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بنية المعتقدات المعرفية وأثرها على التحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
وليد شـوقى شفيـق سحلول

أستاذ مساعد جبامعة امللك سعود
معلم أول (أ) فيزياء باللغات التجريبية بالزقازيق – مصر
قدم للنشر4131/3/92هـ – وقبل 4131/6/3هـ

هدف البحث إىل دراسة بنية املعتقدات املعرفية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية ،ودراسة أثرها على التحصيل الدراسي ،وكذلك الكشف عن
الفروق يف املعتقدات املعرفية حسب النوع والصف الدراسي لدى ( )134من تالميذ الصفني األول والثالث اإلعدادي ،طُبقت عليهم استبانة
املعتقدات املعرفية للباحث (.)9442
وقد أشارت نتائج حتليل التغاير متعدد املتغريات التابعة  ،MANCOVAوحتليل االحندار املتعدد ،وأسلوب البناءات العاملية املتساوية
 equal factor structuresإىل وجود النتائج اآلتية:
 أن معتقدات البنني أكثر حنكة يف املعرفة البسيطة ،واملعرفة املؤكدة ،بينما معتقدات البنات أكثر حنكة يف التعلم السريع ،والقدرة الثابتة .ومل توجدفروق دالة إحصائيًا بينهما يف االعتقاد يف السلطة العاملة.
 أن معتقدات تالميذ الصف الثالث أكثر حنكة يف السلطة العاملة ،واملعرفة البسيطة ،بينما معتقدات تالميذ الصف األول أكثر حنكة يف التعلمالسريع .ومل توجد فروق دالة إحصائيًا بينهما يف االعتقاد يف املعرفة املؤكدة ،والقدرة الثايتة.
 وجود تأثري دال إحصائيًا للتفاعل الثنائي (النوع × الصف الدراسي) على درجات االعتقاد يف التعلم السريع فقط. ميكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي من االعتقاد يف املعرفة املؤكدة بالنسبة للصف األول اإلعدادي ،و من االعتقاد يف التعلم السريع بالنسبة للصفالثالث اإلعدادي.
 عدم اختالف البنية العاملية للمعتقدات املعرفية باختالف النوع والصف الدراسي.الكلمات المفتاحية :املعتقدات املعرفية – التحصيل الدراسي
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ومنظومة معتقدات الفرد هي وجهة نظر  ،ومنظور الذي
يباشر ب العمل يف مهام التعلم فمعتقدات الفرد تستطيع
أن حتدد كيف خيتار مدخل التعلم؟ ،وأي اسرتاتيجية
سيستخدمها وأيها سيتجنبها؟ وإىل أي مدى ،وبأي جهد
سيستمر يف العمل يف هذ املهمة؟ ( De Corte et al.,

مقدمة:

لقد أظهر البحث السـيكولوجي منـذ فـرتة أن املعرفـة ،والعوامـل
الدافعية كتوجـ ادـدف ،واالهتمـام ،وفعاليـة الـذات ،وكـذلك
التعلم املنظم ذاتيًـا كلهـا تـؤثر يف عمليـات الـتعلم .وقـد أظهـر
البح ــث ح ــديثًا وج ــود عنص ــر قخ ــر وه ــو املعتق ــدات املعرفي ــة
أيضا يف عمليات التعلم.
يؤثر ً
فاإلنســان بصــفة عامــة يُظهــر ميــوالً لتكــوين وتبــي معتقــدات
تُالئ ــم وتُش ــبع حاجات ـ ـ  ،ورفبات ـ ـ  ،وأهداف ـ ـ ا ا ــة ،وه ــذ
املعتقدات تقوي من تعزيز األنا ،ومحاية الذات.
وش ـ ــبكة معتق ـ ــدات الط ـ ــالب ال تُق ـ ــدم فق ـ ــط الس ـ ــياق ال ـ ــذي
دورا وج ــدانيًا
ي ــدركون ويفهم ــون فيـ ـ الع ــامل ،ولكنه ــا تلع ــب ً
ودافعيًــا يف تعلمهــم وحــل مشــكالهم ( De Corte et al.,

.)2000: 698

وترى شومر ) (Schommer, 1990: 503أن التبصر يف
املعتقدات املعرفية قد يُنمي فهمنا للتعلم اإلنساي فمع أن
البحث قد ركز على أمهية املخططات ،وما وراء املعرفة
بالنسبة للفهم ،إال أن نظرية املخططات ال تستطيع أن
تُفسر ملاذا يفشل بعض الطالب يف تكامل املعرفة ،كما إن
ما وراء املعرفة ال تُفسر ملاذا يفشل بعض الطالب يف مراقبة
فهمهم ،ولكننا قد جند بعض اإلجابات املقبولة يف دراسة
املعتقدات املعرفية.
ومن ن فدراسة املعتقدات املعرفية تعد مهمة بالنسبة
للرتبويني فكلما زاد فهمنا دا ،زاد احتمال إعداد املعلمني
أ
بشكل
ليفهموا طالىم ويعلمو م فعندما يؤدى الطالب
منخفض داخل حجرة الدراسة ،قد تكون املشكلة أكرب من
جمرد نقص املعرفة احلقيقية لديهم ،وإمنا قد ترجع إىل طبيعة
املعتقدات املعرفية لديهم ( Schommer-Aikins, 2008:

.)2002: 302

ويع ــرتف الرتبوي ــون بش ـ أ
ـكل متزاي ــد أن ال ــتعلم ال يتوق ــف فق ــط
علــى الطــرق ا ا ــة الــمل تُقــدم ىــا املهــارات و تــوى املــادة
أيض ــا عل ــى بني ــة
الدراس ــية وي ــتم ى ــا تعلمه ــا ،ولكن ـ يتوق ــف ً
وثقافة بيئة الـتعلم ،كمـا تقـرتن عمليـة الـتعلم با لفيـة الثقافيـة
للطـ ـ ــالب ،باإلعـ ـ ــافة للعديـ ـ ــد مـ ـ ــن خصائصـ ـ ــهم متضـ ـ ــمنة
اجتاهاهم حنو املدرسة والتعلم ،وتوجهاهم املستقبلية .وبصفة
خا ــة فقــد ُوجــد أن معتقــدات الطــالب املعرفيــة تــؤثر علــى
الطـ ـ ـ ــرق الـ ـ ـ ــي يكامـ ـ ـ ــل ىـ ـ ـ ــا الطـ ـ ـ ــالب املعرفـ ـ ـ ــة واملهـ ـ ـ ــارات
اجلديدة ). (Tabak & Weinstock, 2008: 177-178
ويقصـد باملعتقـدات املعرفيـة  epistemological beliefsدرجـة
اعتقاد الطالب يف القدرة الفطرية ،واملعرفـة البسـيطة ،والـتعلم
السريع ،واملعرفة املؤكدة ).(Schommer,1990: 498
ومصــطل  epistemologyيعــي نظريــة املعرفــة ويشــري املقطــع
اليونــاي القــد  epistemeإىل املعرفــة ،واملقطــع  logosيشــري
إىل النظريــة أو التفســري ،ومــن ن فــسن االبســتيمولوجي (نظريــة
املعرف ـ ــة) تُع ـ ــرف بأ ـ ــا الدراس ـ ــة الفلس ـ ــفية لطبيع ـ ــة ومص ـ ــادر
وحدود املعرفة (.)Moser et al., 1998: 4

*

)331

حيــث إن الفــروق املوجــودة يف مفــاهيم الــتعلم ،واس ـرتاتيجيات
ال ــتعلم ،وفريه ــا ال تعك ــس فق ــط فروقًــا ب ــني الن ــا  ،ولكنه ــا
تعكــس مراحــل ةتلفــة يف منــو وهويــة الفــرد وبصــفة خا ــة يف
النمــو املعــريف للطــالب داخــل الســياق األكــادميي ( Moore,
.)2002: 28

واملعتقدات املعرفية كما ُحتدد من قبل علماء النفس الرتبويني
هي معتقدات عن طبيعة املعرفة والتعلم ،ولكن ليس حبس
أو اجتا فلسفي ارم ،ويعد "بري"  Perryالرائد يف يافة
*

شومر  Schommerهي نفسها شومر-اكينز  Schommer-Aikinsوالي ُُسيت
بذلك من عام .9444
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وفطريــة مقابــل القــدرة املكتســبة (القــدرة الثابتــة) ،ه ــ) الــتعلم
سريع أو ال حيدث على اإلطالق (التعلم السريع).
وتعــرتف شــومر ) (Schommer, 1994: 28أن هــذ األبعــاد
ا مسة مع أ ا ال تشمل كل مظاهر املعتقـدات املعرفيـة ،إال
أ ــا تع ــد نقط ــة بداي ــة دــذا ا ــط م ــن البح ــث .وق ــد تو ــل
التحليــل العــاملي إىل أربعــة أبعــاد معرفيــة فقــط هــي( :القــدرة
الثابتة ،واملعرفة البسيطة ،واملعرفة املؤكدة ،والتعلم السريع).
ويوجــد جــدال ومناقشــات عــن تصــور املعتقــدات املعرفيــة علــى
أ ــا متع ــددة األبع ــاد ف ــبعض الب ــاحثني يري ــدون أن حيص ــروا
املعرفة الفلسفية اجملردة ،وذلك بعزل املعتقدات حـول الـتعلم.
وبعضهم يعتقد أن جيب دراستها داخل سـياق دراسـي ـدد
فض ـالً عــن دراســتها بشـ أ
ـكل عــام .وبعضــهم يــرفض فكــرة أن
الدراســة املســحية ميكــن أن تقــيس املعتقــدات املعرفيــة بدقــة.
وم ــا زال بع ــض الب ــاحثني يه ــتم بتص ــنيف املعتق ــدات املعرفي ــة
علــى أ ــا ايتــا متصــل مــن املعتقــدات الســطحية ،واملتعمقــة
ويعدونـ تصـني ًفا متمي ًـزا (Schommer-Aikins, 2008: 315-

املعتقدات املعرفية داخل علم النفس الرتبوي ،وهو يعتربها
معقدا وفرديًا (.)Schommer, 1998a: 129
عدا ً
بُ ً
فقد حاول بري ( )Perry, 1981: 77-78فهم كيف يفسر
طلبة اجلامعة خرباهم التعليمية املتعددة ،واتض ل أن
تفسرياهم رباهم تسري وفق تسلسل وارتقاء منطقي،
وتو ل إىل ةطط للنمو املعريف واألخالقي يتضمن تسعة
مواقف متتابعة ،ويُالحظ يف هذا املخطط أن كل موقف
يتضمن ويفوق املوقف السابق ل  ،فاملواقف السابقة ال
تؤدي دور املواقف التالية.
ومنذ عمل "بري" قد أُفرتض عدد من املعتقدات املعرفية،
وتطورت أُطر نظرية ومفاهيمية لفحص وتفسري هذ
املعتقدات .ويعد اإلطار املفاهيمي الذي قدمت "شومر" هو
أكثرها أمهية يف البحث احلديث (Schraw et al., 2002: 2-
.)3

