمــام لـيال  
( 3،51( )44،4) الفقــرات متوســاات وجــاءت(. 3،51)
 بينمــا. املرتفعــة املتوســاات مــن وهــي التــوايل علــى( 3،14)و

(. 3،41) رمبقـــــــــدا( 44، 1) الفقـــــــــرتني متوســـــــــا تســـــــــاوي
(. 3،35) قـــدره مرتفـــع متوســـا علـــى( 2) الفقـــرة وحصـــلت
( 3،44) بني ترتاوح متوساات على الفقرات بقية وحصلت

 .املتوساة احلسابية املتوساات من وهي( 4،11)و
 : الخارجية األسباب:  ثانياً 
 اخلارجية األسباب: الثا  البعد

 (8)  الجدول
 الخارجية باباألس لفقرات التدريس هيئة أعضاء آراء

 الترتيب الحسابي المتوسط المعياري االنحراف الفقرة الرقم

 3 41,3 411,1 .اجلامعة عن السكن بعد 4

 1 41,3 541,1 ااخرين ب راء الاالبة تأثر 3

 4 41,3 211,1 ل مراض الاالبة تعرض 4

 4 41,3 411,1 .السوء رفاق 1

  43,3  اإلمجايل

 احلســـايب املتوســـا إمجـــايل أن (1) رقـــم اجلـــدول مـــن يالحـــق
  اخلارجيــة األســباب  البعــد هلــذا التــدريس هي ــة أعضــاء اراء
 كمـــا. املرتفعــة احلســابية املتوســـاات مــن وهــو( 3،43) بلــه
 يف جـــاءت قـــد( 1 ،3 ،4) الفقـــرات أن اجلـــدول مـــن يتبـــني
 حيـــث نفســه احلســايب املتوســا علــى وحصــلت األور املرتبــة
ــــــه  مــــــن وهــــــو( 3،41) نهمــــــام لكــــــل احلســــــايب املتوســــــا بل

 الســكن ببعــد الفقــرات وتتعلـق. املرتفعــة احلســابية املتوسـاات
 الاالبــة وتعــرض ااخــرين، بــ راء الاالبــة وتــأثر اجلامعــة، عــن

 حسـايب متوسـا علـى( 4) الفقـرة حصـلت وأخريا  . ل مراض

 املتوسـاات مـن وهـذا السـوء برفيقـات واملتعلقة( 3،41) بله
 .املتوساة احلسابية
 :األكاديمية األسباب: ثالثاً 

 التدريس هي ة أعضاء نظر وجهة من: األكادميية األسباب
 هلذه التدريس هي ة أعضاء هراء نتائ  يبني( 2) واجلدول
 الفقرات هذه عليها حصلت ال  امل وية والنس  الفقرات
 .البعد هذا لنتائ  عرض يأيت وفيما
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 (9) الجدول
 األكاديمية األسباب بعد لفقرات التدريس هيئة أعضاء آراء

 الترتيب الحسابي المتوسط المعياري االنحراف الفقرة الرقم

 4 41,3 411,1 الدراسية املواد يف واإلثارة التشويق عنصر فقدان 4

 41 14,4 411,1 بزميالهتا الاالبة عالقة سوء 3

 44 11,4 114,1 الدراسي باجلدول احلصص توزيع يف التنسيق عدم 4

 1 44,4 451,1 الفهم دون اإللقاء على التدريس اعتماد 1

 2 11,3 231,1  ا املكلفة للواجبات الاالبة أداء عدم 5

 3 51,3  األكادميية املواد لبعض الاالبة كراهية 1

 5 32,3 111,1  يتغيال الاليت الاالبات حاالت بتتبع اجلامعة اهتمام عدم 4

 44 11,4 224,1 الواحد الدراسي الفصل يف الاالبة تدرسها ال  املقررات كثرة 1

 1 44,3 114,1  الاالبات بني بالدراسة االستهتار عدوى انتقال 2

 41 14,4 411,1 التدريس هي ة أعضاء لبعض العلمية الكفاءة ضعف 41

 41 14,4 411,1 التدريس أعضاء استقرار عدم 44

 4 41,3 411,1 التابيقية دون النظرية النواحي على املقررات اقتصار 43

 4 45,3  الايب العذر على احلصول سهولة 44

 51,4 451,1 .مبكر وقت يف املقررات من االنتهاء 41
 األخرية
45 

 1 44,3 145,1 تدريسها إليه املوكل املواد عن التدريس هي ة عضو رضى عدم 45

  351,3  االمجايل

 املتوســــــا إمجــــــايل أن( 2) اجلــــــدول مــــــن يالحــــــق 
 األســـباب) البعـــد هلـــذا التـــدريس هي ـــة أعضـــاء اراء احلســـايب
 احلســـابية املتوســـاات مـــن وهـــو( 3،351) بلـــه( األكادمييـــة
( 44) الفقـرة أن( 2) رقـم اجلـدول مـن يتبـني كما املتوساة،

 األور باملرتبـــة جـــاءت  الاـــيب العـــذر علـــى احلصـــول ســـهولة 
 مـن وهـو( 3،45) بلـه حسايب متوسا على حصلت حيث

 املتعلقـــــة(  1) الفقـــــرة تلتهـــــا. املرتفعـــــة ســـــابيةاحل املتوســـــاات
 حصـــلت حيـــث  اجلامعيـــة املقـــررات لـــبعض الاالبـــة بكراهيـــة
 املتوســــاات مــــن وهــــو( 3،51) بلـــه حســــايب متوســــا علـــى

( 43 ، 4) الفقرتـــــان وحصـــــلت كـــــذلك، املرتفعـــــة احلســـــابية
 منهمــــــا لكــــــل بلــــــه حيــــــث نفســــــه احلســــــايب املتوســــــا علــــــى

 أيضــــــا ، املرتفعــــــة ســــــابيةاحل املتوســــــاات مــــــن ومهــــــا( 3،41)

 يف واإلثــــارة التشــــويق عنصــــر بفقــــدان  األور الفقــــرة وتتعلــــق
ـــــق يف حـــــني   .الدراســـــية املـــــواد  باقتصـــــار( 43) الفقـــــرة تتعل

 وحصـــــلت. التابيقيــــة دون النظريـــــة النــــواحي علـــــى املقــــررات
 مــــن وهــــو( 3،32) بلــــه حســــايب متوســــا علــــى( 4) الفقــــرة

 اجلامعة اهتمام بعدم تعلقةوامل املتوساة، احلسابية املتوساات
 1) الفقرات وحصلت يتغيال، الاليت الاالبات حاالت بتتبع
 لكـــل بلــه حيـــث نفســه، احلســـايب املتوســا علــى( 45 ،2 ،

 احلســابية املتوســاات مــن وهــي( 3،44) الفقــرات هــذه مــن
 علـى التـدريس باعتمـاد( 1) الفقرة وتتعلق كذلك، املتوساة
 عـــدوى بانتقـــال فتتعلـــق( 2) الفقــرة أمـــا الفهـــم، دون اإللقــاء

 الفقــرة وتتعلـق املنتظمـات، الاالبـات إر بالدراسـة االسـتهتار
 إليــه املوكــل املـواد عــن التــدريس هي ـة عضــو رضــا بعـدم( 45)
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 الاالبــة أداء بعـدم واملتعلقـة( 5) الفقــرة وحصـلت . تدريسـها
( 3،11) بلـــه حســـايب متوســـا علـــى  ـــا املكلفـــة للواجبـــات

 الفقرتـــان وحصـــلت املتوســاة حلســـابيةا املتوســاات مـــن وهــو
 لكــــل بلــــه حيــــث نفســــه، احلســــايب املتوســــا علــــى( 1 ، 4)

 املتوســـــاة احلســـــابية املتوســـــاات مـــــن ومهـــــا( 4،11) منهمـــــا
 احلصـــص توزيـــع يف التنســـيق بعـــدم  الفقرتـــان وتتعلـــق أيضـــا ،
 يف الاالبـة تدرسها ال  املقررات كثرة و ، الدراسي باجلدول
 ،41 ، 3) الفقــــرات وحصــــلت . الواحــــد الدراســــي الفصــــل
 منهـــا لكـــل بلـــه حيـــث نفســـه، احلســـايب املتوســـا علـــى( 44
 وتتعلــــق املتدنيــــة، احلســــابية املتوســــاات مــــن وهــــي( 4،14)

 الكفاءة وضعف بزميالهتا، الاالبة عالقة بسوء الفقرات هذه

 أعضـاء اسـتقرار وعـدم التـدريس، هي ة أعضاء لبعض العلمية
 حيــث( 41) الفقــرة األخــرية بــةباملرت وجــاءت. التــدريس هي ــة
 املتوســـــــاات مــــــن وهــــــو( 4،51) احلســــــايب متوســــــاها بلــــــه

ــــة احلســــابية ــــق املتدني  وقــــت يف املقــــررات مــــن باالنتهــــاء وتتعل
 . مبكر
  أعضاء نظر وجهة من األسرية األسباب: الرابع البعد        
 أعضـــاء هراء نتـــائ  يبـــني( 41) رقـــم واجلـــدول التـــدريس هي ـــة
 الـــــ  احلســـــابية واملتوســـــاات الفقـــــرات ههلـــــذ التـــــدريس هي ـــــة

 علــى البعــد هــذا اشــتمل وقــد الفقــرات، هــذه عليهــا حصــلت
 .البعد هذا لنتائ  عرض يأيت وفيما . فقرات( 2)

 (11) الجدول
 األسرية األسباب بعد لفقرات التدريس هيئة أعضاء آراء

 المعياري االنحراف الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 الترتيب

 1 35,3 114,1 .األسرية باملناسبات الاالبة انشغال 4

 4 51,3 545,1 .الاالبة على األسرة إشراف ضعف 3

4 
 يف التفرقة - القسوة -التدليل) املعاملة يف اخلاط  األسرة أسلوب
 (املعاملة

541,1 41,3 3 

 3 41,3 541,1 الدراسية غري أخرى بأعباء الاالبة انشغال 1

 1 51,4 451,1 الفرا  بوقت تمتاعاالس من الاالبة حرمان 5

 2 41,4 541,1 ل سرة االقتصادية احلالة سوء 1

 4 51,4 451,1 الاالبة حاجة عن الشخصي املصروف زيادة 4

1 
 أو أحدمها وفاة-الوالدين انفصال) ل سرة االجتماعي التفكك
 (اخل-أب زوجة وجود - كليهما

451,1 44,3 5 

 5 44,3 451,1 مبالتعلي األسرة اهتمام عدم 2

  31,3  االمجايل

 احلسايب املتوسا إمجايل أن( 41) رقم اجلدول من يالحق
 بله  األسرية األسباب  البعد هلذا التدريس هي ة أعضاء اراء
 يتبني كما املتوساة، احلسابية املتوساات من وهو( 3،13)
 بضعف واملتعلقة( 3) الفقرة أن( 41) رقم اجلدول من

 حيث األور باملرتبة جاءت قد الاالبة على األسرة إشراف

 من وهو( 3،51) بله حسايب متوسا على حصلت
( 1 ،4) الفقرتان وحصلت املرتفعة، احلسابية املتوساات
  بأعباء الاالبة وانشغال اخلاط ، األسرة بأسلوب  واملتعلقتان
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 بله حيث نفسه، احلسايب املتوسا على ، الدراسة غري أخرى
 املتوساات من وهو( 3،41) منهما لكل يباحلسا املتوسا
 .املرتفعة احلسابية
 باملناسبات الاالبة بانشغال  واملتعلقة( 4) الفقرة وحصلت
 منوهو ( 3،35) بله حسايب متوسا على ، األسرية

( 2 ،1) الفقرتان وحصلت املتوساة احلسابية املتوساات
 دين،الوال انفصال) ل سرة االجتماعي بالتفكك  واملتعلقتان

 اهتمام وعدم  ،(أب زوجة وجود كليهما، أو أحدمها وفاة
 بله حيث نفسه، احلسايب املتوسا على  بالتعليم األسرة
 املتوساات من وهو( 3،44) منهما لكل احلسايب املتوسا
 .املتوساة احلسابية
 الاالبة جرمان  واملتعلقتان( 5،4) الفقرتان وحصلت        
 الشخصي املصروف وزيادة  ،  الفرا  بوقت االستمتاع من
 بله حيث نفسه، احلسايب املتوسا على  الاالبة حاجة عن

 املتوساات من وهو( 4،51)منهما لكل احلسايب املتوسا
 احلالة بسوء واملتعلقة( 1) الفقرة وحصلت املتدنية، احلسابية

 وهو( 4،41) بله حسايب متوسا على ل سرة االقتصادية
 .املتدنية احلسابية املتوساات من

 :المشكلة أبعاد نتائج مناقشة
 فقد حده، األكثر األسباب من بدء ا النتائ  مناقشة مت

 عدم أسباب من األور املرتبة يف الشخصية األسباب جاءت
 مث اخلارجية األسباب تلتها الاالبات وانضباع انتظام

 .األسرية األسباب وأخريا   األكادميية األسباب
 .الشخصية األسباب: األول البعد
 الشخصية األسباب أن إر الدراسة نتائ  أظهرت        
 نظر وجهة من اايت النحو على حدهتا حس  مرتبة جاءت
 حدة أكثر جاءت شخصية أسباب: التدريس هي ة أعضاء
 اجلهل: وهي الدراسة مستويات حس  مرتفعة وبدرجة
 املقررات استذكار وتأجيل الصحيح، االستذكار وفوائد بارق
 جبدية الاالبة إميان وعدم فقا، االختبارات أيام إر دراسيةال

 والتهرب واإلمهال، املواعيد احرتام عدم على والتعود التعليم،
 القنوات أمام ليال   والسهر الشهرية، االختبارات أداء من

 صباحا   الاالبة حضور وتكرار واإلنرتنت، املفتوحة الفضائية
 وقت تنظيم على لاالبةا قدرة وعدم ا اضرات، بدء بعد