فعلى عكـس افـرتاض أن املعرفـة الشخصـية تعـد أحاديـة البعـد،
وتتط ــور يف مراح ــل ثابت ــة م ــن التق ــدم ،ف ــسن تص ــور "ش ــومر"
املقب ــول ه ــو أن املعرف ــة الشخص ــية عب ــارة ع ــن منظوم ــة م ــن
األبعــاد املســتقلة تقريبًــا فهــذ املعتقــدات قــد تكــون معقــدة
جدا لدرجة أن ال ميكن حصرها يف أ
بعد واحد ،ومـن ن فقـد
ً
افرتعـ ـ ــت أ ـ ـ ــا منظومـ ـ ــة مـ ـ ــن املعتقـ ـ ــدات املسـ ـ ــتقلة نسـ ـ ــبيًا
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وتذكر شومر ) (Schommer, 1994: 28أن بالرفم من أن
التحليل العاملي الذي أجرت قد تو ل إىل أربعة معتقدات
فقط ،إال أن باحثني قخرين قد تو لوا إىل األبعاد ا مسة.
كما أ ا ) (Schommer-Aikins, 2002: 114تأمل أال نعد
مقياسها للمعتقدات املعرفية هو األداة النهائية لكل األزمنة،
أساسا ملقاييس أخرى.
وأن نعد
ً
وقد ظهر فعالً للباحث احلايل – يف حدود اطالع على
األدب السيكولوجي القليل الذي اهتم مبوعوع املعتقدات
كثريا
املعرفية -أن البنية العاملية للمعتقدات املعرفية اختلفت ً
خالل األحباث الي أجريت على طلبة اجلامعة ،وطلبة
املدار الثانوية ،واإلعدادية ،واالبتدائية.
فـذكرت هـوفر وبنرتيـت (Hofer & Pintrich, 1997: 119-
) 120أن املعتقــدات املعرفيــة تتضــمن طبيعــة املعرفــة وتشــمل
(يقيني ــة املعرف ــة وبس ــاطة املعرف ــة) ،وطبيع ــة اكتس ــاب املعرف ــة

).(Schommer, 1994: 27-28

وتع ــي كلم ــة منظوم ــة وج ــود أكث ــر م ــن ُمعتق ــد ي ــتم أخ ــذ يف
االعتبــار ،ونعــي بأ ــا مســتقلة تقريبًــا أن املتعلمــني ميكــن أن
يكونوا ُمتعمقني يف بعـض املعتقـدات ،ولكـن ليسـوا بالضـرورة
كذلك يف معتقدات أخرى ).(Schommer, 1993b: 406
وق ــد افرتع ــت ش ــومر ) (Schommer, 1990: 499مخس ــة
معتقــدات معرفيــة تُصــامل مــن املنظــور الســطحي علــى النحــو
اآليت :أ) املعرف ـ ــة البس ـ ــيطة مقاب ـ ــل املعرف ـ ــة املعق ـ ــدة ( املعرف ـ ــة
البسـ ـ ــيطة) ،ب) املعرفـ ـ ــة مص ـ ــدرها الس ـ ــلطة مقابـ ـ ــل املعرفـ ـ ــة
املشــتقة بالعقــل (الســلطة العاملــة) ،ة) املعرفــة املؤكــدة مقابــل
املعرفة التجريبية (املعرفة املؤكدة) ،د) القدرة على التعلم ثابتـة
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مويس ) (Muis, 2008: 178أن املعتقدات املعرفية تُؤثر على
التحصيل الدراسي ،وبالرفم من إجراء العديد من البحوث
لفحص العالقة بينهما ،إال أننا ما زلنا يف حاجة إىل تكثيف
البحوث التجريبية يف هذا اجملال.
وببحث العالقة بني املعتقدات املعرفية والتحصيل الدراسي
وجدت  Schommer, 1993bأن االعتقاد يف التعلم السريع
يؤثر يف التحصيل الدراسي ،ووجدت & Schommer
 Dunnell, 1997أن التأثري يرجع إىل االعتقاد يف القدرة
الثابتة ،ولكن تو ل  Youn et al., 2001إىل أن املعتقدات
يف طبيعة املعرفة وليست يف التعلم هي الي تؤثر يف
التحصيل الدراسي ،يف حني وجد Rodriguez & Cano,
 2006أن التأثري يرجع إىل االعتقاد يف التعلم السريع،
والقدرة الثابتة ،ووجد  Xiao et al., 2009أن التأثري يرجع
إىل االعتقاد يف القدرة الثابتة ،وأسلوب التعلم ،وأما
 Topkaya et al., 2011فقد وجد أن التأثري يرجع إىل
االعتقاد يف املعرفة املؤكدة .كما وجد زايد ( )9446أن
التنبؤ بالتحصيل الدراسي مت من االعتقاد يف سرعة التعلم،
والقدرة على التعلم.
ونظرا الختالف نتائج تلك البحوث ،يرى الباحث أننا يف
ً
أ
معا بشكل أوسع للتأكد
حاجة إىل حبث هذين املتغريين ً
من هذ النتائج ،وذلك ألمهية املعتقدات املعرفية بالنسبة
للتعلم وقد ذكر شومر وقخرون (Schommer et al.,
) 1992: 442أن بفهم طبيعة املعتقدات املعرفية وتأثريها على
أداء الطالب ،فسن ميكن تعديل طرق التدريس لتشجيع
الطالب على أن يكونوا متعلمني مستقلني ومثابرين.
ويؤيد براتن ) (Braten, 2010: 216هذا الرأي بقول  :أن
بالرفم من أن البحث يُشري إىل أمهية املعتقدات املعرفية
بالنسبة لدافعية الطالب وتعلمهم وأدائهم ،إال أن تعقيد
جيدا بعد.
هذ العالقة بني هذ الرتاكيب مل يُفهم ً
ومن االفرتاعات النظرية املهمة يف جماالت البحث يف
املعتقدات املعرفية أن معتقدات املتعلم املعرفية تنمو من

وتشــمل (مصــدر املعرفــة وتربيــر املعرفــة) .وتو ــلت شــومر-
اكينـز وقخـرون )(Schommer-Aikins et al., 2000: 124
إىل ثالثـ ــة معتقـ ــدات معرفيـ ــة (الق ـ ــدرة علـ ــى الـ ــتعلم ،س ـ ــرعة
& (Wood
الــتعلم ،ثبــات املعرفــة) .وحــدد وود وكــاردا
) Kardash, 2002: 250-251مخســة معتقــدات ةتلفــة عــن
اف ـ ـرتاض "شـ ــومر" :سـ ــرعة اكتسـ ــاب املعرفـ ــة ،وبنيـ ــة املعرفـ ــة،
وتفسـ ــري وتعـ ــديل املعرفـ ــة ،وخصـ ــائص الطـ ــالب النـ ــاجحني،
وإمك ــان الو ــول إىل احلقيق ــة .كم ــا تو ــل شـ ـراو وقخ ــرون
) (Schraw et al., 2002: 10إىل مخسة عوامـل أخـرى وهـي:
القـ ــدرة الفطريـ ــة ،واملعرفـ ــة املؤكـ ــدة* ( ،)4والـ ــتعلم التزايـ ــدي،
واملعرف ـة املؤكــدة ( ،)9والتفكــري التكــاملي .وتو ــلت كــونلي
وقخــرون ) (Conley et al., 2004: 190إىل أربعــة أبعــاد
للمعتق ــدات املعرفي ــة وه ــي :مص ــدر ،ويقيني ــة ،ومن ــو ،وتربي ــر
املعرف ـ ــة .وتو ـ ــلت ش ـ ــومر-اكين ـ ــز وقخ ـ ــرون (Schommer-
) Aikins et al., 2005إىل أربعـة معتقـدات (الـتعلم السـريع/
الثاب ـ ــت ،الدراس ـ ــة ب ـ ــدون ه ـ ــدف ،الس ـ ــلطة العامل ـ ــة ،املعرف ـ ــة
املؤكدة) .وتو ل زايد ( )9446إىل أربعة أبعـاد للمعتقـدات
املعرفية (القدرة على التعلم ،سرعة التعلم ،ثبات املعرفـة ،بنيـة
املعرف ـ ــة) .كم ـ ــا تو ـ ــل ش ـ ــفيق ( )9442إىل وج ـ ــود مخس ـ ــة
معتق ــدات ل ــدى تالمي ــذ الص ــف األول الث ــانوي الع ــام وه ــي
(الس ــلطة العاملـ ــة ،املعرفـ ــة البسـ ــيطة ،املعرف ـ ـة املؤكـ ــدة ،الـ ــتعلم
السريع ،القدرة الثابتة).
وبذلك يتض اختالف البنية العاملية للمعتقدات املعرفية كما
توقعت "شومر" ،وهذا ما دفع الباحث احلايل لدراسة تلك
البنية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية يف البيئة املصرية.
والبحث يف معتقدات الطالب املعرفية قد احتل مكان
الصدارة يف اهتمام الباحثني الرتبويني ،وتكمن أمهية املوعوع
عموما يف أن هذ املعتقدات ارتبطت باألداء األكادميي
ً
للطالب ) .(Schommer-Aikins et al., 2003: 347وتذكر
* تتعلق املعرفة املؤكدة ( )4باحتمالية أن يكتشف العلماء احلقائق العامة ،يف حني
تتعلق املعرفة املؤكدة ( )9بدرجة وجود املعرفة املؤكدة ،أي ميثل احتمالية املعرفة املؤكدة
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وترى شومر -اكينز ) (Schommer-Aikins, 2002: 111أن
اولة حتديد ما إذا كانت املعتقدات املعرفية للفرد تتطور
أ
بشكل متزامن أو فري متزامن ترتبط بسدراك الفرد للمعتقدات
املعرفية على أ ا أحادية البعد ،أو أ ا متعددة األبعاد.
ويتوقف عدد األبعاد على مستوى منو املشاركني عند
استخدام املقاييس الكمية .كما ترى شومر -اكينز
) (Schommer-Aikins et al., 2005: 292أن املعتقدات
املعرفية تعد منائية بطبيعتها مبعىن أن تعمق معتقدات
الطالب يزداد مع العمر وا ربة.
وما زال موعوع النوع يستحق االنتبا  ،ويستحق املزيد من
البحوث لتوعي األمناط املرتبطة بالنوع يف النظريات املعرفية
) .(Hofer & Pintrich, 1997: 129-130ويذكر بنرتيت
) (Pintrich, 2002: 407أن ال يُوجد إمجاع حول دور النوع
يف املعتقدات املعرفية بالرفم من وجود تاريخ طويل من
البحث على دور النوع .فمن ناحية يقرتح بعض الباحثني
وجود فروق مهمة يف املعتقدات الشخصية حسب النوع،
وطرق املعرفة .يف حني وجد قخرون فروقًا قليلة حسب
النوع.
وقد وجدت شومر ) (Schommer, 1993b: 410أن البنات
اعتقادا من البنني يف التعلم السريع ،والقدرة الثابتة.
أقل
ً
ولكن ال توجد فروقًا بينهما يف املعرفة املؤكدة ،واملعرفة
البسيطة .ووجدت شومر وقخرون (Schommer et al.,
) 1997: 39أن البنات يف املرحلة الثانوية أقل احتماالً من
البنني يف االعتقاد بأن التعلم سريع .كما وجد وود وكاردا
) (Wood & Kardash, 2002: 2355فروقًا يف املعتقدات
املعرفية املرتبطة بسرعة اكتساب املعرفة لصاحل البنات ،يف
حني كانت الفروق يف املعتقدات حول بنية املعرفة ،وتفسري
وتعديل املعرفة لصاحل البنني يف السنوات األوىل يف اجلامعة.
وال توجد فروق يف أي من املعتقدات املعرفية حسب النوع
بالنسبة رجيي اجلامعة .ومل جتد كونلي وقخرون (Conley et
تأثريا للنوع ،أو العرق على املعتقدات
)ً al., 2004: 186