 وااللتزام، االنتظام حيث من الشخصية واخلصائص الدراسة،
 ، طه)و( م4222التميمي،) من كل   دراسة مع يتفق وهذا

 (.هـ4134
 متوساة بدرجة جاءت ال  الشخصية األسباب أما        
 هي ة أعضاء نظر وجهة من السابقة األسباب من حدة وأقل

 بالزيارات الاالبة انشغال: اايت النحو على فهي التدريس
 للنجاح، الشخصية قدراهتا على الاالبة واعتماد اخلاصة،
 أكثر، أو مادة يف الدرول متابعة عن بالعجز والشعور
 يف االنفعالية واالضارابات السوء ورفيقات االنقياد وسهولة
 .املراهقة فرتة

 تالاالبا نظر وجهة من الدراسة نتائ  أظهرت كما        
 على حدهتا حس  مرتبة جاءت الشخصية األسباب أن إر

 أيام إر الدراسية املقررات استذكار تأجيل: اايت النحو
 حيث من للاالبة الشخصية واخلصائص فقا، االختبارات
 للنجاح، قدراهتا على الاالبة واعتماد وااللتزام، االنتظام
 وعدم أكثر، أو مادة يف الدرول متابعة عن بالعجز والشعور
 القنوات أمام والسهر الدراسة، وقت تنظيم على الاالبة قدرة

 االستذكار وفوائد بارق واجلهل واإلنرتنت، املفتوحة
 إميان وعدم اخلاصة، بالزيارات الاالبة وانشغال الصحيح،
 عن صباحا   الاالبة تأخر وتكرار التعليم، جبدية الاالبة

 وسهولة واإلمهال املواعيد احرتام على والتعود ا اضرات،
 فرتة يف االنفعالية واالضارابات السوء، ورفيقات االنقياد
 مع يتفق وهذا الشهرية االختبارات من والتهرب املراهقة،
 هاواي جامعة ودراسة( م3111، القرى ام) من كل   دراسة

 (.م3111) فيكتوريا جامعة ودراسة( م3111)
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 يف التدريس ةهي  أعضاء نتائ  مع الاالبات نتائ  ومبقارنة
 العوامل بعض يف واضحا   تباينا   هنا  أن  د البعد هذا

 تأثريا   األسباب أكثر أن الاالبات ترى حيث واألسباب
 والنجاح املذاكرة يف ذكائها على الاالبة اعتماد يف يتمثل
 بالدراسة والتزامها الاالبة انتظام وعدم االستذكار وتأجيل
 يف حني. أكثر أو مادة يف لالدرو  متابعة يف بالعجز والشعور
 عدم يف تأثريا   العوامل أكثر أن التدريس هي ة أعضاء يرى

 وتأجيل التعلم جبدية الاالبة إميان عدم الاالبات انتظام
 والتعود الصحيح االستذكار وفوائد بارق واجلهل االستذكار

 على الفريقان اتفق وقد. واإلمهال املواعيد احرتام عدم على
 االختبارات أيام إر الدراسية املقررات ذكاراست تأجيل أن
 . أثرا   األسباب أعلى من يعد
 :الخارجية األسباب: الثاني البعد
 جاءت اخلارجية األسباب أن الدراسة نتائ  أظهرت        
 التدريس هي ة أعضاء نظر وجهة من حدهتا حس  مرتبة
: وهي مرتفعة بدرجة جاءت أسرية أسباب: اايت النحو على
 مع يتفق وهذا السوء، ورفيقات ااخرين ب راء الاالبة أثرت

 وجاء. اجلامعة عن املسكن بعد و( م3111، هارون) رأي
 األسباب من متوساة وبدرجة حدة أقل بدرجة واحد سب 
 دراسة مع يتفق وهذا ل مراض، الاالبة تعرض وهو السابقة
 (.م3114  ره، أبو) ودراسة( م3113، العمايرة) من كل  

 من اخلارجية األسباب الدراسة أن نتائ  أظهرت كما        
 تعرض: حدهتا حس  مرتبة جاءت الاالبات نظر وجهة
 األسباب ومن. اجلامعة عن املسكن وبعد ل مراض، الاالبة
 نظر وجهة من حدة أقل بدرجة جاءت ال  اخلارجية
: الدراسية مستوياهتا حس  متوساة وبدرجة الاالبات
 البعد هذا ويف. األخريات ب راء الاالبة وتأثر ء،السو  رفيقات
 ونتائ  التدريس هي ة أعضاء نتائ  بني الواضح التباين أظهر

 السوء ورفيقات باألخريات الاالبة تأثر احتل حيث الاالبات
 هي ة أعضاء لدى األور املرتبة اجلامعة عن السكن وبعد

 الاالبة تعرض أنن  التدريس هي ة أعضاء رأى كما. التدريس
 لدى األور املرتبة يف حني احتل الرابعة املرتبة احتل ل مراض
 .الاالبات
 :األكاديمية األسباب: الثالث البعد
 جاءت األكادميية األسباب أن الدراسة نتائ  أظهرت        
 نظر وجهة حس  اايت النحو على حدهتا حس  مرتبة
 مبرتبة جاءت ال  األكادميية األسباب. التدريس هي ة أعضاء
 على احلصول سهولة:  هي الدراسة مستويات حس  مرتفعة
 باجلدول احلصص  توزيع يف التنسيق عدم و  الابية التقارير
 دون النظرية النواحي على املقررات واقتصار  ، الدراسي
 املواد يف واإلشارة التشويق عنصر فقدان و ، التابيقية
  . الدراسية
 الاالبات نظر وجهة من الدراسة نتائ  أظهرت كما        

 على حدهتا حس  مرتبة جاءت األكادميية األسباب أن
: وهي مرتفعة بدرجة جاءت أكادميية أسباب: اايت النحو
 وفقدان التابيقية، دون النظرية النواحي على املقررات اقتصار
 الاالبة وكراهية الدراسية، املواد يف واإلثارة التشويق عنصر
 دون اإللقاء على التدريس واعتماد جلامعية،ا املواد لبعض
 الدراسي الفصل يف الاالبة تدرسها ال  املقررات وكثرة الفهم،
 هي ة أعضاء لبعض العلمية الكفاءة وضعف الواحد،
 .التدريس
 يف الاالبات مع التدريس هي ة أعضاء نظر وجهة ومبقارنة
 نفقدا عنصر أن يف اتفقن أ"ن  د األكادميية األسباب
 النظرية، النواحي على املقررات اقتصار وكذلك التشويق،
 عدم يف األسباب من تعد املواد، لبعض الاالبة وكراهية
 بعض يف لكنهن اختلفن الدراسة، يف الاالبات انتظام

 احلصول لسهولة أن التدريس هي ة أعضاء رأى إذ األسباب
 تعد األور، يف حني ر املرتبة يف جاء الايب العذر على

 .كبري بشكل املؤثرة األسباب من ذلك الاالبات
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 الدراسات له أشارت ما مع األسباب هذه ومبقارنة  
 احلدري،)  من كل   كدراسة البحث هذا يف النظرية
  ره، أبو)و( م3113 وهخرون، اخلاايبة) و( م3111
 باملقررات االهتمام ضرورة يف تشرت  أ"ا  د( م3114
 إر إضافة للتعلم وتشويقهن الاالبات انتباه وإثارة الدراسية
 مهاراهتن وتاوير التدريس هي ة أعضاء باختيار االهتمام
 . التدريسية
 .األسرية األسباب: الرابع البعد
 جاءت األسرية األسباب أن الدراسية النتائ  أظهرت        
 نظر وجهة حس  اايت النحو على حدهتا حس  مرتبة
 بدرجة جاءت ال  األسرية اباألسب التدريس، هي ة أعضاء
 األسرة إشراف ضعف. الدراسة مستويات حس  مرتفعة
 الدراسة، غري أخرى بأعباء الاالبة وانشغال الاالبة، على

 التفريق القسوة، التدليل،) املعاملة يف اخلاط  األسرة وأسلوب
 (.املعاملة يف

 هي ة أعضاء نظر وجهة من األسرية األسباب أما        
 حدة أقل وهي املتوساة، املرتبة على حصلت ال  سالتدري
 الاالبة انشغال: اايت النحو على فهي السابقة األسباب من

 والتفكك بالتعليم األسرة اهتمام وعدم األسرية باملناسبات
 .ل سرة االجتماعي
 ومبرتبة حدة أقل جاءت ال  األسرية األسباب أما        
 النحو فهي على التدريس ةهي  أعضاء نظر وجهة من متدنية
 وحرمان الاالبة، حاجة عن الشخصي املصروف زيادة: اايت
 االقتصادية احلالة وسوء الفرا ، بوقت االستمتاع من الاالبة

 .األسرة يف
 من األسرية األسباب أن الدراسة نتائ  أظهرت كما        
 النحو على حدهتا جس  مرتبة جاءت الاالبات نظر وجهة
 وحرمان الاالبة، حاجة عن الشخصي املصروف يادةز : اايت
 االقتصادية احلالة وسوء الفرا ، بوقت االستمتاع من الاالبة

 .الدراسة غري أخرى بأعباء الاالبة وانشغال. األسرة يف

 وال  الاالبات نظر وجهة من األسرية األسباب أما        
 :فهي متوساة بدرجة جاءت
 وانشغال الفرا ، بوقت االستمتاع من الاالبة حرمان        
 ل سرة االجتماعي والتفكك األسرية، باملناسبات الاالبة

 زوجة وجود كليهما، أو أحدمها وفاة الوالدين، انفصال)
  األسرة اهتمام وعدم أب،

 وضعف املعاملة، يف اخلاط  األسرة وأسلوب بالتعليم،
 الاالبة على األسرة إشراف
 متدنية بدرجة جاءت ال  سريةاأل األسباب أما        
 يف االقتصادية احلالة سوء: فهي الاالبات نظر وجهة حس 
 .الاالبة حاجة عن الشخصي املصروف وزيادة األسرة،

 الاالبات مع التدريس هي ة أعضاء نتائ  ومبقارنة 
 هي ة أعضاء بني النظر وجهات بني تباينا   هنا  أن  د

 إشراف ضعف أن اءاألعض يرى حيث والاالبات التدريس
يف  كبري، أثر هلا املعاملة يف اخلاط  األسلوب وكذلك األسرة،
. املتدنية األسباب من السببني هذين أن الاالبات ترى حني
 سب  أن يف والاالبات التدريس هي ة أعضاء اشرت  ولقد

 من تعد الدراسة غري أخرى بأعباء الاالبات انشغال
. الاالبات انتظام وعدم بغيا يف واملؤثرة الرئيسة األسباب
 اإلطار يف إليها أشري ال  األسباب مع األسباب هذه ومبقارنة
 مشكالته ومعاجلة بالاال  االهتمام أن  د النظري

 بني العالقة وتقوية املالئم الصفي املنا   وإكاد  ا واالهتمام
 يف الدراسات معظم بني مشرتكة عوامل املنزلية والبي ة اجلامعة
 ودراسة( هـ4134 طه،) دراسة مع يتفق وهذا( الاجمل هذا
 الدراسات إليه توصلت مبا االعتبار ومع(. م4211 عثمان،)

 نتائ  أن تعتقدان الباحثتني أن إال العوامل هلذه السابقة
 هذا ألن التدريس هي ة أعضاء نتائ  من دقة أكثر الاالبات
 هذا عبارات على فحكمهن وأوضاعهن حالتهن يصف البعد
 التدريس هي ة أعضاء حكم يف حني واقع، من تكون لبعدا

 الاالبات لسلو  ومالحظات اناباعات من تكونت
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 :التوصيات
 واملقرتحات بالتوصيات الباحثتان توصي الظاهرة هذه ملعاجلة
 : ااتية
 حتقيق على يشجع جيد جامعي منا  إكاد على العمل -4

 ويساعد، قبلاملست ملعلمات واالجتماعية النفسية احلاجات
 اإلبداعية واملواه  القدرات إلبراز الفرص إتاحته على
 .لديهن

 واألكادميية واالجتماعية الشخصية بالعوامل االهتمام -3
 والنفسي االجتماعي لإلرشاد برام  وتوفري، الاالبات لدى
 .والاالب التدريس هي ة أعضاء بني العالقة وتقوية

 ارتباطا   أكثر وجعلها سيةالدرا باملقررات االهتمام ضرورة -4
 .هلن تشويقا   وأكثر الاالبات جاجات

 ا توى ناحية من املقررات لبعض القسم مراجعة -1
 .التدريس وأسالي 

 واسرتاتيجيات أسالي  التدريس هي ة أعضاء اتباع ضرورة -5
 أثناء والتفاعل املشاركة على وتشجيعه الاال  تفعل

 .التدريس
 :     المقترحات

 يف الاالبات انتظام عدم ألسباب مشا ه اتدراس إعداد. 4
 .األكادميي اإلعداد وعلى التحصيل على وأثره ا اضرات

 لبحث التدريس هي ة وأعضاء للاالبات وورش دورات عقد  3
، الدراسية ا اضرات يف الاالبات انتظام عدم مسببات
 .التعليمية املشكالت تلك من للحد عالجية طرق وتوفري
 :المراجع

 الالبة شعور درجة يف املدرسي العنف أثر(. م3114) حممد ليا،ع أبو .1
 (.54) العدد األردنية، دراسات جملة. املدرسي وتكيفهم بالقلق

. وتنميتها الصفوف إدارة(. م3114) حسني مخيس حممد  رة، أبو .2
 . والتوزيع للنشر يافا دار: عمان

 حملبت وعالقته السيارة مركز(. م4222) كاظم حممود التميمي، .3
 العدد املستنصرية ااداب جملة اجلامعة، طلبة لدى االجتماعية املسؤولية

 .املستنصرية جامعة ااداب كلية تصدرها علمية جملة(: 44)

 االنضباع على وأثره للمعلم الذايت االنضباع(. م3115) أمل اجلليلي، .4
 والدراسات األجاث منتدى اخلاصة، للرتبية الكوي  املنتدى الصفي،