املعرفة السطحية إىل املعرفة املتعمقة
) .18واملعرفة والنمو عمليتان متصلتان ،فعملية املعرفة
تتضمن النمو إذ ليس من املمكن أن نعرف دون منو من
نوع ما
نوع ما ،وليس من املمكن أن ننمو دون معرفة من أ
(باولو فريرى.)411 :9444 ،
وفحص النمو املعريف للنظريات املعرفية سوف يساعدنا يف
فهم معتقدات الطالب ،واملعلمني حول املعرفة .وهذ
املعلومات بدورها سوف تساعدنا على فه أم أفضل لعمليات
التعلم ،والتعليم داخل حجرات الدراسة ( & Hofer
 .)Pintrich, 1997: 133فتفكري األفراد حول القضايا
املعرفية ال يتغري فقط مع الوقت ،ولكن يتطور وينمو حنو
أ
بشكل كبري حنو املعرفة والتعلم ( Pintrich,
منظور متقدم
(Pieschl et al., 2008:

.)2002: 400

وقد وجدت شومر ) (Schommer, 1993b: 410بعض النمو
املعريف الذي حيدث خالل املدرسة الثانوية فاملعتقدات يف
املعرفة البسيطة ،واملعرفة املؤكدة ،والتعلم السريع تتغري من
طالب الصف األول إىل طالب الصف النهائي ،إذ تتناقص
هذ املعتقدات .ووجدت كونلي وقخرون (Conley et al.,
) 2004: 186أن معتقدات الطالب حول مصدر ،ويقينية
تعم ًقا مع الوقت .وال يوجد تغري يف منو،
املعرفة تصب أكثر ُ
وتربير املعرفة .وتو ل (زايد )999 :9446 ،إىل عدم
وجود فروق بني الصفني األول والثالث اإلعدادي يف أ
كل
من معتقدات القدرة على التعلم ،ومعتقدات ثبات املعرفة.
كما اتض تفوق تالميذ الصف الثالث اإلعدادي يف أ
كل
من معتقدات سرعة التعلم ،ومعتقدات بنية املعرفة .كما
وجد فاالنيدز وانجيلي (Valanides & Angeli, 2008:
) 198أن طالب السنة األوىل اجلامعية مييلون إىل االعتقاد
يف أن املعرفة بسيطة ،ومؤكدة ،وأن مصدرها السلطة .ومع
مرور الوقت وو ودم إىل السنة الرابعة ،فسن معتقداهم
أ
بشكل كبري أن املعرفة جتريبية ،ومعقدة،
تتغري ،إذ يعتقدون
ومشتقة من العقل واحلجة.
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 -3هل ختتلف البنية العاملية للمعتقدات املعرفية باختالف
النوع والصف الدراسي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية؟

املعرفية .كما تو ل (زايد )999 :9446 ،إىل أن البنات
أكثر تعم ًقا من البنني يف املعتقدات املعرفية املرتبطة باملعرفة،
ومل جيد فروقًا بينهما يف املعتقدات املعرفية املرتبطة بالتعلم.
ومن العرض السابق يتض أننا يف حاجة ماسة إلجراء مثل
نظرا ألمهية املعتقدات املعرفية
هذا البحث يف البيئة املصرية ً
ودورها يف العملية التعليمية ،وللتأكد من بنية املعتقدات
املعرفية ،ومدى تأثريها يف التحصيل الدراسي ،ومدى
تبعا للنوع ،والفرقة الدراسية .وقد اختار الباحث
اختالفها ً
احلايل أن جيرى حبث على تالميذ املرحلة اإلعدادية ،وذلك
لقلة البحوث الي أُجريت عليهم ،وملعرفة مدى االختالف
والتشاب بني البنية العاملية للمعتقدات املعرفية لديهم عما
هي لدى طلبة اجلامعة والثانوي.
ومن املالحظ أن البحث يف جمال املعتقدات املعرفية قد ركز
على العينات األكرب سنًا (اجلامعة ،واملرحلة الثانوية) وذلك
الفرتاض أن من الصعب حتديد التفكري املعريف بني الطالب
األ غر سنًا ) .(Conley et al., 2004: 188كما تذكر هوفر
) (Hofer, 2008: 6أن حمل اآلن يوجد القليل من البحث
يف جمال املعتقدات املعرفية يف مرحلي الطفولة واملراهقة
لنتحقق مما حيدث خالل هذ املراحل التكوينية .وما يُظهر
البحث يف املرحلة اجلامعية يقرتح أن مراحل النمو املعريف
املتوقعة يف مرحلة اجلامعة قد حتدث بالفعل يف املراحل
السابقة ملرحلة املراهقة .ومن ن فنحن يف حاجة إىل املزيد من
البحث خالل مرحلة املراهقة بصفة خا ة لكي يستفيد
الرتبويون من نتائج البحث.

أهداف البحث:
يهدف البحث احلايل إىل:
 -4دراسة الفروق يف املعتقدات املعرفية حسب النوع،
والصف الدراسي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية.
 -9التعرف على تأثري املعتقدات املعرفية على التحصيل
الدراسي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية.
 -3دراسة البنية العاملية للمعتقدات املعرفية لدى تالميذ
املرحلة اإلعدادية.
 -1تقنني استبانة للمعتقدات املعرفية لتالميذ املرحلة
اإلعدادية يف البيئة املصرية.
أهمية البحث:
تتمثل أمهية البحث احلايل فيما يأيت:
 -4إن دراســة املعتقــدات املعرفيــة توجهنــا يف تعــديل التعلــيم
ل ــيالئم ط ــرق تفك ــري الط ــالب .إذ إن ـ جي ــب علين ــا أن نفه ــم
املتعلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني ،وأن نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد املعلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني يف مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة
املتعلمني).(Schommer-Aikins, 2002: 108
 -9إلقاء الضوء على أمهية املعتقـدات املعرفيـة يُفيـد يف خلـق
ج ــو دراس ـي ُمالئ ــم لنم ــو املعتق ــدات املعرفي ــة املتعمق ــة ل ــدى
الطــالب ،كمــا أن تــوفري املعلومــات والبيانــات عــن املعتقــدات
املعرفية قد يساعد الباحثني يف هذا اجملال فيما بعد.
 -3زي ـ ــادة وع ـ ــي الب ـ ــاحثني باملعتق ـ ــدات املعرفي ـ ــة ،واس ـ ــتثارة
اهتمامهم إلجراء املزيـد مـن البحـوث يف هـذا اجملـال لتحسـني
العملية التعليمية يف مدارسنا.
 -1إن معرفـ ـ ــة البنيـ ـ ــة العامليـ ـ ــة ملعتقـ ـ ــدات تالميـ ـ ــذ املرحلـ ـ ــة
اإلعداديــة يســاعدنا علــى تطــوير املنــاهج وإعــادة هيكلتهــا،
وتنظيمها حبيث ال تعتمد على احلفظ فقـط ،ولكـن تُسـاعد
التالميــذ علــى اكتســاب املعرفــة بطريقــة منظمــة ،وأن يتعلم ـوا
أ
بشكل تدرجيي ،كما يكون لديهم القدرة علـى تطـوير املعرفـة

مشكلة البحث :ميكن حتديد مشكلة البحث احلايل يف

التساؤالت اآلتية:
 -4هل يوجد تأثري دال إحصائيًا أ
لكل من النوع والصف
الدراسي والتفاعل الثنائي بينهما على درجات استبانة
املعتقدات املعرفية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية؟
 -9هل يوجد تأثري دال إحصائيًا للمعتقدات املعرفية على
التحصيل الدراسي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية؟

وحتسينها.
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وهدفت شومر-اكينز وقخرون
) 2005إىل فحص بنية املعتقدات املعرفية ،واملعتقدات حول
حل املشكالت يف الرياعيات ،وأجرى البحث على
( )4962من تالميذ املرحلة اإلعدادية بالصفني السابع،
والثامن ،طبق عليهم استبانة املعتقدات املعرفية لـ
) ،Schommer et al., (2000ومقيا املعتقدات الرياعية لـ
) ،Kloosteman & Stage, (1992ومقيا فائدة الرياعيات
لـ ) ،Fennema & Sherman, (1976وباستخدام أسلوب
التحليل العاملي التوكيدي اختلفت البنية العاملية
للمعتقدات املعرفية إذ مت التو ل إىل أربعة معتقدات
(التعلم السريع /الثابت ،الدراسة بدون هدف ،السلطة
العاملة ،املعرفة املؤكدة) ،وبتحليل االحندار املتعدد وجد أن
االعتقاد يف التعلم السريع /الثابت يرتبط باالعتقاد يف فائدة
الرياعيات ،وقيمة اجلهد املبذول فيها ،وفهم املفاهيم
الرياعية ،والثقة يف الرياعيات ،وبتحليل املسار اتض أن
كل من املعتقدات املعرفية العامة واحملددة باجملال تتنبأ
باألداء األكادميي.
وتو ل الشورجبي ( )9442إىل ستة عوامل للمعتقدات
املعرفية لدى طالبات اجلامعة ،وهي املعتقدات يف (مصدر
املعرفة ،بنية املعرفة ،يقينية املعرفة) وُتثل املعتقدات حول
املعرفة ،واملعتقدات يف (التعلم السريع ،عبط التعلم ،القدرة
على التعلم فطرياً) وُتثل املعتقدات حول التعلم.
وهدف توبكو و يلمظ-توزون (Topcu & Yilmaz-
) Tuzun, 2009إىل تقنني استبانة املعتقدات املعرفية لـ
) ،Schommer (1990وفحص العالقة بني التحصيل
الدراسي يف مادة العلوم ،وما وراء املعرفة ،واملعتقدات
املعرفية لدى ( )344من تالميذ الصفني الرابع وا امس،
ولدى ( )696من تالميذ الصفوف الساد والسابع
والثامن من املدار االبتدائية ،طبق عليهم استبانة
املعتقدات املعرفية ،ومقيا الوعي ما وراء املعريف لـ
) ،Sperling et al., (2002وباستخدام التحليل العاملي

مصطلحات البحث:

 -1المعتقدات المعرفية:

(Schommer-Aikins et al.,

Epistemological Beliefs

ويعرفها (شفيق )44 :9442 ،بأ ا :وجهات نظر أو
تصورات الطالب الذهنية حول طبيعة املعرفة (مصدر،
وبنية ،وثبات املعرفة) ،وعملية التعلم (عبط وسرعة
اكتساب املعرفة) .وتصامل هذ املعتقدات املعرفية على
النحو اآليت:
أ -مصدر املعرفة :ويرتاوح هذا البعد من اعتبار أن املعرفة تتم
السلطة إىل أ ا تُكتسب بالعقل والربهان.
بواسطة ُ
ب -بنية املعرفة :ويرتاوح من اعتبار أن املعرفة تتكون من
أجزاء منفصلة إىل أ ا ُُتثل مفاهيم مرتابطة.
ة -ثبات املعرفة :ويرتاوح من اعتبار أن املعرفة فري متغرية إىل
أ ا نامية (متطورة).
د -عبط التعلم :ويرتاوح من اعتبار أن القدرة على التعلم
موروثة وفري متغرية إىل أ ا ميكن أن تتحسن مع الوقت.
هـ -سرعة التعلم :ويرتاوح من اعتبار أن التعلم سريع أو ال
حيدث مطل ًقا إىل أن تدرجيي.
التحصيل الدراسي :اإلجناز الذي حقق الطالب يف املواد
مقدرا بالدرجة الكلية.
الدراسية ً

البحوث السابقة المرتبطة بموضوع البحث الحالي:

أوالً :البحوث التي تناولت بنية المعتقدات المعرفية:
فحصت شومر-اكينز وقخرون (Schommer-Aikins et
) al., 2000منظومة املعتقدات املعرفية لدى ( )4962من
تالميذ املرحلة اإلعدادية ،طبق عليهم استبانة املعتقدات
املعرفية املبي يف عوء استبانات املعتقدات املعرفية لـ
) Schommer (1999, 1993, 1998لقيا معتقدات طلبة
اجلامعة واملرحلة الثانوية ،وباستخدام أسلوب التحليل
العاملي التوكيدي اختلفت البنية العاملية للمعتقدات املعرفية
يف املرحلة اإلعدادية إذ مت التو ل إىل ثالثة معتقدات
معرفية (القدرة على التعلم ،سرعة التعلم ،ثبات املعرفة).
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التوكيدي اختلفت البنية العاملية* للمعتقدات املعرفية عن
االستبانة األ لية ،كما اختلفت فيما بني الصفوف
الدراسية حيث تتكون االستبانة من معتقدات (القدرة
الفطرية ،التعلم السريع ،املعرفة املؤكدة ،املعرفة البسيطة)
بالنسبة للصفني الرابع وا امس ،ويتكون من معتقدات
(القدرة الفطرية ،التعلم السريع ،املعرفة املؤكدة ،السلطة
العاملة) للصفوف الساد والسابع والثامن ،وباستخدام
حتليل االحندار املتعدد وجد أن بالنسبة للصفني الرابع،
وا امس أثرت ما وراء املعرفة يف التحصيل الدراسي أكثر
من املعتقدات املعرفية ،فاالعتقاد يف التعلم السريع فقط هو
الذي أثر يف التحصيل الدراسي ،بينما للصفوف الساد
والسابع والثامن أثر االعتقاد يف التعلم السريع ،والقدرة
الفطرية يف التحصيل الدراسي ،وكانت البنات يف الصفني
الرابع ،وا امس أكثر حنكة يف االعتقاد يف القدرة الفطرية،
التعلم السريع عن البنني ،وكن أقل حنكة يف االعتقاد يف
السلطة العاملة عن البنني يف الصفوف الساد والسابع
والثامن.
وقام شفيق ( )9442ببناء استبانة لقيا املعتقدات املعرفية،
وطبق على ( )934من طلبة الصف األول الثانوي العام،
وباستخدام أسلوب التحليل العاملي االستكشايف تو ل
إىل مخسة عوامل وهي املعتقدات يف (السلطة العاملة ،املعرفة
البسيطة ،املعرفة املؤكدة) وُتثل املعتقدات حول طبيعة
املعرفة ،واملعتقدات يف (التعلم السريع ،القدرة الثابتة) وُتثل
املعتقدات حول طبيعة التعلم.
يف حني هدف قكات وقخرون ) (Acat et al., 2010إىل
تقنني استبانة املعتقدات املعرفية العلمية لـ )Elder (1999
والتأكد من بنيت العاملية و دق الستخدام مع التالميذ
الرتكيني ،وهو يشتمل على مخسة معتقدات (هدف العلوم،

تنوع املعرفة يف العلوم ،دور التجارب يف تنمية النظريات،
اتساق العلوم ،مصدر املعرفة العلمية) ،ومت تطبيق على
( )949من تالميذ املرحلة االبتدائية ،وباستخدام أسلوب
التحليل العاملي التوكيدي ،ومعامالت االرتباط اختلفت
البنية العاملية لالستبانة ،ومت التو ل إىل مخسة معتقدات
ةتلفة (الدقة والسلطة ،عملية إنتاة املعرفة ،مصدر املعرفة،
االستدالل ،تنوع املعرفة).
وقام تانج ) (Tang, 2010ببناء مقيا ملعتقدات التالميذ
املعرفية يف الرياعيات ،وطبق على ( )424من تالميذ
املرحلة اإلعدادية ،وباستخدام أسلوب التحليل العاملي
االستكشايف تو ل إىل مخسة عوامل (بنية املعرفة يف
الرياعيات ،ثبات املعرفة ،سرعة التعلم ،القدرة على التعلم،
طرق تعلم الرياعيات) ،وقام بتطبيق املقيا على عينة
أخرى ( )643من تالميذ املرحلة اإلعدادية ،وباستخدام
أسلوب التحليل العاملي التوكيدي تأكدت العوامل
ا مسة.
بينما تو ل تريزي وقخرون ) (Terzi et al., 2012يف دراسة
للعالقة بني املعتقدات املعرفية وموعع الضبط لدى ()912
من طلبة اجلامعة ،إىل ثالثة عوامل هي :التعلم قائم على
اجلهد ،التعلم قائم على القدرة ،وجود حقيقة مطلقة.
ثانيًا :البحوث التي تناولت العالقة بين المعتقدات
المعرفية والتحصيل الدراسي:
هدفت شومر ) (Schommer, 1993bإىل حبث منو
املعتقدات املعرفية وأثرها على األداء األكادميي لدى
( )4429من طلبة املرحلة الثانوية ،طبق عليهم استبانة
املعتقدات املعرفية لـ ) ،Schommer (1990وباستخدام حتليل
االحندار املتعدد ،وحتليل التباين  MANOVAوجد أن
االعتقاد يف املعرفة البسيطة واملؤكدة والتعلم السريع يتناقص
مع العمر ،وأن الطالبات كن أقل احتماالً لالعتقاد يف
التعلم السريع والقدرة الثابتة ،وأن كلما قل االعتقاد يف
التعلم السريع ،زاد معددن الرتاكمي.

* تو ل الباحثان ىف أ
حبث سابق دما ( )9441إىل مخسة معتقدات هي" :القدرة
على التعلم ،سرعة التعلم ،ثبات املعرفة ،بنية املعرفة ،السلطة العاملة" & (In Topcu
).Yilmaz-Tuzun, 2009: 681
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وهدف زايد ( )9446إىل حبث العالقة بني املعتقدات
املعرفية والتحصيل الدراسي لدى ( )441من تالميذ
الصف األول والثالث اإلعدادي ،وطبق عليهم استبانة
املعتقدات املعرفية لـ )،Schommer et al., (2000
وباستخدام أسلوب التحليل العاملي التوكيدي مت التو ل
إىل أربعة معتقدات ،وبتحليل التباين  MANOVAوحتليل
االحندار املتعدد ،مت التو ل إىل أن معتقدات البنات يف
ثبات املعرفة وبنية املعرفة كانت أكثر حنكة من البنني ،كما
وجد أن معتقدات تالميذ الصف الثالث يف سرعة التعلم
وبنية املعرفة كانت أكثر حنكة من تالميذ الصف األول،
كما مت التنبؤ بالتحصيل الدراسي لتالميذ الصف األول من
سرعة التعلم ،ولتالميذ الصف الثالث من القدرة على التعلم
وسرعة التعلم.
وهدف اكزيو وقخرون ) (Xiao et al., 2009إىل دراسة
العالقة بني املعتقدات املعرفية يف الرياعيات واألداء
األكادميي لدى ( )424من طلبة املرحلة الثانوية ،طبق
عليهم استبانة املعتقدات املعرفية يف الرياعيات لـ Tang
) ،(2007وهو يشتمل على أربعة معتقدات (بنية املعرفة،
القدرة على التعلم ،أسلوب التعلم ،ثبات املعرفة)،
وباستخدام معامالت االرتباط ،واختبار "ت" ،وحتليل
االحندار مل توجد فروق حسب النوع يف املعتقدات املعرفية،
أ
بشكل
ووجد أن درجات الطالب يف املعتقدات املعرفية تقل
دال من الصف األول إىل الصف الثالث ،كما وجد أن
املعتقدات املعرفية ترتبط بالتحصيل الدراسي يف الصفني
الثاي والثالث فقط إذ مت التنبؤ بالتحصيل الدراسي يف
الصف الثاي من االعتقاد يف ثبات املعرفة ،ويف الصف
الثالث من االعتقاد يف ثبات املعرفة وأسلوب التعلم.
وهدف توبكايا وقخرون )(Topkaya et al., 2011إىل فحص
العالقة بني املعتقدات املعرفية ،ومعتقدات فعالية الذات،
ومداخل التعلم والدراسة ،والتحصيل الدراسي لدى
( )634من طلبة اجلامعة ،وقاموا بسعداد مقيا ملداخل