 .والكت  راجعوامل
. واألسباب األبعاد الدراسي التأخر(. م3111) اهلل عبد خليل احلدري، .5

 .القرى أم جامعة اإللكرتو ، احلدري الدكتور موقع
 التفاعل(. م3113) ا سن العبد أمحد، الاويسي، ماجد، اخلاايبة، .6

 .والتوزيع للنشر الشرق دار: عمان الصفي،
 يف العاملني دليل اإلنسا ، سلو ال تعديل(. م3115) مجال اخلاي ، .7

 (.4)ع. واالجتماعية والنفسية الرتبوية اجملاالت
 املتابعة وحدة. والتغي  التأخري مشكالت(. م3112) وفاء العساف، .8

 .الرياض ،(411) العدد التعليم، إدارة. النسائية

 السلوكية: الصفية املشكالت(. م3113) حسن حممد العمايرة، .9
 .املسرية دار: عمان. وعالجها وأسبا ا مظاهرها ية،األكادمي التعليمية

 األجاث ،منتدى اخلاصة للرتبية الكوي  املنتدى. ،حممد القاضي .11
 .واملراجع والكت  والدراسات

 عمان، املدرسة، من املبكر اخلرو  أسباب(. م3111) فهد اليحيا، .11
 (.11) العدد املعرفة، جملة: األردن

. وقياسه وإدارته حتفيزه الصفي التعلم (هـ4111.)زياد حممد محدان، .12
 .للنشر هتامة دار: جدة ،(4)ع

 الالبة لدى اخلاط ة السلوكية الظواهر( م4214) حسن فليح خلف،  .13
 .بغداد العراق، وشباب لالبة العام اإلحتاد. العلمي املستوى على وتأثريها

 جريدة( 411) العدد الصفية، املشكالت(. هـ4134) حممد، طه،  .14
 . الرياض

 يف األسري العال  فاعلية دراسة(. م4211) شكري مجال عثمان،  .15
 اخلدمة كلية. منشورة غري ماجستري رسالة. الدراسي التسرب مشكلة عال 

 .القاهرة .حلوان جامعة. االجتماعية

. اجملتمع وقضايا الرتبية(. م3113) ابراهيم الدين صالح معوض،  .16
 .العريب الفكر دار: القاهرة

 جملة(. هـ4141) فوزية دمياع، منصور، أمحد، ود،حمم منسي،   .17
  جدة، العزيز، عبد امللك جامعة(: 4) العدد الرتبوية، العلوم

 ومنع األحداث قضاء جمال يف العدل ،( م3111) هاواي .18
 جامعة عن يصدر إلكرتو  كتاب. Educational world.com.االحنراف
 .وايها والية يف التعليم جممع الرتبية، كلية. هاواي

 وائل دار. عمان. الصفية اإلدارة( .م3111) فتحي رمزي ، هارون .19
 .للنشر

- John M ,john , Delia,Jrand Karen Durt (2006) The sent 

Pickwick  

- Perspectives Of High School Dropout. 
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 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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دراسة مقارنة في درجات القلق من االختبار والمستويات المختلفة من التحصيل الدراسي لدى طالب الصف الثالث 
كرمةالثانوي بمدينة بمكة الم  

 إعداد
 طارأ بن عبدالعالي السلمي

 أستاذ علم النفس الرتبوي املساعد
جامعة أم القرى -كلية الرتبية  

ه1/5/1111وقبل  – هـ22/12/1111قدم   
 

كة املكرمة ر معرفة مستوى القلق من االختبار ومدى تأثريه على طالب كل من القرية واملدينة )احلضر( مبدينة مإهدفت الدراسة احلالية : المستخلص
مستوى  -3مقيال سارسون لقيال القلق  -4ية ااتدوات ه. لتحقيق هذا اهلدف استخدم الباحث األ 4144-4143وذلك خالل العام الدراسي 

 ه. 4144-4143للفصل الدراسي الثا  لعام  الدراسة عينة لدى التحصيل الدراسي
من  طالبا   431ما عينة الدراسة فقد تكونت من أي يتناس  مع مشكلة البحث. دراسة استخدم الباحث املنه  الوصفي وهو منه  علمالمنه  

 (طالبا   11( واملدينة )طالبا   11طالب املرحلة الثانوية موزعني بني القرية )
 ية:تر النتائ  ااإلدراسة توصلت الدراسة احلالية انتائ  

 يف درجات القلق من االختبار لصاب طالب القرية.حصائية بني طالب الريف وطالب احلضر إتوجد فروق ذات داللة  -4
 حصائية بني طالب التخصص الابيعي وطالب التخصص الشرعي يف درجات القلق من االختبار.إتوجد فروق ذات داللة  -3
  .توجد فروق يف درجات القلق من االختبار بني املستويات املختلفة من التحصيل الدراسي لصاب املستوي األدىن -4
 سلبية بني مستوى قلق االختبار ومستوى التحصيل الدراسي  لدى عينة الدراسة. ارتباطيةتوجد عالقة  -1
 هم التوصيات:أ
جل أجل معرفة وحتديد الاالب ذوي القلق املرتفع من االختبار وذلك من أاالهتمام باالب القرى و  تفعيل دور املرشد الااليب يف املدرسة من  -4

 مور.ولياء األأومعاجلتها بالتعاون مع سباب القلق أمعرفة 
باء ومرشد املدرسة بأخاار القلق ومدى تأثريه على النواحي ساسي يف الرتبية وذلك بتوعيتهم عن طريق جمالس ااسرة ا ور األتفعيل دور األ -3

 النفسية.
املدينة. -لقريةالتحصيل الدراسي، طالب الصف الثالث الثانوي ، ا : قلق االختبار،الكلمات المفتاحية
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 مقدمة
الظواهر النفسية ال  يعا  منها كثري من أحد  القلق د  يع
نواع من أهنا  عدة و  ،فراد على مستوى اخللي  العريباأل

 -فراد اجملتمع مثل: القلق من السفر أالقلق يعا  منها 
القلق من  اح العملية  -القلق من تأخر الرتقية يف العمل

لك القلق من االختبار. الدراسة احلالية ركزت اجلراحية وكذ
نواع القلق الذي ينتاب الاالب  وهو القلق من أحد أعلى 

االختبار ومدى تأثريه على مستوى التحصيل الدراسي لدى 
املدينة( مبكة املكرمة. -طالب الصف الثالث الثانوي )القرية

هنا  العديد من الدراسات اهتمت مبوضوع القلق ومفهومه 
؛ بااينة وهخرون 3111ة عامة )مثال ذلك شاهني ، صفب
( 3111؛ صواحلة وعسفا ،  3114، ؛ صواحلة 3114، 
حد أ د  مهيته حيث يعأن موضوع القلق له إر ذلك إضافة إ
سباب املؤثرة على مستوى التحصيل الدراسي لدى األ

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 
ن إالثالث الثانوي )القرية واملدينة( مبكة املكرمة  حيث 

السؤال الرئيس  نجابة عمشكلة الدراسة احلالية تتمثل يف اإل
بني طالب القرية واملدينة  هو: هل هنا  فرقو  ،هلذه الدراسة

مبكة املكرمة يف مستوى القلق من االختبار وتأثريه على 
ويتفرع عن السؤال   لدراسةاالتحصيل الدراسي لدى عينة 

 :س لة هيأالرئيس للبحث عدة 
حصائية بني طالب الريف إهل توجد فروق ذات داللة  -4

 وطالب احلضر يف درجات القلق من االختبار 
حصائية بني طالب إفروق ذات داللة  هل توجد -3 

التخصص الابيعي وطالب التخصص الشرعي يف درجات 
 القلق من االختبار 

هل توجد فروق يف درجات القلق من االختبار بني  -4
 املستويات املختلفة من التحصيل الدراسي 

سلبية بني مستوى قلق  ارتباطيةهل توجد عالقة  -1
 اسي  لدى عينة الدراسة االختبار ومستوى التحصيل الدر 

 هداف الدراسةأ
 مور هي:أر عدة إ الدراسة احلالية هتدف

التعرف على مدى تأثري القلق على التحصيل الدراسي  -4
 لاالب العينة.

التعرف على الفروق بني طالب القرية واملدينة يف  -3
 مستوى القلق.
 اهمية الدراسة

 :وهيالية حدد الباحث عدة نقاع توضح امهية الدراسة احل
"ا اهتمت بشرمة من اجملتمع أمهية هذه الدراسة أمن  -4

 تتمثل يف طالب القرى )الريف( تعد مهملة جثيا  
"ا تقدم إمهية من حيث أاكتسبت الدراسة احلالية  -3

معلومات نفسية وتربوية مفيدة لاالب املرحلة الثانوية 
لك خاصة فيما يتعلق بالقلق من االختبار ومدى تأثري ذ

 على التحصيل الدراسي. للاالب.
 حدود الدراسة

اقتصار هذه الدراسة على عينة من طالب الصف  -4
املدينة( مبكة املكرمة للعام الدراسي -الثالث الثانوي )القرية

 ه.4144-4143الثا  
هذه الدراسة اقتصرت على عينة من طالب املرحلة  -3

 .الثانوية دون الاالبات
الية على طالب الصف الثالث جريت الدراسة احلأ -4

 شرعي( فقا.-الثانوي )طبيعي
 مصطلحات الدراسة 

 :القلق من االختبار -4
سال أن القلق هو أن فرويد يرى أ( 3114محد )أشار أ

يشعر به  ما ءاملشكلة يف العصاب حيث عرفه بأنه  شي
و حالة انفعالية نوعية غري سارة لدى الكائن أنسان اإل
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ات ذاتية وفسيولوجية وسلوكية  لعضوي ويتضمن مكونا
 (. 42)ص: 

حالة من التوتر  بأنه إجرائيا  ويعرف القلق من االختبار 
 وأثناءطراف تتزامن قبل واخلوف ينت  عنها التعرق وبرودة األ

ن ينتهي االختبار ح  تتالشى هذه أداء االختبار وما أ
 ويصبح الفرد يف حالته الابيعية. عراضاأل
 :يالتحصيل الدراس -3

ويقصد به معدل درجات الاال  يف مجيع املواد الدراسية 
 بعد "اية الفصل الدراسي )اختبار الفصل الدراسي الثا (. 

 :التخصص الدراسي -4
 :على النحو اايتيعرف الباحث التخصص الدراسي 

 صص طبيعيي ويقصد به التخصص الذي يدرل  -4
 الاال  فيه العلوم الابيعية

يقصد به التخصص الذي يدرل فيه  صص شرعي: و  -3
 نسانية واالجتماعية.الاال  العلوم الشرعية والعلوم اإل

 طار النظري والدراسات السابقةاإل
ن القلق ميكن أر إ  McAdams & Pals (2006) شار أ

 تعريفه بأنه االختالفات النوعية للفرد
مور طبيعية أن القلق واخلوف . إيف التصاميم التاورية العامة

 Donnerمن حياتنا اليومية للابيعة البشرية.  اجزء   د  عت
 ا  ن الكل خياف ويقلق فنحن خنشى هتديدأيرى   (2006)

 مثال ذلك وحمددا   فوريا  
و يف طريق ضيق أغري  يقرتب وخير  علينا يف مكان مظلم 

ملخاطر حمتملة يف املستقبل  حنن نشعر بالقلق حتسبا   يضا  أ. 
رق ق العديد من املظاهر مثل األالقري  ويرافق هذا القل

والذعر وزيادة ضربات القل  والتعرق.  واليألوالرع  
واهلدف من زيادة معدل ضربات القل  والتنفس السريع و 

فضل يف ظل أداء أالتعرق هو مساعدة اجلسم على 
نسان. لكن هنا  التهديدات واملخاطر ال  قد هتدد   اإل

ل الدوخة وضيق يف بعض السلبيات النا ة عن القلق مث
 ( 4الصدر وقشعريرة   وجفاف الفم. )ص: 

ن القلق يعتِّب حالة أ( 3114شار شيفر وميلمان )أكما 
يف املستقبل مما يتسب   ءمن عدم االرتياح من حدوث شي

بشعور الفرد بالضيق وانشغال الفكر وعدم االرتياح. كما 
نسان ن القلق ظاهرة عادية لدى اإلأ( 3114يرى صواحلة )

نسان عن سائر الكائنات احلية . والقلق مستمر مع اإلبيزه 
يتعلق برغباته ومواقفه  اه احلياة عامة. فقد يتخذ  يف كل ما
يف  ويكونشباع رغباته إعن  يكون بعيدا   ا  قرار  حيانا  أالفرد 

 ولرغبات وعادات اجملتمع وماالبه فيبد ا  موافق هالوقت نفس
ن القلق عبارة أ( فريى 4221ما الوقفي )أالقلق عند الفرد. 

حمك  بأداءعن شعور باخلوف والتوتر وذلك عند القيام 
و أو "اية السنة الدراسية( أداء اختبار فصلي )أمعني مثل 

و وظيفة(. هنا  أداء مقابلة مهمة )قبول يف اجلامعة أ
مشاعر القلق العادية يشرت  فيها معظم النال )قلق طبيعي( 

شاعر القلق عندهم عنيفة فراد تكون مولكن بعض األ
جلها.  أ يباله الفرد يف القلق من الن أسباب بسياة يفرتض أل

ن القلق ميكن أ( 3114كذلك يؤكد بااينة وهخرون )
تعريفه بأنه حالة نفسية يشعر الفرد فيها بالعجز واإلحباع 

عراض نفسية أمن موقف معني مما يرتت  على ذلك 
بصفة عامة  هتوجسمية متعددة على صحة الفرد وسالم

 & Davison يرىو وكذلك الاالب بصفة خاصة. 
Neale (2003)  ن القلق هو اخلوف املباله فيه نتيجة أ

 و مواقفأموقف 
يصاح  القلق و يف حياته العادية عادة الفرد يتعرض هلا 

 ،سرعة احلركةو  ،رقاألو  ،لبكاءوا ،عراض تتمثل يف التهي أ
 صعوبةو  ،لغثيانوا ،هيةفقدان الش، و التعرق ،حالم املرعبةاألو 
بو حا  أإرادية. ويؤكد  التقلصات الالو  ،لتنفسا
بعدة  يتأثرفراد ن القلق من االختبار عند األأ( 4213)

البي ة ا ياة بالفرد سواء  ، و عوامل تتمثل يف البي ة املنزلية
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و أ( داخل واألصحابقران )الزمالء األ أمكانت املدرسة 
  نوع من القلق بأنه درسة. وقد عرف فرويدخار  امل

االنفعال املؤر يكتسبه الفرد خالل املواقف ال  يصادفها 
خرى غري السارة  فهو خيتلف عن بقية االنفعاالت األ

و الغرية ملا يسببه من أو الغض  أكالشعور باإلحباع 
تغريات جسمية داخلية مس  ا الفرد وأخرى خارجية تظهر 

 (. 441: 3113على مالحمه بوضوح )اخلالدي، 
ر اخلفض من وترية القلق بصفة عامة والقلق من إالسعي 

 ا  همم ا  مالب د  االختبار بصفة خاصة  فيما خيص الاالب يع
ن اخنفاض القلق بصفة أ( 4224شارت النيال )أحيث 

يف  اح الاال  و الاالبة  ا  همم ا  مالب د  فراد يععامة عند األ
ة قوية بني القلق ن هنا  عالقيف حياهتم الدراسية وذلك أل

ذا كان هنا  ارتفاع يف درجة القلق عند إما أوالعصاب. 
توافق  وءن هنا  سأو الاالبة فهذا مؤشر على أالاال  

ن هنا  حاجات ر تشبع بعد مما قد يرتت  أعند الاال  و 
و الاالبة يف حياهتم أعليه تعثر وضعف مستوى الاال  

، خميمر ؛4223ع املراحل )عكاشة، الدراسية يف مجي
(. لذلك يظهر دور اخلدمات االرشادية يف 4242

املؤسسات التعليمية وذلك مبعرفة وحتديد احتياجات 
للتوتر  ا  مصدر  د  شبعة وال  تعاملالاالب والاالبات غري 

شباعها مبسامهة إجل املسامهة يف كيفية أوالقلق وذلك من 
ق يف ر حالة التوازن والتوافإسرة وذلك ح  يعود الفرد األ

، ؛ مرسي4215، ؛ العلي 4241ية )زهران ، حياته الدراس
4241 .) 

 نواع القلق: أ
هنا  العديد من الباحثني اهتموا بأنواع القلق وتصنيفاته 
فمدرسة التحليل النفسي ال  يتزعمها سجموند فرويد 

شار أنواع كما أر ثالثة إنواع القلق أصنفت هذه املدرسة 
 (:3144ليها )رزيقة ،إ

: هذا النوع من القلق يسمى بالقلق القلق الموضوعي الً و أ
ن الفرد إي أر مفهوم اخلوف العادي إقرب أالواقعي وهو 

يف هذا النوع من القلق خياف من مصدر خارجي يف بي ته 
و مقابلة أمثلة هذا النوع القلق من االختبار أيهدده. من 

 (.3111، وهخرونللوظيفة )صِّبه 
ن مصدره أ: هذا النوع من القلق ميتاز بي: القلق العصابثانياً 

داخلي وأسبابه الشعورية وهو ينت  عندما يهدد اهلو 
ر احليل الدفاعية إ أنا الذي يلجومكبوتاته بالتغل  على األ

والنكوص. وعليه كلما كان  واإلسقاع،الكبت ،  مثل:
لالضاراب )  ومؤشرا   كلما كان مرضيا    ومتوترا   القلق شديدا  

 (. 3144رزيقة ،
: وهو عبارة عن الصراع النات  عن ضمري : القلق الخلقيثالثاً 

الشخص وخوفه عندما يقوم مبخالفة العادات والقيم 
(. الدراسة احلالية 14-13: 3114االجتماعية )منسي، 
ول وهو القلق املوضوعي وهو الذي ركزت على النوع األ

ي موقف مثل اختبار، أينتاب بعض الاالب عند مواجهة 
 مام اجلماهري.ألقاء خااب إابلة شخصية، مق

 ةشار صِّب أخر حيث ه ا  وهنا  من صنف القلق تصنيف
ر إ( صنف القلق 4211ن كاتل )أ( 3111) وهخرون
 قلق احلالة وقلق السمة. :نوعني
ن قلق احلالة أر إ( 3144شار رزيقة )أ: قلق الحالة -4

عبارة عن استجابة النفعاالت غري سارة حتدث لدى 
حلاق إر إما يؤدي  ا  ن هنا  موقفأسان عندما مس ناإل

ن قلق احلالة عبارة عن أ( 3114الضرر به. ويذكر حسني )
خرى أر إانفعاالت يقع فيها الفرد وهي  تلف من حلظة 

 وتزول بزوال املؤثر. 
: تعتِّب استجابات ثابتة  تلف باختالف قلق السمة -3

 ا  رتبامار يكون القلق املستث ومن مث ،شخصية الفرد
تلف التفاوت يف درجة مسة القلق خيلذلك  ؛بشخصية الفرد

كثر هذا النوع من القلق األ د  يعو باختالف شخصية الفرد. 
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كد أ(. كما 3144بالصحة النفسية للفرد )رزيقة،  ارتباطا  
ن قلق السمة ميكن استنتاجها من خالل مدى تكرار أرزيقة 

حتديد مدى شدة  حالة القلق لدى الفرد لفرتة معينة مع
 احلالة.

وذلك على نواع أر عدة إكذلك هنا  من صنف القلق   
 :النحو اايت

من حيث مدى وعي الفرد بالقلق: وهذا النوع كما  -4
ر شعوري إ( ينقسم 3111) وهخرون ةشار صِّب أ

ن يتحكم أوالشعوري. الشعوري وفيه الفرد يستايع 
ستايع الفرد ويتصدى ألسباب القلق بينما الالشعوري ال ي

التحكم والتصدي ألسباب القلق ألنه ال يعلم مسببات 
 القلق.

داء الفرد لواجباته ومهامه: أتأثري القلق على مستوى  -3
داء الفرد يف أه تأثري على ل هذا النوع من القلق بصفة عامة

كايب وهنا  قلق سليب. القلق إهنا  قلق ف ،حياته اليومية
للفرد املنشا له مدث عند الفرد كايب وهو القلق ا فز اإل

و مقابلة للوظيفة فيكون أمن اختبار معني  ا  عندما يكون قريب
و املقابلة. ويف املقابل أجتياز االختبار ال كثر نشاطا  أالفرد 

ر اخلمول والضعف. إدي بالفرد ؤ هنا  القلق السليب الذي ي
ن أما إن هذا النوع من القلق أ( 3144شار رزيقة )أ

ألداء الفرد  وإضعافو تثبياه أ تنشيا الفرد يتسب  يف
 بصفة عامة.

كد أتأثري القلق على توافق الفرد وصحته النفسية:  -4
ر إن هذا النوع من القلق يصنف أ( 3111) وهخرون ةصِّب 

 قلق عادي وقلق عصايب مرضي.
 :مستويات القلق

ن أر إ( 3111( و بلكيال  )4225بو صامية )أشار أ
 مستويات هي: ةر ثالثإيمه القلق ميكن تقس

يف هذا املستوى يكون الفرد على  :مستوى منخفض -4
. اخلارجية حداثمستوى مرتفع من احلساسية حنو األ

املستوى املنخفض من القلق يسمى بالقلق العادي وظيفته 
ساسية تنبيه الفرد عند الشعور بأي مشكلة قد تؤذي األ

، ؛ رزيقة3111 خار قري  من الفرد )بلكيال ، وأالفرد 
3144.) 

مستوى متوسا القلق: هذا املستوى من القلق ليس  -3
ول لذلك يف هذا مثل القلق العادي املتمثل يف املستوى األ

قل قدرة أن الفرد يكون أ( 3144املستوى يذكر رزيقة )
على السيارة على استجاباته يف حياته العامه وذلك خالل 

ن يبذل قصارى أحاالت القلق لذلك  ك  على الفرد 
جهده للمحافظة على سلو  مناس  يف مواجهة هذه 

 (. 51ملواقف )ص: ا
ر هذا إعندما يصل الفرد  :رتفعاملمستوى القلق  -4

املستوى من القلق يقوم بأسالي  غري مناسبة للمواقف ال  
نه يف هذه املرحلة أحتدث له يف حياته العامة.  يالحق 

مييز  كيز واالنتباه لذلك ال)املستوى( ال يستايع الفرد الرت 
 (. 3144بني املثريات الضارة والنافعة )رزيق، 

ن القلق كلما أيالحق من خالل استعراض مستويات القلق 
نه كلما زاد أعلى سلوكه و  ثر ذلك سلبيا  أزاد عند الفرد 
 قل سيارة على سلوكه. أصبح الفرد أمستوى القلق 

 عراض القلق:أ
 ا  ن يكون تأثري أما إد هذا التأثري القلق له تأثري على الفر 

. سوف نتحدث يف ا  جسمي ا  يكون تأثري أو على الفرد  ا  نفسي
عراض القلق وتأثرياته على الفرد من اجلان  أهذه الفقرة عن 

 النفسي واجلسمي.
يؤثر القلق على  :لفرداعراض القلق النفسية على أ: وال  أ

حة الناحية النفسية لدى الفرد فيسب  له عدم الرا
من والامأنينة. مل وعدم األالشعور  يبة األ، و واالستقرار
، بلر اهلروب وعدم مواجهة الواقع )جإالفرد  ألذلك يلج
عراض ن من األأ( 3144(. ويضيف رزيقة )3111

النفسية ال  تؤثر على الفرد نتيجة القلق  العصبية 
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لنوم بسب  الشعور اقلة  ،لنفسيااال"ا   ،لزائدةاواحلساسية 
لليلية كل هذه اوالكوابيس  ،حالم املزعجةاأل ،باإلرهاق

و أن الفرد يعا  من القلق نتيجة خلِّبة أعراض تدل على األ
 (. 13موقف معني  )ص: 

عراض اجلسمية األ :لفرداعراض القلق اجلسمية على أ: ثانيا  
عراض على جسم الفرد نتيجة القلق. أهي كل ما يؤثر  من 
زمات األ ،توتر العضالت ،طرافمثال ذلك برودة األ

ر ذلك هنا  إضافة إ(. 4225العصبية ... اخل )زهران ، 
خرى نتيجة القلق تؤثر على الفرد وصحته أعراض جسمية أ

ن هنا  عدة أ( 3111ليه جبل )إشار أمثال ذلك ما 
 ،الصداع املستمر ، ارتفاع ضغا الدم هي:عراض أ

ان وسرعة ضربات القل ، فقد ،اضارابات يف املعدة
والشعور بالضيق يف  ،القي ،والغثيان ،الدوران ،لشهيةا

 (. 444الصدر )ص: 
بصفة عامة العامل  د  ن القلق يعأ( 3114شار حسني )أ
 ه يعد  مراض النفسية ويف الوقت نفسساسي املسب  ل األ
ولكن باتفاق  ه از املهمات ال  قد تواجهللفرد إل ا  حمفز 
 فراد. لنفسية والسلوكية ل لالضارابات ا ا  مسبب عد  عام ي

 الفرأ بين الخوف والقلق:
نا خائف أما نسمع يف حياتنا اليومية   كثريا   اخلوف والقلق 

 رمعني  ولكن السؤال الذي يتباد ءنا قلق من شيأوكذلك  
 ان،خمتلفمها م أواحد  ءذهان هل اخلوف والقلق شير األإ
مرين أ ن القلق خيتلف عن اخلوف يفأ( 3144شار رزيقة )أ

 مها:
 ن القلق خوف من شي جمهول غري متوقع وغري .أ -4 
عندما ال  ن القلق هو انفعال مؤر نشعر به داخليا  أ -3 

-31 اه ما يهددنا باخلار )ص:   ا  ن نفعل شيأنستايع 
34.) 
 سباب القلق: أ

 ،فرادلظهور القلق عند األ ةسباب وعوامل مسببأهنا  عدة 
( 3144ة كما ذكرها رزيقة )ربعأسباب عددها هذه األ

 هي: و 
يف حتديد القلق لدى  ا  همم ا  فالوراثة تلع  دور  :وراثةال -4
كد أكدته العديد من الدراسات حيث أوهذا ما  ،فراداأل

سباب الوراثية هلا دور كبري يف حتديد ن األأ( 3144رزيقة )
عن طريق  ا  ن يكون وراثيأن القلق ميكن إالقلق. حيث 
 (.14اجلينات )ص: 

هنا  اختالف يف مدارل علم  :نفسية اجتماعيه -3
النفس يف تفسري مسببات القلق من الناحية النفسية 

ن مدرسة التحليل أ( 3144كد رزيقة )أاالجتماعية  حيث 
و عدم أر شعور الفرد بالنقص إالنفسي ترجع سب  القلق 

ن أنصار املدرسة السلوكية فرتى أما وأ ،تلبية حاجات الفرد
لقلق نات  عن السلو  اخلاط  وكذلك الضغوع ظهور ا

 (.14الاالق ...اخل )ص:  -اخلارجية مثل الفقر
ن احلياة أ( 3111يرى العنا  ) :الجتماعيةاالضغوع  -4

ملي ة بالضغوع واملتغريات املتتابعة مثل احلرمان والتفكك 
، لذلك القلقوهذه الضغوع تؤدي باإلنسان إر  ،سرياأل

 .هسبابتعد  من أ
ن االهتمام باملستقبل مصدر اهتمام إ :ستقبليةاملالنظرة  -1

فراد )الذكور واإلناث( حيث يعتِّب االهتمام مجيع األ
فراد. ذكر للقلق لدى األ ا  مسبب ا  ساسيأ باملستقبل عامال  

ر التقدم والوصول إن الفرد يسعى دائما أ( 3144رزيقة )
ية  ده يف ر النجاح  ولكن تفكريه يف ضغوع احلياة العصر إ