وهدفت شومر ودونيل
إىل فحص املعتقدات املعرفية لدى ( )62من طلبة املدرسة
الثانوية املوهوبني ،وطبق عليهم استبانة املعتقدات املعرفية لـ
) ،Schommer (1990وباستخدام حتليل االحندار املتعدد،
وحتليل التباين  MANOVAوجد أن كلما زاد اعتقاد
الطالب يف القدرة الثابت  ،والتعلم السريع واملعرفة املؤكدة،
تو لوا إىل حلول فاية يف البساطة وفري متغرية ،كما وجد
منخفضا كانوا أكثر
أن الطالب الذين يؤدون أداءًا أكادمييًا
ً
اعتقادا يف القدرة الثابتة.
ً
وهدف كانو ) (Cano, 2005إىل فحص تأثري املعتقدات
املعرفية على األداء األكادميي ،ومداخل التعلم لدى
( )4644من طلبة املرحلة الثانوية ،طبق عليهم استبانة
املعتقدات املعرفية لـ ) ،Schommer (1990واستبانة مداخل
التعلم لـ ) ،Barka (1999وعن طريق حتليل التباين البسيط،
و  ،MANOVAومنوذة املعادلة البنائية وجد أن املعتقدات
تعقيدا
املعرفية تتغري يف املرحلة الثانوية إذ تصب أكثر
ً
وواقعية مع التقدم يف الدراسة .وتؤثر املعتقدات املعرفية يف
أيضا بصورة فري مباشرة
التحصيل الدراسي بصورة مباشرة ،و ً
عن طريق مداخل التعلم ،كما وجد أن للبنات معتقدات
أكثر واقعية عن البنني.
وفحص رودرجيوز وكانو )(Rodriguez & Cano, 2006
العالقة بني املعتقدات املعرفية ،ومداخل التعلم ،والتنبؤ
باألداء األكادميي من املعتقدات املعرفية ،ومداخل التعلم
لدى ( )322من طلبة اجلامعة ،طبق عليهم استبانة
املعتقدات املعرفية من إعدادمها وهو يشتمل على أربعة
معتقدات (التعلم السريع ،القدرة املؤكدة ،املعرفة البسيطة،
املعرفة املؤكدة) ،ومقيا مداخل التعلم لـ )،Biggs (1993
وباستخدام معامالت االرتباط ،وحتليل التباين MANOVA
وجد أن كالً من املعتقدات املعرفية ومداخل التعلم يتنبأ
بالتحصيل الدراسي.
)(Schommer & Dunnell, 1997
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كما هدفت شومر وقخرون) (Schommer et al., 1997إىل
فحص منو املعتقدات املعرفية لدى ( )62من طلبة املرحلة
الثانوية ،طبقت عليهم استبانة املعتقدات املعرفية لـ
) ،Schommer (1990واستخدمت املنهج الطويل حيث
طبقت االستبانة على الطالب يف الصف األول عام
( ،)4229ن طبقت مرة أخرى سنة التخرة (،)4224
وباستخدام حتليل التباين  ،MANOVAوحتليل االحندار
املتعدد وجد أن الطالب قد تغريت معتقداهم املعرفية
نضجا يف سنة التخرة مقارنة بالصف
وأ بحت أكثر
ً
األول .وكلما قل االعتقاد يف التعلم السريع ،حتسن معددم
الرتاكمي ،ووجد أن الطالبات أقل احتماالً لالعتقاد يف
التعلم السريع.
وهدف يون وقخرون ) (Youn et al., 2001إىل فحص طبيعة
املعتقدات املعرفية لدى ( )144من طلبة الصفني 49 ،44
يف املرحلة الثانوية ،طبقت عليهم االستبانة املعرفية لـ Jehng
) ،et al., (1993باإلعافة إىل استمارة للمعلومات
الدميوجرافية (النوع ،مستوى التعليم ،العمر ،دخل األسرة)،
وباستخدام حتليل االحندار املتعدد مل توجد عالقات ذات
داللة بني املعتقدات املعرفية ومستوى التعليم والنوع ،ولكن
وجد ارتباط موجب دال بني املعتقدات حول املعرفة
والتحصيل الدراسي ،ومل توجد مع املعتقدات حول التعلم.
وهدف إرين ) (Eren, 2007إىل دراسة الفروق يف املعتقدات
تبعا جملال الدراسة ،والنوع ،والفرقة الدراسية لدى
املعرفية ً
( )912من طلبة اجلامعة يدرسون إدارة األعمال ،واآلداب،
والرتبية الرياعية ،وطبق عليهم مقيا املعتقدات املعرفية لـ
) Deryakulu & Buyukoztruk (2002الذي تو ال إلي
عند تقنني مقيا ) Schommer (1990على الطلبة
الرتكيني ،وهو يف نسخت الرتكية يشتمل على ثالثة
معتقدات يف (اجلهد ،والقدرة ،واحلقيقة املؤكدة)،
وباستخدام حتليل التباين  ،MANOVAوحتليل التغاير،
تو ال إىل أن املعتقدات املعرفية تعد عامة ،ومل توجد فروق

التعلم والدراسة وتأكدوا من دق وثبات بتطبيق على عينة
أخرى ( )431من طلبة اجلامعة ،كما طبقوا استبانة
املعتقدات املعرفية لـ ) ،Schommer (1990وباستخدام
أسلوب حتليل املسار وجد أن املعتقدات املعرفية تؤثر على
أ
بشكل فري مباشر خالل معتقدات
مداخل التعلم والدراسة
فعالية الذات ،ووجد أن االعتقاد حول يقينية املعرفة هو
الذي تنبأ فقط بالتحصيل الدراسي.
وهدف كامياك وأوجان-بكريوجلو(Kaymak & Ogan-
) Bekiroglu, 2013إىل فحص العالقة بني املعتقدات
املعرفية يف الفيزياء والتغري املفاهيمي لدى ( )41من طلبة
املرحلة الثانوية ،طبق عليهم استبانة املعتقدات املعرفية يف
الفيزياء للباحثني ،وأداة تقييم لقيا التغري املفاهيمي من
إعدادمها ،وحبساب النسب املئوية واختبار "ت" وجدا أن
معتقدات الطالب متعمقة بالنسبة لالعتقاد يف التعلم
السريع ،كما وجدا أن كلما كانت معتقدات الطالب أكثر
تعم ًقا كلما اكتسبوا املعلومات ،وقاموا حبل املشكالت
أ
بشكل أفضل.
ثالثًا :البحوث التي تناولت المعتقدات المعرفية
والمتغيرات الديموجرافية:
هدفت شومر ) (Schommer, 1993aإىل تقييم املعتقدات
املعرفية لدى ( )946من طلبة اجلامعة ،ومعهد أ
عال ،طبق
عليهم استبانة املعتقدات املعرفية لـ )،Schommer (1990
واستطالع عن التنشئة والعمر والنوع وتعليم الوالدين،
وباستخدام االحندار املتعدد ،واملتوسطات وجد أن طالب
اعتقادا يف املعرفة املؤكدة والبسيطة والتعلم
املعهد كانوا أكثر
ً
اعتقادا يف القدرة
السريع .بينما طالب اجلامعة كانوا أكثر
ً
الفطرية .ومجيع الطالب اعتربوا أن املعتقدات املعرفية تعد
عامالً مؤثراً يف األداء األكادميي .ووجدت فروق حسب
التخصص يف االعتقاد يف التعلم السريع فقط ،حيث اعتقد
اعتقادا
طالب الفيزياء يف التعلم السريع .وكان الطلبة أكثر
ً
يف التعلم السريع من الطالبات.
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أكثر حنكة منها لدى البنني ،وأن معتقدات التالميذ يف
تربير املعرفة أكثر حنكة يف الرياعيات عن الدراسات
االجتماعية.
وهدف تانريفردي ) (Tanriverdi, 2012إىل فحص العالقة
بني املعتقدات املعرفية ومداخل التعلم لدى ( )639من
الطالب املعلمني ،طبقت عليهم استبانة املعتقدات املعرفية
لـ ) ،Deryakulu & Buyukazturk (2002واستبانة مداخل
التعلم لـ ) ،Tetik & Gurpinar (2010وحبساب
املتوسطات ،واالحنراف املعياري ،وحتليل  ANOVAواختبار
توكي ،تو ل إىل أن االعتقاد يف القدرة الفطرية يرتبط
باملدخل السطحي يف التعلم ،بينما االعتقاد يف أن التعلم
يعتمد على اجلهد يرتبط باملدخل العميق .ومل جيد فروقًا يف
املعتقدات حسب النوع ،يف حني وجد فروقًا يف املعتقدات
املتعمقة حسب الفرقة الدراسية لصاحل الفرقة الثالثة مقابل
الفرقة األوىل ،كما وجد فروقًا حسب التخصص.
كما فحص إُساعيل وقخرون ) (Ismail et al., 2013العالقة
بني املعتقدات املعرفية ومداخل التعلم لدى ( )9444من
طالب املعاهد العليا يف ماليزيا ،طبقت عليهم استبانة
املعتقدات املعرفية لـ ) ،Schommer (1990واستبانة عملية
الدراسة لـ ) ،Biggs (1987وحبساب املتوسطات ،واالحنراف
املعياري ،واختبار "ت" وجد أن االعتقاد السطحي يرتبط
باملدخل السطحي للتعلم ،وأن معتقدات البنات املعرفية
أكثر تعم ًقا من البنني ،كما وجدت فروق يف املعتقدات
حسب التخصص ،وطبيعة املعاهد (حكومية وخا ة)،
وكذلك حسب الفرقة الدراسية فكانت املعتقدات أكثر
تعم ًقا يف الفرقة األوىل مقابل الفرقة الرابعة.

يف املعتقدات املعرفية حسب النوع ،أو حسب الفرقة
الدراسية فقد كان طالب الفرقة األوىل أكثر حنكة يف
املعتقدات حول اجلهد ،بينما كانت املعتقدات حول
احلقيقة املؤكدة أكثر حنكة لدى طالب الفرقة الثالثة.
كمـ ــا هـ ــدفت حلـ ــيم ( )9441إىل التنبـ ــؤ بأبعـ ــاد املعتقـ ــدات
املعرفي ـة م ــن أبع ــاد توج ـ ادــدف ،والتع ــرف عل ــى الف ــروق يف
املعتقـ ـ ـ ــدات املعرفيـ ـ ـ ــة حسـ ـ ـ ــب النـ ـ ـ ــوع ،والفرقـ ـ ـ ــة الدراسـ ـ ـ ــية،
والتخص ـ ــص الدراس ـ ــي ل ـ ــدى ( )614م ـ ــن طلب ـ ــة اجلامع ـ ــة،
طبق ـت علــيهم اســتبانة املعتقــدات املعرفيــة لـ ـ Schommer
) ،(1998ومقيــا توجـ ادــدف لصــالح شـريف (،)9441
وباســتخدام اختبــار"ت" ،وحتليــل االحنــدار املتعــدد ،وجــد أن
ـادا م ــن البن ــات يف الق ــدرة الثابت ــة ،وال ــتعلم
البن ــني أكث ــر اعتق ـ ً
ـادا
السريع ،واملعرفة املؤكدة .وأن طلبة الفرقة األوىل أكثر اعتق ً
مــن طلبــة الفرقــة الرابعــة يف الــتعلم الس ـريع ،واملعرفــة البســيطة،
واملعرفــة املؤكــدة .ووجــد أن طلبــة التخصصــات العلميــة أكثــر
ـادا ع ــن طلب ــة التخصص ــات األدبي ــة يف الق ــدرة الثابت ــة،
اعتق ـ ً
وال ـ ــتعلم الس ـ ـ ـريع ،واملعرف ـ ــة املؤك ـ ــدة .كم ـ ــا مت التنب ـ ــؤ بأبع ـ ــاد
املعتقـ ــدات املعرفي ــة ماعـ ــدا املعرفـ ــة املؤك ــدة مـ ــن أبع ــاد توج ـ ـ
اددف.
وهدفت كورت ) (Kurt, 2009إىل دراسة املعتقدات املعرفية
من خالل النوع ،ومستوى الصف الدراسي ،وجماالت
الدراسة لدى ( )4441من تالميذ الصفوف الساد
والثامن والعاشر من املدار االبتدائية والثانوية الرتكية،
طبقت عليهم استبانة املعتقدات املعرفية لـ Conley
) ،(2004وباستخدام معامالت االرتباط ،وحتليل التباين
 MANOVAتو لت إىل أن املعتقدات املعرفية متعددة
تبعا ملستوى الصف الدراسي ،وجماالت
األبعاد ،وختتلف ً
الدراسة إذ إن املعتقدات يف (مصدر املعرفة ،املعرفة
املؤكدة) لدى تالميذ الصف العاشر أكثر حنكة مقارنة
بتالميذ الصفني الساد والثامن أي إ ا تنمو مع الوقت،
كما وجدت أن املعتقدات يف تربير املعرفة لدى البنات