ر حتقيق إ صراع دائم ينت  عنه حالة قلق وهو يسعى دائما  
 (. 13ذاته  )ص:

ول الدراسات ال  اهتمت بالقلق يف االختبار كانت يف أن إ
  4253مريكا حيث قام وسارسون عام أ

بإعداد مقيال لقيال القلق من االختبار  بعد ذلك ويف 
بالقلق من  جاث اخلاصةمنتصف القرن العشرين بدأت األ
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نه أ( 3111كد شاهني )أ. االختبار تنشا وتظهر جليا  
ظهرت العديد من الدراسات يف منتصف القرن العشرين ال  
اهتمت بظاهرة القلق من االختبار ومدى تأثري ذلك على 

بو حا  أوضح أ وقد(. 41التحصيل الدراسي )ص: 
ن هنا  العديد من الدراسات ال  اهتمت أ( 4213)

بني القلق من االختبار والتحصيل الدراسي حيث  بالعالقة
ن هنا  عالقة سلبية بني القلق أوضحت هذه الدراسات أ

نه كلما زاد القلق عند الفرد من إوالتحصيل الدراسي. حيث 
االختبار كان له رد فعل سليب على مستوى التحصيل 

 نفسه.لفرد لالدراسي  
ق من هنا  بعض الدراسات العربية ال  اهتمت بالقل

االختبار وتأثريه على مستوى التحصيل الدراسي للاالب 
عسفا  و( و صواحلة 3111مثال ذلك ما قام به شاهني )

ن القلق له تأثري سليب أوضحت الدراسة أ( حيث 3111)
كثر أن أعلى التحصيل الدراسي للاال . يالحق 

، ؛ رزيقة 3111عسفا،  والدراسات السابقة )صواحلة 
ة معينة من اجملتمع وهي شرمة ( اهتمت بشرم3144

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 

الباحث  ذه الشرمة. فتكونت فكرة هذه الدراسة  من قبل
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.
 دراسات السابقةال

هنا  عدة دراسات على مستوى الوطن العريب والعاملي 
اهتمت بالقلق ومدى عالقته مبستوى التحصيل الدراسي. 

( قام 4241بو صبحة )أمن هذه الدراسات ما قام به 

بدراسة العالقة بني قلق االختبار والتحصيل الدراسي. 
وذلك على عينة من طالب الصف الثالث املتوسا. حيث 

طالبة. استخدم  414و  ا  طالب 344فراد العينة أله عدد ب
ما التحصيل أ ،الباحث مقيال سارسون لقيال قلق االختبار

الدراسي للاالب والاالبات فقد حصل عليه الباحث من 
خالل تقديرات املعلمني ألداء طال م خالل السنة 

  :يةااتر النتائ  إالدراسية. توصل الباحث 
بة بني قلق االختبار والتحصيل الدراسي توجد عالقة سال  

و أفكلما زاد القلق قل التحصيل الدراسي عند الاال  
ذات  ا  ن هنا  فروقأر إتوصلت الدراسة  يضا  أالاالبة. 
حصائية يف مستوى القلق بني الاالب والاالبات إداللة 

ن أر إوذلك لصاب الاالبات. كذلك توصلت الدراسة 
و الاالبة أي مصل عليه الاال  على مستوى حتصيل دراسأ

دىن مستوى حتصيل أن أمرتبا بأقل مستوى من القلق و 
و الاالبة يرتبا بأعلى مستوى أدراسي مصل عليه الاال  

ثر أ( بدراسة مدى 4214من القلق. كذلك قام الرما  )
االسرتخاء العضلي على مستوى التحصيل الدراسي ويف 

جرى الباحث أث خفض قلق االختبار حي هالوقت نفس
استخدم  ،وطالبة طالبا   23دراسته على عينة تكونت من 

الباحث يف دراسته مقيال سارسون لقلق االختبار. كما قام 
فراد العينة أالباحث بقيال مستوى التحصيل الدراسي لدى 

)الاالب و الاالبات( عن طريق درجاهتم يف اختبار مادة 
وعي على جرى الباحث اختبار موضأعلم النفس حيث 

استااع الباحث معرفة وحتديد مستوى  وبذلكفراد العينة أ
فراد العينة. توصل الباحث يف أالتحصيل الدراسي لدى 

حصائية إداللة  يثر ذأوجود  -4ية: تر النتائ  ااإدراسته 
لعامل املعاجلة باالسرتخاء العضلي على التحصيل الدراسي 

ذو أثر ال يوجد  -3فراد العينة. أوخفض قلق االختبار لدى 
حصائية يوضح تأثري نوع اجلنس يف متغريات الدراسة إداللة 

 )املعاجلة باالسرتخاء يف خفض قلق االختبار(.  
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 Benjamin et al. (1981)   ر إقام بدراسة هدفت
 معرفة مدى تأثري قلق االختبار يف معاجلة

وطالبة من  ا  طالب 411املعلومات لدى عينة تكونت من 
ر إفراد العينة أرحلة اجلامعية حيث قسم الباحث طالب امل

مستويات بناء على مستواهم ودرجاهتم على مقيال  ةثالث
مستوى  –تفع : مستوى مر هي القلق هذه املستويات

 نأر إ. توصلت الدراسة مستوى منخفض –متوسا 
العجز يف التحصيل الدراسي لدى الاالب والاالبات من 

  مشكالت تتمثل يف الذاكرة ذوي القلق املرتفع كان بسب
االسرتجاع( وليس فقا بسب   –التخزين  –)الرتميز 

 مستوى القلق املرتفع لدى الفرد.
( حيث درل العالقة بني القلق 4213براهيم )إ  

والتحصيل الدراسي لدى طالب وطالبات املرحلة الثانوية 
وطالبة.  ا  طالب 441فراد العينة أبالكويت . حيث بله عدد 

ستخدم الباحث مقيال القلق الصريح ل طفال وقد ا
ومقيال )بيل( للقلق يف مواقف االختبار. توصلت الدراسة 

ر وجود عالقة ارتباطيه سالبة بني القلق والتحصيل إ
الدراسي وذلك يف حالة القلق املرتفع. كما قام الزغل 

ثر القلق من االختبار على مستوى أ( بدراسة 4214)
طالب وطالبات الصف الثالث  التحصيل الدراسي لدى

املتوسا يف مادة الرياضيات. حيث تكونت عينة الدراسة 
 444من طالب املدارل احلكومية و  ا  طالب 541من 

ربد بدولة إطالبة من طالبات مدار وكالة غوث يف مدينة 
ردن. استخدم الباحث يف دراسته مقيال لسوين لقيال األ

فراد أدراسي لدى ما مستوى التحصيل الأ ،قلق االختبار
تقارير التحصيلية من قبل الالعينة فقد استعان الباحث ب

فراد أفراد العينة وذلك ملعرفة مستوى أمدرسني ومدرسات 
ن هنا  أوضحت نتائ  الدراسة أالعينة يف مادة الرياضيات. 

عالقة سلبية بني قلق االختبار ومستوى التحصيل الدراسي. 
و الاالبة أسي للاال  فكلما كان مستوى التحصيل الدرا

كان يف املقابل درجة القلق منخفضة وكذلك كلما    ا  مرتفع
كان يف املقابل   ا  و الاالبة منخفضأكان مستوى الاال  
 درجة القلق مرتفعة.
( بدراسة 4211) Plass and Kenned  كذلك قام كال

  ثر عامل الوقت واجلنس وارتباطهماأ
ثر ذلك على أ فراد عينة الدراسة ومدىأبالقلق لدى 

على عينة  اجراء دراستهمإالتحصيل الدراسي. حيث قاما ب
وطالبة من طلبة املرحلة االبتدائية  ا  طالب 455تكونت من 

ر إ)الصف الثالث والصف الرابع(. خلصت الدراسة 
ن مستوى التحصيل الدراسي لدى الاالب أ :يةتااالنتائ  

لتحصيل فضل من مستوى اأمن ذوي درجة القلق املتوسا 
. من ا  مفتوح أم ا  الدراسي للاالبات سواء كان الوقت حمدد

داء الاالبات من ذوي درجة القلق املرتفع أخرى كان أجهة 
داء الاالب ذوي أفضل يف مستوى التحصيل الدراسي من أ

ذا كان إما أ ا ،ذا كان الوقت حمددإدرجة القلق املرتفع وذلك 
جرى أس. كذلك ( فيكون العكا  الوقت غري حمدد )مفتوح

( دراسة ملعرفة الفروق بني اجلنسني يف القلق 4224مرزوق )
جرى دراسته على عينة مكونة من أمن االختبار حيث 

وطالبة يف املرحلة الثانوية يف سلانة عمان.  ا  طالب 311
حصائية بني إر وجود فروق ذات داللة إتوصلت الدراسة 

 ناث.اجلنسني يف قلق االختبار لصاب اإل
( دراسة على مدى تأثري 4224جرى مغاوري )أ ضا  يأ
فراد. حيث تكونت عينة سرة وقلق االختبار لدى األاأل

وطالبة من طلبة اجلامعة  يف كلية  ا  طالب 354الدراسة من 
ن هنا  عالقة ارتباطية بني أر إالرتبية. توصلت الدراسة 

 سرية والقلق من االختبار.البي ة األ
Day (1994)  ة على عينة من الالبة حيث قام بدراس
  ر تقصي مدى فاعليةإهدفت الدراسة 

اسرتاتيجية تعديل السلو  املعريف والعال  بالنماذ  املتعددة 
، ومن مث جل خفض مستوى درجة القلق من االختبارأمن 
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فراد العينة. أحتسني مستوى التحصيل الدراسي لدى 
 ا  لبطا 41. ةوطالب ا  طالب 44تكونت عينة الدراسة من 

على برنام  تعديل  ا  فراد العينة تلقوا تدريبأمن  ةوطالب
 45فراد العينة والباله عددهم أما باقي أ ،السلو  املعريف

وطالبة فقد مت تدريبهم على برنام  تعديل السلو  عن  ا  طالب
ية: تر النتائ  ااإطريق متعدد النماذ . توصل الباحث 

 أفرادا مل  تدرب عليهن كال الِّبناجمني التدريبيني واأ -4
ثر فعال يف خفض القلق من أا مالعينة هلذه الدراسة كان هل

من برنام  تعديل  ن كال  أ -3فراد العينة. أاالختبار عند 
السلو  املعريف وبرنام  تعديل السلو  عن طريق النماذ  

ثر واضح يف حتسني مستوى التحصيل أاملتعددة  كان هلما 
 ة. فراد العينأالدراسي لدى 

 (4221 )Swanson   عمل دراسة عن القلق من
ناث( والذين يعانون من اإل-االختبار لدى الاالب )الذكور

 طالبا   13االضارابات العقلية. حيث مشلت عينة الدراسة 
 ر وجودإوطالبة. توصلت نتائ  الدراسة 

كابية بني القلق من االختبار واالضاراب املعريف كما إعالقة 
ر وجود عالقة سلبية بني القلق من إ توصلت الدراسة

 االختبار والعادات الدراسية. 
( قام بدراسة العالقة بني البي ة املدرسية 3114الزهرا  )

وقلق االختبار ومدى تأثريه على التحصيل الدراسي لدى 
عينة من طالب الصف الثالث الثانوي مبدينة مكة املكرمة. 

. معلما   411و  طالبا   151فراد عينة البحث أحيث بله 
 التعرف على مدى العالقة -4 ما يأيت:ر إهدفت الدراسة 

العالقة  -3بني البي ة املدرسية و قلق االختبار.  االرتباطية
العالقة بني  -4بني البي ة املدرسية و التحصيل الدراسي. 

 تذا كانإمعرفة ما  -1قلق االختبار والتحصيل الدراسي. 
التحصيل املنخفض والاالب  هنا  فروق بني الاالب ذوي

ذوي التحصيل املرتفع ومقارنته مبستوى القلق من االختبار 
 -4ية تاار النتائ  إفراد العينة.  توصل الباحث ألدى 

وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني البي ة املدرسية والبعد 
حد مكونات القلق من االختبار لدى أ د  االنفعايل الذي يع

عدم وجود عالقة بني كل من القلق من  -3فراد العينة. أ
االختبار والتحصيل الدراسي وكذلك البي ة املدرسية 

وجود عالقة سالبة بني القلق من  -4والتحصيل الدراسي. 
وجود فروق ذات  -1فراد العينة. االختبار واملواد الدراسية أل

فراد العينة يف أحصائية  يف التحصيل الدراسي بني إدالله 
( دراسة 3111جرى شاهني )أختبار. كما القلق من اال

ناث( الثانوية العامة إ-حول قلق االختبار لدى طلبة )ذكور
 411يف حمافظة اخلليل. حيث تكونت عينة الدراسة من 

وطالبة من الصف الثالث الثانوي )توجيهي(. استخدم  طالبا  
الباحث يف دراسته مقيال سارسون لقيال قلق االختبار. 

ية: وجود فروق ذات داللة تر النتائ  ااإتوصلت الدراسة 
-يف مستويات القلق من االختبار بني اجلنسني )الذكور

وجود فروق ذات داللة  يضا  أناث. ناث( لصاب اإلاإل
حصائية يف مستويات القلق من االختبار بني الالبة حس  إ

حصائية إنوع املادة الدراسية. كذلك وجود فروق ذات داللة 
ق االختبار تعزى لتخصص الاال  والاالبة يف مستويات قل

حصائية يف إوجود فروق ذات داللة  ا  يضأديب(. أ-)علمي
ناث( تعزى اإل-مستوى قلق االختبار بني الاالب )الذكور

ملتغري مستوى التحصيل الدراسي لصاب الاالب املتدنية 
 مستوياهتم. 

( بدراسة فعالية استخدام 3111قام صواحلة وعسفا )
التعزيز يف خفض مستوى قلق االختبار يف مادة جراءات إ

الرياضيات لدى عينة من طالبات الصف السادل االبتدائي 
ر تقصي فعالية إردن. حيث هدفت الدراسة يف األ

جراءات تعزيز التحصيل يف التقليل من قلق إاستخدام 
طالبة من  11فراد العينة املتكونة من أاالختبار لدى 

ربد. حيث إغوث الدولية يف مدينة طالبات مدارل وكالة ال
مستويات بناء على ضوء  ةر ثالثإمت تقسيم الاالبات 
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 -4مقيال القلق )مقيال قلق الرياضيات ل طفال(: 
 -4مستوى متوسا القلق  -3مستوى مرتفع يف القلق 
مت تقسيم الاالبات ذوي  يضا  أمستوى منخفض القلق. 

عة  ريبية وعدد ر جمموعتني: جممو إمستوى القلق املرتفع 
طالبة.  31فرادها أطالبة وجمموعة ضاباة وعدد  11فرادها أ

 –حيث استخدم الباحثان نوعني من املعززات )مادية 
ر إاجملموعة التجريبية. توصلت الدراسة  ألفرادلفظية( 
حصائية بني إتوجد فروق ذات داللة  -4ية: تالنتائ  اا

مقيال قلق  اجملموعتني )الضاباة و التجريبية( على
ال توجد فروق  -3الرياضيات تعزى الستخدام التعزيزات 

حصائية ألداء جمموع  التعزيز على مقيال إذات داللة 
 القلق. 

( قامت بدراسة تكافؤ  وذجي اختبار رافن 3111ال ثا  )
التقليدي( لدى عينة من طالب وطالبات  –)ا وس  

س  واال اه معة قار يف ضوء قلق االختبار وقلق احلااج
داة قيال أتاوير  -4ر: إحنو احلاس . هدفت الدراسة 

الكشف عن العوامل املؤثرة على  -3حموسبة باللغة العربية 
التكافؤ السيكومرتي مثل اجلنس وقلق االختبار وقلق 

ر حتديد وتقدير النموذ  إهدفت الدراسة  يضا  أاحلاس . 
ر إ ةفضل لدى الاالب والاالبات. توصلت الباحثاأل

حصائية إ ةعدم وجود فروق ذات دالل -4ية: تالنتائ  اا
بني الاالب والاالبات يف مستوى قلق االختبار وقلق 

عدم وجود فروق ذات  -3احلاس  واال اه حنو احلاس . 
فراد العينة يف  وذ  االختبار يف أحصائية بني إدالله 

 ةعدم وجود فروق ذات دالل -4اخلصائص السيكومرتية. 
فراد العينة يف درجات  وذجي االختبار أصائية بني حإ

 والتقليدي(.  –)ا وس  
"ا تتفق مع الدراسة أر الدراسات السابقة  د إبالنظر 

 :هيمور أاحلالية يف عدة 

اهتمت معظم الدراسات السابقة بالعالقة بني القلق  -4
( و شاهني 4213براهيم )إوالتحصيل الدراسي مثل دراسة 

(3111.) 
بني اجلنسني  ا  ن هنا  فروقأكدت أبعض الدراسات  -3

ناث مثال على ذلك فيما خيص القلق وذلك لصاب اإل
 (.3111( و شاهني )4224دراسة مرزوق )

ن الفروق بني الاالب أكدت أبعض الدراسات  -4
 ،ناث( يف مستوى القلق ليس فقا نوع اجلنساإل-)الذكور

يف  ا  همم ا  نزلية تلع  دور خرى مثل البي ة املأ ا هنا  عوامل إ
التأثري على مستوى التحصيل الدراسي لدى الاالب. مثال 

( و كذلك دراسة مغاوري 3111على ذلك دراسة شاهني )
(4224 .) 

"ا أولكن بنظرة متعمقة يف الدراسات السابقة نالحق 
 :هيمور أ تلف عن الدراسة احلالية يف عدة 

إال بشرمة واحدة من ن الدراسات السابقة ر هتتم أ -4 
طالب املدينة )احلاضرة( بينما  تتمثل يفجمتمع الاالب 

الدراسة احلالية اهتمت بشرمة من طالب املدينة وكذلك 
كة ملدينة مطالب القرى اجملاورة  يف خرى بثلأبشرمة 
 املكرمة.

جريت على جمتمعات خمتلفة أمعظم الدراسات السابقة  -3
هذه الدراسة فقد اهتمت ما أ ،عن اجملتمع السعودي

 باجملتمع السعودي وخاصة جمتمع مكة املكرمة وقراها.
 فروض الدراسة

حصائية بني طالب الريف إتوجد فروق ذات داللة  -4
وطالب احلضر يف درجات القلق من االختبار لصاب 

 طالب القرية.
حصائية بني طالب إتوجد فروق ذات داللة  -3 

الشرعي يف درجات  التخصص الابيعي وطالب التخصص
 القلق من االختبار.
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توجد فروق يف درجات القلق من االختبار بني  -4
 ىاملستويات املختلفة من التحصيل الدراسي لصاب املستو 

 األدىن.
سلبية بني مستوى قلق االختبار  ارتباطيةتوجد عالقة  -1

 ومستوى التحصيل الدراسي  لدى عينة الدراسة.
 إجراءات الدراسة 

 الدراسةمنهج 
املقارن( وذلك -الوصفي )االرتباطياستخدم الباحث املنه  
 ملالئمته للدراسة احلالية .

 مجتمع الدراسة
شرعي( مبدينة -مجيع طالب الصف الثالث الثانوي )طبيعي

مكة املكرمة وضواحيها. وقد بله عدد املدارل الثانوية  
مدرسة ثانوية موزعة  11للبنني مبكة املكرمة و ضواحيها 

مدرسة ثانوية داخل مدينة مكة و  15 :على النحو اايت
مدرسة ثانوية خار  مدينة مكة املكرمة. اجلدول رقم  34
( يوضح جمتمع الدراسة حس  إحصائية العام الدراسي 4)

 ه  4143-4144

 كة المكرمة( العدد اإلجمالي لمدارس و طالب الصف الثالث الثانوي في مكة المكرمة وضواحيها شمال م1جدول رقم )

 الدراسة عينة
 الصف  طالب من عينة على احلالية الدراسة هذه اشتملت
 املكرمة مكة مبدينة( شرعي-طبيعي) الثانوي الثالث

 بله. عشوائية باريقة العينة اختيار مت حيث. وضواحيها
  موزعني  طالبا   431 العينة أفراد عدد

 اختيارها مت مدرستني ميثلون طالبا   11 على النحو اايت:
 الثانوية الفالح مدرسة) مكة مدينة مدارل من عشوائيا  
 القسم وكذلك الابيعي القسم من( الثانوية مكة مدرسة
 اختيارها مت مدرستني ميثلون طالبا   11 أيضا  . الشرعي
 وقد هذا(. عسفان -اجلموم) مكة قرى مدارل من عشوائيا  

 معياري باحنراف34,41 للاالب العمر متوسا بله
 القابلة احلالية للدراسة العينة حجم بله كما( .41,1)

 يوضح( 3) رقم اجلدول. طالبا   431 اإلحصائي للتحليل
 .الدراسة عينة توزيع

 (2) رقم الجدول
 الدراسة أداة الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح

 

 
 المدرسة عدد العينة طبيعي شرعي الموقع

 مكة الثانوية 41 45 45 مكة املكرمة

 الفالح 41 45 45 مكة املكرمة

 اجلموم 41 45 45 قرى مكة

 عسفان 41 45 45 قرى مكة

 اجملموع الكلي 431 11 11 

 أعده الذي االختبار من القلق مقيال الباحث استخدم
 44 من املقيال يتكون حيث( 4253) وزمالؤه سارسون

 ال او( √) بنعم حمددة املقيال فقرات عن اإلجابة. فقرة
 بال إلجابةا أما واحدة، درجة بنح( √) بنعم اإلجابة)×(. 
 . صفر مبعا شيء بنح فال)×( 
 العربية البيئة على المقياس وثبات صدأ
 المقياس صدأ
 ل االختبار من القلق مقيال برتمجة( 3111) شاهني قام

 على ترمجه ما بعرض قام حيث العربية اللغة إر سارسون
 سالمة من التأكد أجل من الرتبويني ا كمني من جمموعة
 والبي ة عامة العربية البي ة مع يتفق مبا الصياغةو  الرتمجة ودقة

 عدد المدارس الثانوية العدد عدد طالب القسم الطبيعي عدد طالب القسم الشرعي المجموع الكلي
 داخل مدينة مكة 15 %( 45) 1335 %(31) 4424 5141
 خارج مدينة مكة )القرى( 45 %( 15) 4254 %( 45) 4145 3211
 المجموع الكلي 11 1441 3131 1113
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 عرض مث. املقيال صدق من للتأكد  خاصة الفلساينية
 العينة أفراد فهم من للتأكد الاالب من عينة على املقيال
 يلزم ما تعديل مث املالحظات ضوء على املقيال لفقرات
 .اجملتمع عينة أفراد مع تتناس  ح  فقرات من تعديله
 مقياسال ثبات
 املقيال ثبات معامل جساب( 3111) شاهني قام

 وهذه 11,1 بلغت حيث كرونبا  الفا معادلة باستخدام
 .الدراسة ألغراض كاف عايل ثبات
 السعودية البيئة على المقياس وثبات صدأ
 المقياس صدأ
 فقرات على يسري بتعديل احلالية الدراسة على الباحث قام

 إر ورجع( 31 الفقرة - 1 الفقرة - 4 الفقرة) املقيال
 إر العربية النسخة أرسل مث الرتمجة، ملاابقة سارسون مقيال
 للبي ة املقيال ومناسبة صدق من للتأكد  تربويني حمكمني

 عينة على املقيال بعرض الباحث قام ذلك بعد السعودية،
 الفقرات ووضوح فهم مدى من للتأكد الاالب من

 يلزم ما تعديل مت منيا ك مالحظات ضوء على. للاالب
 . السعودي اجملتمع مع تتناس  جيث فقرات من تعديله
 المقياس ثبات

 باستخدام وذلك املقيال ثبات من بالتحقق الباحث قام
 كرونبا  الفا معامل قيمة  بلغت حيث الفاكرونبا  معامل
 .الدراسة إلجراء كافية قيمة وهذه، 12

 الدراسة تطبيق إجراءات
 على االختبار من القلق مقيال بتوزيع احثالب قام: أوال  
 ميثلون طالبا   11) طالبا   431 عددهم الباله الدراسة عينة

 طالبا   11 و املكرمة ملكة اجملاورة القرى مدارل طالب
 (.مكة مدينة مدارل طالب ميثلون
 لكل الدراسي التحصيل مستوى بال  الباحث قام: ثانيا  
 وذلك العينة أفراد درسوا ذينال املعلمني قبل من العينة أفراد

 احلالية الدراسة يف مشاركة مدرسة كل إدارة مع بالتعاون
 معرفة أجل من  املالوبة األوراق جبميع الباحث زود وقد

 السنة الدراسة خالل عينة أفراد جلميع الدراسي التحصيل
 .الدراسية

 وتفسيرها الدراسة نتائج 
 أفراد على ختباراال من القلق اختبار بإجراء الباحث قام

 حيث العينة أفراد عند القلق مستويات ملعرفة وذلك العينة
 ميكن الاالب أن االختبار خالل من الدراسة  أوضحت
 القلق، هذه يف خمتلفة مستويات ثالثة إر تصنيفهم
(.4) جدول اايت اجلدول يف موضحة املستويات

 العينة ألفراد القلق مستويات( 1) جدول

تويات القلق بني أفراد ( أن مس4يتضح من اجلدول رقم )
القرى( بنس  خمتلفة. -العينة توزعت على الاالب )املدينة 

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 

% بينما بلغت 41914فض من ذوي مستوى القلق املنخ
% يف حني كانت نسبة 1941النسبة عند طالب القرى 
القرى( متقاربة عند مستوى  –القلق عند الاالب )املدينة 

القلق املتوسا حيث بلغت نسبة القلق عند طالب املدينة 
% بينما بلغت نسبة القلق عند طالب القرى 45914

 مستوى القلق ينة طالب المدينةع % عينة طالب القرى % المجموع الكلي الكلية  النسبة

 مستوى منخفض 44 41914% 5 1941% 41 45%

 مستوى متوسط 42 45914% 41 45% 44 41914%

 مستوى مرتفع 31 34944% 44 41914% 15 % 51941

 المجموع الكلي 11 51% 11 51% 431 411%
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مرتفعة %. بينما بلغت نسبة القلق عند طالب القرى 45
%  41914أكثر من املدينة  حيث وصلت النسبة تقريبا  

يف القرى أي مبعا أن أكثر من منتصف عينة طالب القرى 
يعدنون من ذوي القلق املرتفع. يف املقابل بلغت نسبة عينة 

%. 34944طالب  املدينة من ذوي مستوى القلق املرتفع 
االب يالحق من اجلدول السابق أن مستوى القلق عند ال

عامة مرتفع نسبيا  خاصة عينة طالب القرى رمبا يرجع 
أمهها عدم وعي األسرة بأمهية  مورأالسب  يف ذلك إر عدة 

موضوع القلق وما يرتت  عليه من أضرار على الاالب 
والاالبات. كذلك عدم وعي الاالب بكيفية املذاكرة 
واالسرتجاع باريقة صحيحة و كذلك كيفية تقسيم الذاكرة 

تشفري عند املذاكرة كدليل على فهم الاال  للمادة وعدم وال
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 

 املدينة( يف مستوى القلق من االختبار. -)القرية
جساب  للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث

املتوساات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى الداللة 
( يوضح نتيجة 1وذلك باستخدام اختبار ت. اجلدول )

 الفرض األول. 