تعقيب عام على البحوث السابقة :يتض من البحوث

السابقة ما يأيت:
 )4إن البحوث األجنبية الي تناولت املعتقدات املعرفية
كثرية مقارنة بالبحوث يف البيئة العربية – يف حدود علم
الباحث -وهذا يؤكد على أمهية هذا املتغري ،ومن ن فالبيئة
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تو لت
معتقدات معرفية.
 أظهرت نتائج معظم حبوث احملور الثاي وجود تأثريللمعتقدات املعرفية على التحصيل الدراسي ،ولكنها
اختلفت يف أبعاد املعتقدات الي تؤثر يف التحصيل
تأثريا
الدراسي ،ومل جيد )ً (Youn et al., 2001
للمعتقدات حول التعلم يف التحصيل الدراسي.
 وجــدت معظــم حبــوث احملــور الثالــث فروقًــا حســب النــوع يفاملعتقدات املعرفية ،وإن اختلفت مـن حيـث أن بعضـها وجـد
فروقًا يف بعض األبعاد لصاحل البنـات ،وبعضـها وجـد الفـروق
لصاحل البنني ،يف حني مل جيد كل من(Youn et al., 2001; :
) Eren, 2007فروقًــا حســب النــوع يف املعتقــدات املعرفيــة.
كمــا وجــدت معظمهــا فروقًــا يف املعتقــدات املعرفيــة حســب
الفرقــة الدراســية ،يف حــني مل جيــد كــل مــن(Youn et al., :
) 2001; Eren, 2007مثل تلك الفروق.
 ونظـ ـ ًـرا لتنـ ــاقض ننـ ــائج البحـ ــوث السـ ــابقة فسـ ــوف يـ ــدرالباحــث احلــايل هــذ املتغ ـريات يف البيئــة العربيــة للتأكــد مــن
هذ النتائج لتنمية األطر النظرية دذ املتغريات.

العربية يف حاجة إىل العديد من البحوث يف هذا اجملال
حيث إن معرفتنا ما زالت دودة عن معتقدات تالميذنا
املعرفية ،وأثرها على التحصيل الدراسي.
 )9تنوعت أهداف البحوث السابقة وُتثلت يف الكشف
عن بنية املعتقدات املعرفية ،وعالقتها بالتحصيل الدراسي،
وكذلك اختالفها من حيث (النوع ،واملستوى الدراسي).
 )3فالبية البحوث السابقة ركزت على عينات من طلبة
اجلامعة ،واملرحلة الثانوية ،والقليل منها استخدم عينات يف
املرحلة اإلعدادية ،واالبتدائية ،وتراوح حجم العينات من
 9444 – 41طالبًا وطالبة ،وسوف خيتار الباحث احلايل
عينة حبث من املرحلة اإلعدادية لقلة البحوث الي أُجريت
على املراهقني يف تلك الفرتة ،ولذلك فنحن يف حاجة
للكشف عن بنية معتقداهم املعرفية.
 )1معظم البحوث استخدمت استبانة املعتقدات املعرفية لـ
) ،Schommer (1999/ 1993وبعضها أعد استبانات
أخرى ،وسوف يقوم الباحث باستخدام استبانة املعتقدات
املعرفية وقد أعد ( )9442لقيا املعتقدات املعرفية لدى
تالميذ الصف األول الثانوي العام.
 )4استخدمت معظم البحوث السابقة أساليب إحصائية
متقدمة مثل ،حتليل التباين  ،MANOVAوحتليل االحندار
املتعدد ،وسوف يستخدم الباحث احلايل األساليب املتقدمة
الي تُناسب موعوع البحث وفروع .
 )6بالنسبة لنتائج البحوث السابقة فكانت كما يأيت:
 اختلفت نتائج حبوث احملور األول يف البنية العامليةمن:
كل
فتو ل
املعرفية
للمعتقدات

)(Schommer-Aikins et al., 2000

إىل ثالثة

فروض البحث:
يف عوء نتائج البحوث السابقة ُميكن يافة فروض البحث
احلايل على النحو اآليت:
 -4يوجد تأثري دال إحصائيًا لكل من النوع والصف
الدراسي والتفاعل الثنائي بينهما على درجات استبانة
املعتقدات املعرفية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية.
 -9يوجد تأثري دال إحصائيًا للمعتقدات املعرفية على
التحصيل الدراسي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية.
 -3ال ختتلف البنية العاملية للمعتقدات املعرفية باختالف
النوع والصف الدراسي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية.

(Schraw et al., 2002; Wood & Kardash, 2002; Acat

) ،et al., 2010; & Tang, 2010شفيق ( )9442إىل
مخسة معتقدات معرفية وإن اختلفت فيما بينهم ،يف حني
تو ل كل من(Schommer-Aikins et al., 2005; Topcu :
) ،& Yilmaz-Tuzun, 2009زايد ( )9446إىل أربعة
معتقدات معرفية وإن اختلفت فيما بينهم ،يف حني
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ادقة وثابتة حيث كانت قيم معامالت " αألفا كرونباخ"
لألبع ــاد ا مس ــة علـ ـى الرتتي ــب،4264 ،4262 ،4262( :
 ،)4213 ،4261ومت حسـ ـ ــاب الصـ ـ ــدق العـ ـ ــاملي بطريقـ ـ ــة
املكون ــات األساس ــية بت ــدوير فارمي ــاكس إذ كون ــت العوام ــل
الثالثــة (مصــدر املعرفــة ،وبنيــة املعرفــة ،وثبــات املعرفــة) عــامالً
احدا (املعتقدات حول طبيعة املعرفة) بنسبة تبـاين 69236
و ً
 ،٪وجــذر كــامن  ،422وكانــت تشــبعاها (،4221 ،4211
 )4213وكــون عــاملى (ســرعة الــتعلم ،وعــبط الــتعلم) عــامالً
احدا (املعتقدات حول طبيعة التعلم) بنسبة تبـاين 21291
و ً
 ،٪وجذر كامن  ،421وكان تشبعهما (.)4229 ،4229
وقام الباحث يف البحث احلايل بتقنني االستبانة علـى ()344
مــن تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة (الصــف األول والثالــث) ،ومت
حساب الثبات والصدق على النحو اآليت:

الطريقة واألدوات:
أوالً :العينة:

 -1عينة تقنين أدوات البحث:

اشــتقت العينــة ا ا ــة حبســاب الثبــات والصــدق مــن تالميــذ
وتلمي ـ ــذات الص ـ ــف األول اإلع ـ ــدادي ( 24تلميـ ـ ـ ًذا444 ،
تلمي ـ ــذة) ،والص ـ ــف الثال ـ ــث اإلع ـ ــدادي ( 12تلميـ ـ ـ ًذا64 ،
تلميذة) بسدارة ديرب جنم التعليمية.
 -2العينة األساسي ــة:

تكونت عينة البحث األساسية (عينة اختبـار ـحة الفـروض)
مــن  134تلميـ ًذا وتلميــذة بالصــف األول اإلعــدادي (412
تلميـ ـ ـ ـ ًذا 469 ،تلمي ـ ـ ــذة ،مبتوس ـ ـ ــط عم ـ ـ ــري ق ـ ـ ــدر ،4921
واحنـراف معيــارى قــدر  ،)4211والصــف الثالــث اإلعــدادي
( 43تلمي ـ ـ ًذا 61 ،تلمي ــذة ،مبتوس ــط عم ـ ـري ق ــدر ،4123
واحنـ ـ ـ ـراف معي ـ ـ ــاري ق ـ ـ ــدر  )4244ب ـ ـ ــسدارة ف ـ ـ ــرب الزق ـ ـ ــازيق
التعليمية.

 الثبات:ق ــام الباح ــث حبس ــاب الثب ــات (يف حال ــة ع ــدد املف ــردات 63
مفــردة) ،إذ بلــم معامــل ثبــات االســتبانة  ،4221وذلــك بعــد
حذف  93مفردة ،واستقرت الصورة النهائية لالسـتبانة علـى
 14مف ــردة ،كم ــا مت حس ــاب الثبـ ـات مبعام ــل  αلك ــل بُع ــد
عل ــى ح ــدة ،وكان ــت مع ــامالت ألف ــا لك ــل مف ــردة أق ــل م ــن
معامــل ألفــا الكلـي لألبعــاد الفرعيــة الــي تنتمــى إليهــا ،أي أن
مجيع املفردات ثابتة كما يتض من جدول ( )4التايل.