 
 

 القرى( مدينة مكة المكرمة في مستوى قلق االختبار-( يوضح الفرأ بين طالب )المدينة 1جدول )

 
( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 1من اجلدول ) يتضح

 α ( =19114.)عند مستوى
بني طالب املدينة وطالب القرى مبدينة مكة املكرمة يف 

قلق من االختبار. هذه الفروق لصاب طالب مستوى ال
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 

كرة ألبنائهم وكيفية االسرتجاع بارق علمية بأمهية املذا 
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 
( ال  3114( و كذلك الزهرا  )4221دراسة مغاوري )

أظهرت أن هنا  عالقة ارتباطية بني القلق من االختبار 
والبي ة األسرية. كذلك تتفق هذه النتيجة مع دراسة مجل 

( ال  أظهرت أنه توجد فروق يف مستوى 4141الليل )

 مستوى الداللة قيمة  ت لمعيارياالنحراف ا المتوسط الحسابي العدد موقع المدرسة
 4941 42954 11 املدينة

 1941 33935 11 القرية 19111 43941
   4941 31912 431 اجملموع الكلي
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القلق بني الاالب يف عدة متغريات هي: احلالة االجتماعية 
 –وكذلك اجلنس )ذكر  –القرية(  –السكن )املدينة   -

 انثى(. 
 نتيجة الفرض الثاني:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  صص طالب العينة 
 ومستوى القلق من االختبار.

للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث جساب 
املتوساات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى الداللة 

( يوضح نتيجة 5دول )وذلك باستخدام اختبار ت. اجل
 الفرض الثا .

 ( 5جدول )
 يوضح الفرأ بين الطالب في مستوى القلق من االختبار حسب التخصص الطبيعي الشرعي( وذلك بمدينة مكة المكرمة

 مستوى الداللة قيمة  ت معيارياالنحراف ال المتوسط الحسابي العدد التخصص

 4931 41913 11 طبيعي
43943 111. 

 1911 34944 11 شرعي

   4943 31912 431 اجملموع الكلي

 

( أنه توجد فروق ذات داللة 5من اجلدول ) يتضح  
 (.α =19114)إحصائية عند مستوى 

شرعي( مبدينة مكة  –بني  صص طالب العينة )طبيعي 
املكرمة و مستوى القلق من االختبار. هذه الفروق لصاب 

هذه النتيجة طالب الصف الثالث الثانوي  صص شرعي. 
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 

الدراسية من حيث املذاكرة واالسرتجاع إال ال يهتمون باملواد 
قبل االختبار بفرتة قصرية. فيتسب  عن ذلك زيادة  التوتر 
وزيادة مستوى القلق عند الفرد. هنا  العديد من الدراسات 

( 3111اتفقت مع نتيجة هذا الفرض مثل دراسة شاهني )
ال  أكدت أن هنا  فروقا  يف مستوى القلق من االختبار 

الصف الثالث الثانوي العلمي وطالب الصف  بني طالب
 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 

استخدم الباحث حتليل التباين األحادي، واجلداول الفرض 
 ااتية توضح النتائ    

 (2جدول )
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات القلق من االختبار وفقاً لمستوى التحصيل الدراسي ألفراد العينة 
 
 
 

 
 
 

  

 مستوى التحصيل العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 ضعيف 11 34945 3914

 متوسا 53 31943 3912

 مرتفع 33 44911 4913
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 (  7جدول )

يوضح نتائج تحليل التباين التحليل التبايني األحادي للفروأ بين مستويات التحصيل الدراسي )ضعيف , متوسط , مرتفع ( في القلق من 
 االختبار

 مستوى الداللة قيمة ف مربعاتمتوسط ال درجة الحرية مجموع المربعات معدل التباين

 431911 31 4144394 بني اجملموعات
42915 111. 

 44914 24 4541944 داخل اجملموعات

   451932 442 3331294 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية )
وذلك يف مستويات القلق من االختبار  1915عند مستوى 

سة بناء على مستوى حتصيلهم الدراسي، ألفراد عينة الدرا
وملعرفة ا اه الفروق بني القلق من االختبار ومستوى 

التحصيل الدراسي جلأ الباحث إر استخدام املقارنة البعدية 

 (POST HOC وذلك ملعرفة ا اه الفروق البعدية بني )
القلق من االختبار والتحصيل الدراسي لدى أفراد عينة 

خدم الباحث اختبار توكي يف املقارنة الدراسة. حيث است
 ( يوضح نتيجة املقارنة البعدية. 1البعدية. اجلدول رقم )

 ( 8جدول 
 يوضح نتائج المقارنات البعدية لدرجات القلق من االختبار , بين مستويات التحصيل الدراسي ) ضعيف , متوسط , وُمرتفع (

 مرتفع متوسط ضعيف مستوى التحصيل الدراسي

 4941 1941  ضعيف

 5942   متوسا

    مرتفع

 
( يوضح أن هنا  فروقا  يف مستوى القلق من 1اجلدول )

االختبار لدى أفراد العينة جس  مستوى حتصيلهم 
الدراسي. هذه الفروق يف مستويات القلق لصاب الاالب 

 ذوي املستويات املنخفضة يف حتصيلهم الدراسي.
 نتيجة الفرض الرابع:
رتباطيه سالبة دالة إحصائيا  بني القلق من توجد عالقة ا

 االختبار ، التحصيل الدراسي.
للتأكد من صحة الفرض الرابع قام الباحث  باستخدام 

 معامل ارتباع بريسون ملعرفة العالقة بني 
مستوى القلق من االختبار والتحصيل الدراسي للعينة . 

(  وهذه النتيجة تدل على أن هنا  -.11حيث بلغت  )

تباطا  عكسيا  )سلبيا ( بني القلق والتحصيل الدراسي. مبعا ار 
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 

( بينما بله معامل -.14رتباع لدى طالب املدينة بله )اال
(. إن نتيجة هذا -.12االرتباع لدى طالب الريف )

الفرض تتفق إر حد ما مع نتائ  الدراسات السابقة. حيث 
( أن هنا  عالقة ارتباطية بني 4241أكد أبو صبحة )

القلق والتحصيل الدراسي هذه العالقة تكون سلبية، كذلك 
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( أن هنا  عالقة ارتباطية 3114الزهرا  ) أكدت دراسة
 بني القلق والتحصيل الدراسي.  

 الخالصة والتوصيات
إر عدة مالحظات: أوال : وجود توصلت الدراسة احلالية 

نسبة من القلق بني الاالب يف مدينة مكة املكرمة وكذلك 
القرى اجملاورة هلا. حيث إن نسبة القلق من االختبار عند 

لقرى مرتفعة عن طالب املدينة . ثانيا : الاالب يف ا
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 

: توصلت الدراسة إر أن االختبار بصفة عامة. ثالثا  
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 

هم . من أجل احتواء هذه مور أللاالب وكذلك أولياء 
 املشكلة والتقليل من هثارها.

بناء على ما توصلت إليه الدراسة احلالية أوصى الباحث 
 بعدة توصيات:

تمام باالب القرى و  تفعيل دور املرشد الااليب االه -4
يف املدرسة من أجل معرفة وحتديد الاالب ذوي القلق 

القلق  سبابأاملرتفع من االختبار وذلك من أجل معرفة 
 .مورومعاجلتها بالتعاون مع أولياء األ

احتواء الاالب ذوي مستويات القلق املرتفعة عن طريق  -3
ادة دراسية وحمتوياهتا وكذلك تزويدهم بإرشادات عن كل م

 اذ  أس لة سابقة  وذجية لكل مادة وذلك من أجل 

التقليل من هيبة كلمة اختبار أو امتحان. كذلك توجيه 
الاالب عن طريق مرشد املدرسة و املعلمني بكيفية الاريقة 

 الصحيحة للمذاكرة واالسرتجاع وتقسيم الذاكرة والرتميز.
ور األساسي يف الرتبية وذلك تفعيل دور األسرة ا  -4

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

 
 عند  (. عالقة القلق بالتحصيل الدراسي4213براهيم ، كمال. )إ

 1امللك سعود ،  ةطلبة املدرسة الثانوية. جملة كلية الرتبية ، جامع
،452-445. 
 لو (. التقوة النفسي، القاهرة، مكتبة األ4213بو حا  ، فؤاد. )أ 

 املصرية.
 (. القلق والتحصيل الدراسي. عمان ، 4225بو صامية ، عايدة. )أ

 ردن: املركز العاليب للخدمات الاالبية. األ
 (. العالقة بني قلق االختبار والتحصيل 4241بحة ، كايد. )بو صأ

عدادي مبدارل حمافظة عمان. الدراسي عند طلبة الصف الثالث اإل
 ردنية.رسالة ماجستري غري منشورة. عمان: اجلامعة األ

 (. الصحة النفسية والتوافق. 3114محد ، سهري كامل. )أ
 سكندرية للكتاب.سكندرية: مركز اإلاإل

   (. تكافؤ  وذجي اختبار رافن 3111، العنود مبار . )ال ثا
التقليدي( لدى عينة من طالب وطالبات جامعة قار  -)ا سوب

يف ضوء قلق االختبار و قلق احلاس  واال اه حنو احلاس . رسالة 
 م القرى.أدكتوراه غري منشورة ، مكة: جامعة 

  ، (. 3114مون. )أسامة ، واجلراح ، عبدالناصر، وغوا ة ، مأبااينة
دار املسرية للنشر والتوزيع والاباعة.  علم نفس الافل غري العادي.

 عمان
  ،  (. تقدير الذات وعالقته بقلق 3111براهيم ، حممد. )إبلكيال

كادميية العربية املستقبل. رسالة ماجستري غري منشورة، الد ار : األ
 املفتوحة يف الد ار .

 ( .ا3111جبل ، فوزي ، حممد .) لصحة النفسية والسيكولوجية
 سكندرية. الشخصية. املكتبة اجلامعية االزراطة، اإل
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 ( .االضارابات السلوكية. كلية اا3114حسني ، علي فايد .) ،داب
 ور.القاهرة، الابعة األ

  ، (. املرجع يف الصحة النفسية، الدار العربية 3113دي . )أاخلالدي
 غريان.للنشر والتوزيع املكتبية  اجلامعية، 

 ( .الصراع النفسي االجتماعي للمراهق 3144رزيقة ، حمدب .)
السمة(. رسالة ماجستري -املتمدرل وعالقته بظهور القلق )احلالة
 تيزي وزو.  -غري منشورة. اجلزائر: جامعة مولود معمري

 ( .4214الرما  ، سليمان .)ثر االسرتخاء العضلي يف التحصيل أ
( ، 3)3العربية للبحوث الرتبوية. وخفض قلق االمتحان. اجمللة 

54-11 . 
 ( .النظام 3111الزعيب ، حممد بالل ؛ عبال ، الاالفحة .)

 حصائي. عمان: دار وائل للنشر.اإل
  ، ثر كل من قلق االختبار وترتي  فقراته أ(. 4214ميان. )إالزغل

حس  درجة صعوبتها وتزويد الالبة باملعلومات عن هذا الرتتي  
عدادي يف مادة الرياضيات. الصف الثالث اإل على حتصيل طلبة

 رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة الريمو .
 ( .الصحة النفسية والعال  4241زهران ، حامد عبدالسالم .)

 النفسي. القاهرة: عار الكت .
 ( .علم النفس 4225زهران ، حامد عبدالسالم .)النمو الافولة 

 واملراهقة. القاهرة: عار الكتاب. 
 ( .العالقة بني البي ة املدرسية وقلق 3114الزهرا  ، علي عبدالقادر .)

االختبار والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالب الصف الثالث 
م القرى للعلوم الرتبوية أالثانوي مبدينة مكة املكرمة. جملة جامعة 

 .444-443( ، 4)44نسانية. واالجتماعية واإل
 ( 3111شاهني ، حممد عبدالفتاح) قلق االختبار لدى طلبة الثانوية .

والدراسات،  ل جاثالعامة يف حمافظة اخلليل. جملة القدل املفتوحة 
 .45-4، 4عدد 

 ( .مشكالت األ3114شيفر ، شارلز ، وميلمان ، هوارد .) طفال
سالي  املساعدة فيها. )ترمجة نسيمة داود ونزيهة أواملراهقني و 

 ردنية.محدي(. عمان: منشورات اجلامعة األ
  (. الصحة النفسية والتوافق 3111خرون. )ه، حممد علي و  ةصِّب

 .ةالنفسي. دار املعرفة اجلامعية، االزارط
  (. فعالية 3111محد ؛ عسفا ، مرة حممد. )أصواحلة ، حممد

جراءات التعزيز يف خفض مستوى قلق االختبار يف مادة إاستخدام 

ردن. جملة  األالرياضيات لدى عينة من طالبات الصف السادل يف
 . 414-434( ، 3)31م القرى للعلوم الرتبوية والنفسية ، أجامعة 

 ( .علم نفس اللع  ، عمان: دار املسرية 3114صواحلة ، حممد .)
 للنشر والتوزيع والاباعة.

 (. 3111) عبدالرمحن ،كايد و عدل   ،عبداحلق  عبيدات ، ذوقان ؛
سامة للنشر أياض: دار ساليبه الر أدواته و أالبحث العلمي، مفهومه و 

 والتوزيع. 
  ، (. الا  النفسي املعاصر. القاهرة: مكتبة 4223محد. )أعكاشة

  لو املصرية.األ
 ( .4215العلي ، عدنان .)ثر تعزيز التحصيل يف مادة الرياضيات أ

يف رفع مستوى مفهوم الذات املتد  لدى الالبة الذكور يف املرحلة 
 منشورة ، جامعة الريمو .الثانوية. رسالة ماجستري غري 

 ( .الافل واأل3111العنا  ، حنان عبداحلميد .) .سرة واجملتمع
 .4ردن: دار الصفاء للنشر والتوزيع. عاأل

 ( .املدخل 4242خميمر ، صالح .)ر الصحة النفسية. القاهرة: إ
  لو املصرية.ألمكتبة ا

 ( .الفروق بني اجلنسني يف4224مرزوق ، مغاوري عبداحلميد .)  قلق
 . 441-12(، 1)42االختبار. الرتبية اجلديدة. 

 ( .اإل4241مرسي ، سيد عبداحلميد .) رشاد النفسي والتوجيه
 الرتبوي وامله . القاهرة: مكتبة اخلا ي.

 ( .الصحة النفسية. دار الكندي للنشر 3114منسي ، حسن .)
 ردن.والتوزيع، األ

  سوماتية لدى عينة عراض السيكو (. األ4224محد. )أالنيال ، مايسة
طفال وعالقتها بالقلق واالكت اب. اجلمعية املصرية للدراسات األ

 .1-3النفسية. املؤبر السابع لعلم النفس يف مصر ، 
 ( .مقدمة يف علم النفس. عمان: دار 4221الوقفي ، راضي .)
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Abstract: The present study aimed to determine the level of the anxiety of the test and to what extent 

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. 

2- 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
 بعنوان )علم النفس التربوي(

 مقدمة  
موجز  تويات الكتاب املعنون فيما يأيت عرض             

بعلم النفس الرتبوي والذي يتضمن العديد من املوضوعات 
جمال علم النفس الرتبوي حيث مشل  يفاملهمة واملتنوعة 

العديد من املوضوعات النظرية ورباها باجلان  التابيقي يف 
احلقل الرتبوي ، ومن هذا املنالق ترجع أمهية هذا الكتاب 

هتم القائمني على  ال  املوضوعات من حيث مشوليته يف
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 

 االسرتاتيجياتتنفيذ  يفواستخدام التقنيات احلديثة 
بنيت على أهداف حمددة سواء أكانت عامة  ال التدريسية 

أم إجرائية ، وفيما يأيت استعراض  توى الكتاب بشكل 
 موجز:

 التربوي: مقدمة عن علم النفس الفصل األول
(EDUCATIONAL PSYCHOLOGY: A TOOL 

FOR EFFECTIVE TEACHING ) 

والذي تناول مقدمة عن علم النفس الرتبوي ومفاهيمه 
تفعيله يف داخل حجرات الدراسة، كما وتوضيح أمهيته ل

 يفاستعرض أهم املهارات الفعالة لدى املعلم وال  تسهم 
إضافة إر أمهية البحث العلمي يف هذا اجملال  النشا،التعلم 

تاوير التعلم الفعال، وكذلك مساعدة  يف وإسهاماته
تابيق االستفادة من تلك  يفاألخصائيني الرتبويني 

 األجاث.
 COGNITIVE) اني: التطور المعرفي واللغويالفصل الث

AND LANGUAGE DEVELOPMENT ) 

فقد تناول مفاهيم علم النفس اللغوي واملعريف، ودراسة 
مراحل النمو اللغوي وارتباع تاور املراحل العمرية بعملية 

ضوء نظريات  يفتاور الدما   الفرد ومناقشةالتعلم لدى 
ا  للغة وبنين تأثري وليف( وقدم مفهوم –التاور )بياجيه 

العديد من املتغريات مثل العوامل الوراثية والبي ية على 
 تاويرها.اكتساب اللغة ومدى تأثري تلك املتغريات على 

 SOCIAL (السياأ االجتماعي (:الفصل الثالث
CONTEXTS AND SOCIOEMOTIONAL 

DEVELOPMENT 

يل والذي تناول السياق االجتماعي ورباه باجلان  االنفعا
املراحل العمرية املختلفة للفرد  يفومدى تاور هذا السياق 

اريكسون(، ومدى تأثري السياق  –نظري  )برينر  يف
 املدرسة(- القرناء- )العائلةاالجتماعي متمثال  يف  االنفعايل

على التاور االنفعايل االجتماعي يف املراحل العمرية 
ي من خالل املختلفة، وتناول التاور االنفعايل االجتماع

مفهوم الذات عند األطفال وكذلك التاور اخللقي والتعايش 
 مع ضغوع احلياة جبوانبها املتعددة.
 INDIVIDUAL الفصل الرابع: )الفروأ الفردية(

VARIATIONS 

والذي تناول فيه مفهوم الذكاء ونظرياته املتنوعة مركزا  على  
 ب.األعصانظرية الذكاءات املتعددة وربا الذكاء بعلم 

وتناول ااراء املختلفة ومدى جدل العلماء حول تفسرياهتم 
والبي ة(،  )الوراثةملفهوم الذكاء والعوامل املؤثرة فيه ومها 

هذا الفصل العديد من أ اع التعلم املفضلة  يفوأضاف 
النما البصري  –لدى املتعلم ومن أمهها )النما السمعي 

...( كما تناول النما احلسحركي _ النما التلقائي اخل . –
-)الساحيالعديد من أ اع التفكري وكان من أمهها النما 

(، كما تارق إر السمات الشخصية وطبيعتها العميق
للمتعلمني وميوهلم الشخصية ومدى تأثري ذلك على عملية 

 التعلم.
 االجتماعي(الفصل الخامس )التنوع الثقافي 

SOCIOCULTURAL DIVERSITY 
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فات يف احلالة االقتصادية واالجتماعية مت فيه مناقشة االختال
والثقافية والعرقية كيف أنه ك  مراعاة هذه االختالفات يف 
تعليم األطفال وكذلك من خالل وضع الِّبام  الدراسية 
واملناه  ال  ك  أن تضمن موضوعات تساير االختالفات 
العرقية والثقافية وتتناس  مع اجلانبني االقتصادي 

أن يدعم كل ذلك بي ة التعلم اجليد. وقد  واالجتماعي على
تناول املؤلف وصف بعض الارق ال  تعزز التعلم عِّب 

وقدم شرحا  وافيا   مبساة،الثقافات املختلفة بصورة تابيقية 
ألوجه التنوع بني الذكور واإلناث من حيث أوجه التشابه 
واالختالف بينهم يف خمتلف اجلوان  و اصة اجلنس 

املتعلقة تماء العرقي ومناقشة القضايا الرتبوية والثقافة واالن
 اجلنس وكيفية التغل  على تلك القضايا.  باختالف

 الخاصة(الفصل السادس )المتعلمين ذوي الحاالت 
LEARNERS WHO ARE EXCEPTIONAL  

يصف هذا الفصل أنواع خمتلفة من صعوبات التعلم سواء 
 ضاراباتاالالصعوبات النمائية او األكادميية وكذلك 

السلوكية ال  يعا  منها األطفال ، مث يشرح اإلطار القانو  
وأنواع التقنية ال  تستخدم لذوي صعوبات التعلم وكيفية 

مراحل عمرية متقدمة من خالل  يفالتعامل مع تلك الف ة 
استخدام االسرتاتيجيات املناسبة ال  تواجه تلك الصعوبات 

ل املوهوب ومناقشة أهم ، مث تناول تعريف املقصود بالاف
املناحي يف تعليم الافل املوهوب من خالل معرفة مساته 
وكيفية تصميم مواقف تعليمية تتال  قدرا  من التفكري 

 يتماشى مع قدراته العقلية املرتفعة. االبتكاري
 والمعرفية(الفصل السابع )المناحي السلوكية واالجتماعية 

BEHAVIORAL AND SOCIAL COGNITIVE 
APPROACHES 

عرنف التعلم واملناحي ال  تناولته مثل املنحى السلوكي 
مث تارق إر تعريف  واإلجرائي،واملقارنة بني نوعيه الشرطي 

وكيف ميكن زيادة السلو  املرغوب  التابيقي،حتليل السلو  
مث تناول مناحي التعلم  املرغوب،والتقليل من السلو  غري 

 (،Bandura) ملعرفية لباندورااملعريف االجتماعي مثل نظرية ا
إر جان  تارقه إر أمهية تنظيم الذات لدى املتعلم أثناء 

 التدريس  اسرتاتيجياتتعلمه وكيفية مراعاة ذلك يف 
 THE الفصل الثامن )طبيعة معالجة المعلومات(

INFORMATION PROCESSING APPROACH 

ا الذاكرة بأنواعه باملعلومات،تناول هذا الفصل املقصود 
 املعرفة،ومصادر  بأنواعه،التفكري  والقصرية،الاويلة 

مرحل  التشفري  يفوالكفاءة والسرعة يف معاجلة املعلومات 
والتخزين، مث ناقش مفهوم الذاكرة وما يتعلق  ا من عملية 
ترميز و زين واسرتجاع ونسيان املعلومات، مث تارق إر 

شرح املقصود و  اخلِّبة، اكتسابمفهوم اخلِّبة وتعلم كيفية 
( Metacognitionبالعمليات ما وراء املعرفة )

ومناقشة بعض الارق لتحسني عمليات ما وراء املعرفة لدى 
  الالبة.
 COMPLEX المعقدة(العمليات المعرفية التاسع )الفصل 

COGNITIVE PROCESSES 

عدة  املفاهيم، ووصفتعليم  اسرتاتيجياتمت فيه مناقشة 
ال  ميكن للمعلم أن يستخدمها أنواع من طرق التفكري 

لتعليم طالبه ومنها التفكري الناقد والتفكري االستداليل 
 ووصف خاوات حل  اإلبداعي،وا اذ القرار والتفكري 

املشكلة والعقبات ال  ميكن أن تواجهها أثناء حل املشكلة 
من خالل استعراض بعض األمثلة من واقع البي ة، وشرح 

 الثقافية.ه واملمارسات املقصود بالنقل وأنواع
 SOCIAL )المناحي االجتماعي البنائي( العاشر:الفصل 

CONSTRUCTIVIST APPROACHES 

قارن بني املنحى البنائي االجتماعي مع باقي املناحي البنائية 
وشرح كيف ميكن للمعلم والقرناء أن  التعليم،يف عملية 
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ومناقشة فعالية  األطفال،يسامهوا بشكل مشرت  يف تعلم 
 الّبام  االجتماعيةووصف  صغرية،موعات العمل مع جم

 يفمن خالل تقدة أنشاة تعليمية تتال  العمل  البنائية،
جمموعات )فرق العمل( مبا ينمي لدى الافل املشاركة 

 الفعالة لدى زمالئه. 

 ال صل احلادي عشر )احملتوى املعريف واحملتوى العلمي(
LEARNING AND COGNITION IN THE 

CONTENT AREAS 

ح كيف تتاور مهارة القراءة وشرح بعض املناحي املفيدة شر 
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 

يف النظرية  املباديياضيات والعمليات املعرفية وبعض الر 
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 . 

 والتقنية( والتدريس, التخطيط,ال صل الثا  عشر )
PLANNING، INSTRUCTION، AND 

TECHNOLOGY 

شرح ماذا ك  أن يتضمن التخايا للدرل يف احلجرة 
يكون املعلم هو مركز  النماذ  عندماوشرح  الصفية،
وشرح النماذ  عندما يكون الاال  هو مركز  التدريس،
دم التقنية يف مساعدة وشرح كيف ميكن أن تستخ التدريس،

الالبة على التعلم الفعال وتوظيف تلك التقنيات مبا 
 يتناس  مع االسرتاتيجية املستخدمة. 

 ،MOTIVATION ال صل الثالث عشر )الدافعية والتعلم(
TEACHING، AND LEARNING 

عرنف املقصود بالدافعية وأجرى مقارنة بني وجهات نظر 
وكية واإلنسانية واملعرفية خمتلفة حول الدافعية منها السل

واالجتماعية أي إن الدوافع لدى الفرد منها املوروثة 
واملكتسبة وكيفية توظيف كل منها   عملية التعلم، مث 
مناقشة العمليات املهمة يف الدافعية للتحصيل مثل الدافع 
الداخلي والدافع اخلارجي  فعالية الذات والسيارة و وضع  

يا ، وشرح العالقات بني أهداف مستقبلية والتخا
السياقات الثقافية االجتماعية ال  تقلل الدافعية ، 
والتوصيات كيف ميكن مساعدة التالميذ ضعيفي التحصيل 
يف التغل  على مشاكلهم من خالل رفع الدافعية لديهم 

 للتعلم. 

 MANAGING وتنظيمه()إدارة الص   الرابع عشرال صل 
THE CLASSROOM 

 وتنظيمة والتحدياتية إدارة الصف يتضمن شرح عن أمه
املادية اإلكابية يف احلجرة  للبي ةووصف  يواجهها،ال  

إكاد  يفالصفية ال  تساعد التالميذ على التعلم وتسهم 
تعلم فعال، وحتديد أفضل أسالي  التواصل بني التالميذ 

وصياغة بعض املناحي ال  ميكن أن تستخدم يف  واملعلمني،
كالت سلوكية لدى املتعلمني وكيفية التغل  حالة وجود مش

   عليها.
 والتعليم(ال صل اخلامس عشر )االختبارات املعيارية 

STANDARDIZED TESTS AND TEACHING 

املعيارية  االختباراتيتضمن شرح عن طبيعة وغرض 
مث مقارنة بني اختبارات  لتقوميها،وا كات ال  تستخدم 

واع خمتلفة من اختبارات التحصيل واالستعداد، وشرح أن
التحصيل مثل االختبارات املقننة واالختبارات املرجعية سواء 

عملية  يفمرجعية اجلماعة أم مرجعية ا ك وفائدة كل منها 
وتناول الفصل دور املعلم يف بناء تلك االختبارات  التعلم،

 بأنواعها املختلفة. 
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 الدرجات( ووضع)التقييم الصفي  الفصل السادس
CLASSROOM ASSESSMENT AND GRADING 

مت فيه مناقشة أن عملية التقييم تعد  أحد املكونات الرئيسة 
عملية التعليم، وشرح  يفللمنظومة التعليمية وبيان أمهيتها 

وتقدة  التقليدي،بعض األدلة اإلرشادية يف بناء االختبار 
)ملف بعض أنواع من التقييم البديل على سبيل املثال 

اإل از( ، وشرح عملية رصد الدرجات بشكل دقيق وطرق 

 يفتصحيحها وتفسري درجاهتا واالستفادة من تلك النتائ  
 يفتاوير اسرتاتيجيات التدريس للتغل  على االخنفاض 

 التحصيل إن وجد.
أعضاء هي ة التدريس والباحثني وطلبة  وأخريا  أدعو    

 واالستفادة منه. الدراسات العليا لقراءة هذا الكتاب
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