ثانيًا :أدوات البحـث:

 -1استبانة المعتقدات المعرفية لتالميذ المرحلة
اإلعدادية:

ق ـ ــام ش ـ ــفيق ( )9442بسع ـ ــداد اس ـ ــتبانة لقي ـ ــا املعتق ـ ــدات
املعرفي ــة لط ــالب الص ــف األول الث ــانوي الع ــام ح ــول طبيع ــة
املعرفة والتعلم ،ويتكون من  63عبارة موزعة على مخسة
أبعاد (مصدر املعرفة ،بنية املعرفة ،ثبات املعرفة ،سرعة الـتعلم،
عــبط الــتعلم) وهــي ُتثــل هــذ األبعــاد مــن منظــور االعتقــاد
الســطحي (الســلطة العاملــة ،املعرفــة البســيطة ،املعرفــة املؤكــدة،
التعلم السـريع ،القـدرة الثابتـة) ،وهـو مـا سـيتناول بـ الباحـث
املعتق ــدات املعرفي ــة ىف ه ــذا البح ــث .وكان ــت مجي ــع عباراتـ ـ

كم ــا مت حس ــاب االتس ــاد ال ــدا لي فك ــان ارتب ــاط األبع ــاد
ا مس ــة عل ــى الرتتي ــب بالدرج ــة الكلي ــة لالس ــتبانة ،4223
 4262 ،4262 ،4214 ،4214وكله ــا دال ــة عن ــد مس ــتوى
4244

جدول ( )1معامالت ثبات مفردات استبانة المعتقدات المعرفية

السلطة العالمة
م

المعرفة البسيطة
م

33

α
4213

42

44

4213

34

المعرفة المؤكدة
م

α
4261

44

4266

94

التعلم السريع
م

α
4261

32

4264

34

13

القدرة الثابتة
م

α
4264

36

4261

44

α
4266
4264
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91

4219

34

4266

91

4264

49

4263

1

4264

92

4219

91

4264

4

4242

31

4263

42

4261

4

4219

32

4261

96

4242

9

4269

14

4263

46

4214

3

4261

41

4264

41

4263

92

4214

43

4263

93

4264

94

4263

99

4214

2

4263

2

4264

39

4264

94

4214

6

4214

94

4214
معامل ألفا لألبعاد الفرعية بدون حذف أي مفردة
4213

4264

4262

4261

4266

الكلي للمقيا  ،وتشبعت ب  44مفردة ،والعامل الثاي
(التعلم السريع) جذر الكامن  922وقد فسر  ٪ 1294من
التباين ،وتشبعت ب  2مفردات ،والعامل الثالث (املعرفة
البسيطة) جذر الكامن  922وقد فسر  ٪ 1244من
التباين ،وتشبعت ب  2مفردات ،والعامل الرابع (القدرة
الثابتة) جذر الكامن  921وقد فسر  ٪ 6216من التباين،
وتشبعت ب  2مفردات .والعامل ا امس (املعرفة املؤكدة)
جذر الكامن  926وقد فسر ٪ 6241من التباين،
وتشبعت ب  4مفردات.

ثانيًا :الصدد:

 -4التحليل العاملي االستكشافي :قام الباحث حبساب

دق االستبانة عن طريق حساب دق التحليل العاملي
بطريقة املكونات األساسية وتدوير "فارمياكس" Varimax
مبحك "كايزر"  Kaiserفتم استخراة مخسة عوامل جبذور
كامنة أكرب من الواحد الصحي  ،وفسرت جمتمعة 34214
 ٪من التباين الكلي بني مفردات االستبانة .ويوع جدول
( )9التايل املفردات الي تشبعت بالعوامل (االسرتاتيجيات
ا مس) .والذي يتض من أن العامل األول (السلطة
العاملة) جذر الكامن  324وقد فسر  ٪ 1212من التباين

جدول ( )2المفردات التي تشبعت بالعوامل (المعتقدات المعرفية) الخمسة
رقم
المفردة
+ 44
+4
+ 94
+ 92
+6

المفـ ـ ـ ــردات

*

أعتقد أن ما يقول العلماء عن املعرفة هو الصحي .
ألتزم مبا يقول املعلم من معلومات يف موعوع الدر .
أرى أن املصدر الرئيس ملراجعة إجابايت هو املعلم.
أستمع للمعلم دون مناقشة.
كثريا يف إجابة األسئلة وأجلأ إلجابات الكتاب املدرسى.
أُخطئ ً

*

العامل
األول
4241
4249
4244
4212
4216

التشب ـ ـ ـ ــع
العامل العامل
الثالث
الثاي

العامل
الرابع

4234

العامل
ا امس

4214
4233

عالمة ( )+املوجودة جبوار رقم املفردة توع أن العبارة تصح ىف االجتا املوجب (االعتقاد السطحي) ،بينما عالمة ( )-توع أن العبارة تصح ىف االجتا السالب (االعتقاد
املتعمق).
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+1
+ 99
+ 91
+ 46
+ 33
+ 92
-9
+ 41
-2
- 93
- 31
- 49
+ 34
- 32
-2
- 43
-3
- 32
+ 91
- 34
- 42
- 34
+1
+ 94
+1
+ 94
- 39
- 44
- 41
- 36
- 42
- 14
+ 44
+ 94
+ 31
- 96

أرى أن جيب أن يتم تصحي املعلم إلجابات الطالب وفق املعرفة الصحيحة.
أرى أن جيب على الطالب اتباع تعليمات املعلم يف الدرو .
أرى أن التعلم هو أن أقوم بعمل ما يكلفىن ب املعلم.
أطلب مساعدة املعلم يف حل املسائل واملهام الصعبة.
أعتقد أن جيب أن يستمد األبناء معظم خرباهم من اآلباء.
أعتمد يف حصويل على املعرفة على كفاءة املعلم.
أبدأ االستذكار قبل االمتحان بفرتة كافية.
أشعر أن تكرار قراءيت أ
لفصل عب من الكتاب املدرسي ال يساعدي على فهم .
كثريا ازددت معرفة.
كلما قرأت ً
يزيد فهمي لألفكار الصعبة بزيادة اجلهد.
كلما قرأت فصالً من كتاب أكثر من مرة ،أجد أني أحصل على معلومات أكثر.
عند االستعداد الختبار ما ،أظل أكتب املعلومات حمل أحفظها.
إذا مل أتعلم شيئًا بسرعة ،فسنىن لن أتعلم مطل ًقا.
كبريا يف استذكار دروسى ألعمن النجاح.
أبذل ً
جهدا ً
أُفضل ربط املعلومات بعضها ببعض أثناء القراءة.
أتعلم املوعوع من خالل قراءت من بدايت لنهايت .
أعتقد أن من املفيد يل أن أربط األفكار اجلديدة مع ما لدي من معرفة.
تبعا ألسلويب
أعتقد أن الطريقة املثلى لفهم النص هي إعادة ترتيب املعلومات ً
ا اص.
أعتقد أن املعرفة تتكون من معلومات منفصلة ال يوجد بينها ترابط.
جاهدا أن أربط املعلومات من املصادر املختلفة بعضها ببعض.
أحاول ً
أرى أن معىن اجلملة يرتبط بسياق احلديث الذي قيلت في .
لفهم مادة معينة ،فسني أُعيد ترتيب األفكار فيها حسب الطريقة الي تناسبي.
أعتقد أن القدرة على التعلم ال تنمو باملمارسة واجلهد.
أعتقد أن الطالب املتوسطني يف التحصيل الدراسي يظلون طوال حياهم متوسطني.
أعتقد أن القدرة على التعلم ال تنمو باملمارسة واجلهد.
أعتقد أن الطالب املتوسطني يف التحصيل الدراسي يظلون طوال حياهم متوسطني.
جناحي يف التعلم يرتبط مبقدار اجلهد الذي أبذل .
أعتقد أن التفوق يتطلب الكثري من العمل حمل بالنسبة لألذكياء.
جيدا الستذكار دروسي.
أُخطط ً
تُفيدي املراجع العلمية يف توعي األفكار الغامضة.
أراجع عملي ألتأكد من أني أديت على خري وج .
أحتاة إىل املزيد من العمل اجلاد لكي أتقدم يف الدراسة.
أعتقد أن احلقيقة العلمية ثابتة ال تتغري.
أعتقد أن املعلومات الي أتعلمها يف املدرسة تكون مؤكدة وفري قابلة للتغيري.
أيضا يف الغد.
أعتقد أن ما هو حقيقي اليوم سوف يكون حقيقيًا ً
أعتقد أن ال توجد حقيقة علمية مطلقة.

15

4213
4213
4219
4214
4232
4236

4234

4231
4264
4244
4212
4213
4232
4236
4236
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4231

4234
4231

4234

4263
4264
4242
4241

4239
4233

4211
4214
4214
4232

4233
4233
4232

4234
4234

4234

4246
4241
4246
4241
4243
4244
4212
4219
4219
4214

4214
4269
4242
4241
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أعتقد أن معظم املبادئ والنظريات املوجودة يف الكتب اآلن ستتغري بعد فرتة من
الزمن.

-4

4214

الجـ ــذر الكامــن للعامـل

324

922

922

921

926

مقدار التباين المفسر بواسطة العامل

1212
٪

1294
٪

1244
٪

6216
٪

6241
٪

٪ 53.11

مقدار التباين الكلي المفسر

ويف حتلي ـ ــل ع ـ ــاملي م ـ ــن الدرج ـ ــة الثاني ـ ــة تش ـ ــبعت
العوامــل ا مســة بعامــل واحــد جــذر الكــامن  ،9214وفســر
 ٪ 41241مـ ــن التبـ ــاين الكلـ ــي لـ ــدرجات االسـ ــتبانة ،وكـ ــان
تشـ ـ ـ ــبع العوامـ ـ ـ ــل ا مسـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى الرتتيـ ـ ـ ــب ،4212 ،4229
.4214 ،4262 ،4261

السلطة العالمة
28.0
المعتقدات حول
طبيعة المعرفة

المعرفة المؤكدة

1864
1856

 -9التحليل العاملي التوكيدي :مت التحقق من دق البنـاء

المعرفة البسيطة

1883

الكـ ــامن لالسـ ــتبانة عـ ــن طريـ ــق اختبـ ــار منـ ــوذة العـ ــاملني
الكــامنني لــدى العينــة االســتطالعية ،وقــد مت اف ـرتاض أن
العوام ـ ــل املش ـ ــاهدة للمعتق ـ ــدات املعرفي ـ ــة تن ـ ــتظم ح ـ ــول
عــاملني كــامنني ،ويتكــون العامــل األول مــن (املعتقــدات
حول طبيعة املعرفة) ويتشبع بـ ثالثـة معتقـدات (السـلطة
العاملة ،املعرفة البسـيطة ،املعرفـة املؤكـدة) ،ويتكـون العامـل
الثــاي مــن (املعتقــدات ح ــول طبيعــة الــتعلم) ويتش ـبع ب ـ
معتقــدان (الــتعلم الس ـريع ،القــدرة الثابتــة) ،ويتض ـ ذلــك
يف الشكل ( )4اآليت:

المعتقدات حول
طبيعة التعلم

التعلم السريع

1879
1863

القدرة الثابتة

شكل ( )1نموذج العاملين الكامنين الستبانة المعتقدات المعرفية

وقد حاز منوذة العاملني الكامنني على قيم جيدة ملؤشرات
حسن املطابقة كما يتض يف جدول ( )3اآليت حيث
كانت قيمة كا 9فري دالة ،وقيم بقية املؤشرات وقعت يف
املدى املثايل لكل منها ،مما يدل على مطابقة النموذة اجليدة
للبيانات موعع االختبار ( مد.)314 :9442 ،

جدول ( )5مؤشرات حسن المطابقة لنموذج العاملين الكامنين الستبانة المعتقدات المعرفية
م

المؤش ـ ـ ـ ـ ـ ــر

قيمة المؤشر

كا X2

1246
1
4232

9

4
9

درجـات احلريـة df
9
مستـوى داللـة كا
9

نسبة كا

X2 / df

4241

المدى المثالي
للمؤشر

القيمة التي تشير إلى أفضل مطابقة
9

أن تكون كا
فري دالة

فر -

4 -4

3

جذر متوسط مربعات خطأ االقرتاب RMSEA

4244

فر -

424

فر

1

جذر متوسط مربعات البواقي RMSR

4249

فر -

424

فر

4

للنموذة احلايل

4242

الصدق الزائف

16
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أن تكون قيمة  ECVIللنموذة احلايل أقل من أو تساوي
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للنموذة املشبع

املتوقع ECVI

نظريها للنموذة املشبع

4242

6

مؤشر حسن املطابقة

1

مؤشر حسن املطابقة املصح

2

مؤشر املطابقة املعياري NFI

4222

2

مؤشر املطابقة املقارن CFI

4

فر -

44

مؤشر املطابقة النسيب RFI

4221

فر -

GFI
AGFI

4222

فر -

4

4

4222

فر -

4

4

فر -

4

4

4

4

4

4

ويوع جدول ( )1اآليت تشبعات العوامل الفرعية املشاهدة بالعاملني الكامنني.
جدول ( )1تشبعات العوامل الفرعية المشاهدة بالعاملين الكامنين
العامل الكامن
المعتقدات حول طبيعة المعرفة
المعتقدات حول طبيعة التعلم
خ :ا طأ املعياري لتقدير التشبع

العوامل المشاهدة

التشبع

خ

ت

السلطة العاملة

4229

4239

**41226

املعرفة املؤكدة

4261

4242

**44299

املعرفة البسيطة

4246

4262

**2243

التعلم السريع

4212

4231

**43244

القدرة الثابتة

4263

4264

**44214

** دال إحصائيًا عند مستوى ()0.01

ال ــي حيص ــل عليه ــا التلمي ــذ يف العب ــارة ،ك ــان التلمي ــذ أكث ــر
سذاجة وبساطة.

ويتض من اجلدول السابق أن كل التشبعات دالة
إحصائيًا عند مستوى  4244مما يدل على دق مجيع
العوامل الفرعية الستبانة املعتقدات املعرفية ،وىذا فسن
املعتقدات املعرفية عبارة عن عاملني كامنني ينتظم حودما
املعتقدات الفرعية ا مسة.
وم ــن اإلجـ ـراءات الس ــابقة تأك ــد للباح ــث ثب ــات،
و ـ ـ ــدق اسـ ـ ــتبانة املعتقـ ـ ــدات املعرفيـ ـ ــة ،و ـ ـ ــالحيت لقيـ ـ ــا
املعتقــدات املعرفيــة لتالميــذ املرحل ـة اإلعداديــة .واالســتبانة يف
ورت النهائية يتكون من  14عبارة موزعة على مخسة أبعـاد
فرعية .ويكون لكل بُعد درجة خا ـة ،وتتـدرة االسـتجابات
مـن ( 4أرفــض بشــدة) إىل ( 4أوافــق بشــدة) إذا كــان السـؤال
يقيس االعتقاد بصورة موجبة (يف اجتا االعتقـاد السـطحي)،
أم ــا إذا ك ــان الس ـؤال يق ــيس االجت ــا بص ــورة س ــالبة (يف اجت ــا
االعتق ـ ـ ـ ـ ـ ــاد املتعم ـ ـ ـ ـ ـ ــق) فتأخ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ اإلجاب ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدرجات
( 4أرف ــض بش ــدة) إىل ( 4أواف ــق بش ــدة) عل ــى التـ ـوايل ،أي
عكــس احلالــة الســابقة وهــذا يعــي أنـ كلمــا ارتفعــت الدرجــة

 -2كشوف درجات التحصيل الدراسي :مت احلصول على

اجملموع الكلي لدرجات التحصيل الدراسي يف اية العام
الدراسي 9444/9444م.
نتائج البحث:
أوالً :نتائج ا تبار صحة الفرض األول ومناقشتها:

الختبار حة الفرض األول ونص ( :يوجد تأثري دال
إحصائيًا لكل من النوع والصف الدراسي والتفاعل الثنائي
بينهما على درجات استبانة املعتقدات املعرفية لدى تالميذ
املرحلة اإلعدادية) ،استخدم الباحث أسلوب حتليل التغاير
متعدد املتغريات التابعة  MANCOVAذي التصميم العاملي
( ،)9×9وذلك عند عزل الباحث أثر التحصيل الدراسي
وذلك لتأثري على املعتقدات املعرفية ( Conley et al., 2004:
ونظرا للتأثري القوي للخربات الدراسية على ارتقاء
ً ،)186
املعتقدات املعرفية (الشورجبي ).)24 :9442 ،فجاءت
النتائج كما باجلداول ( )1( ،)6( ،)4اآلتية:
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جدول ( )3نتائج اال تبارات المتعددة عند دراسة تأثير النوع والصف الدراسي على درجات استبانة المعتقدات المعرفية عند
عزل أثر التحصيل الدراسي

المتغير

القيمة

النسبـة الفائيـة

درجات الحرية

طـأ درجات الحرية

مستوى الداللة

اسم اال تبار
بيألي Pillai

42419

62414

4

194

42444

ويلكس Wilks

42292

62414

4

194

42444

هوتلنج Hotelling

42412

62414

4

194

42444

روى Roy

42412

62414

4

194

42444

بيألي Pillai

42434

92422

4

194

4244

ويلكس Wilks

42214

92422

4

194

4244

هوتلنج Hotelling

42434

92422

4

194

4244

روى Roy

42434

92422

4

194

4244

بيألي Pillai

42439

92124

4

194

4244

ويلكس Wilks

42262

92124

4

194

4244

هوتلنج Hotelling

42433

92124

4

194

4244

روي Roy

42433

92124

4

194

4244

المستقل
النوع (أ)
(ب)

الصف الدراسي

(أ) × (ب)

ويتض من جدول ( )4السابق أن االختبارات األربعة دالة إحصائيًا يف مجيع احلاالت.

جدول ( )6الفرود في أبعاد المعتقدات المعرفية حسب النوع والصف الدراسي

المتغير التابع

فرد المتوسط

مستوى الداللة

الخطأ المعياري

بنين  -بنات

الثالث  -األول

بنين  -بنات

الثالث  -األول

بنين  -بنات

الثالث  -األول

السلطة العاملة

42416 -

42396 -

42133

42129

فري دالة

42444

املعرفة البسيطة

42614 -

42296 -

42311

42323

4244

4244

املعرفة املؤكدة

42124 -

42433 -

42396

42314

4244

فري دالة

التعلـم السريع

42244

42211

42363

42144

4244

4244

القـدرة الثابتة

42224

42422 -

42363

42144

4244

فري دالة

جدول ( )7نتائج اال تبارات المتعددة عند دراسة تأثير النوع والصف الدراسي على درجات استبانة المعتقدات المعرفية
عند عزل أثر التحصيل الدراسي
مصدر التباين

النوع (أ)

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

النسبـة الفائيـة

مستوى الداللة

السلطة العاملة

94241

4

94241

4242

فري دالة

املعرفة البسيطة

32249

4

32249

3211

4244

املعرفة املؤكدة

32242

4

32242

1231

4244

التعلـم السريع

62242

4

62242

6299

4244

القـدرة الثابتة

66226

4

66226

6249

4244
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الصف الدراسي (ب)
(أ) × (ب)
داخل اجملموعات

السلطة العاملة

444233

4

444233

1291

42444

املعرفة البسيطة

46296

4

46296

4241

4244

املعرفة املؤكدة

4244

4

4244

4243

فري دالة

التعلـم السريع

42244

4

42244

4291

4244

القـدرة الثابتة

93241

4

93241

9249

فري دالة

السلطة العاملة

44291

4

44291

3212

فري دالة

املعرفة البسيطة

3212

4

3212

4231

فري دالة

املعرفة املؤكدة

1242

4

1242

4212

فري دالة

التعلـم السريع

14244

4

14244

6214

4244

القـدرة الثابتة

3224

4

3224

4234

فري دالة

السلطة العاملة

6114246

194

44226

املعرفة البسيطة

1341221

194

44246

املعرفة املؤكدة

3244261

194

2221

التعلـم السريع

1142241

194

44244

القـدرة الثابتة

1142224

194

44244

ويتض من جدول ( )1( ،)6السابقني:
 أن معتقدات البنني يف املعرفة البسيطة ،واملعرفة املؤكدةأكثر حنكة من البنات ،يف حني معتقدات البنات يف التعلم
السريع ،والقدرة الثابتة أكثر حنكة من البنني .ومل توجد
فروق دالة إحصائيًا بينهما يف االعتقاد يف السلطة العاملة.
 أن معتقدات تالميذ الصف الثالث يف السلطةالعاملة ،واملعرفة البسيطة أكثر حنكة من تالميذ الصف
األول ،بينما معتقدات تالميذ الصف األول يف التعلم
السريع أكثر حنكة من تالميذ الصف الثالث .ومل توجد
فروق دالة إحصائيًا بينهما يف االعتقاد يف املعرفة املؤكدة،
والقدرة الثايتة.
 وجود تأثري دال إحصائيًا للتفاعل الثنائي (النوع ×الصف الدراسي) على درجات االعتقاد يف التعلم السريع
فقط ،وكان أكثر الفروق داللة هو الفرق بني بنات الصف
الثالث اإلعدادي وبنات الصف األول اإلعدادي لصاحل
بنات الصف الثالث اإلعدادي.

مناقشة نتائج الفرض األول وتفسيرها:

يتض من نتيجة الفرض األول أن معتقدات
البنات يف التعلم السريع ،والقدرة الثابتة أكثر حنكة من
معتقدات البنني ،وتتفق هذ النتيجة جزئيًا مع ما تو ل إلي
كل منSchommer 1993a/1993b; Schommer et al., :
) ،1997; Topcu & Yilmaz-Tuzun, 2009شفيق
( ،)9442كما اتض أن معتقدات البنني يف املعرفة
البسيطة ،واملعرفة املؤكدة أكثر حنكة من معتقدات البنات،
وختتلف هذ النتيجة جزئيًا مع نتيجة كل منSchommer :
 1993a/1993bحيث مل جتد فروقًا بينهما يف املعرفة البسيطة
واملعرفة املؤكدة ،ووجد زايد ( )9446أن البنات أكثر حنكة
من البنني يف املعرفة البسيطة واملعرفة املؤكدة ،ووجدت شريي
اعتقادا من البنات يف القدرة
( )9444أن البنني أكثر
ً
الثابتة ،والتعلم السريع ،واملعرفة املؤكدة .كما ختتلف النتيجة
كليًا مع نتيجة كل منYoun et al., 2001; Conley et :
 al. 2004; Eren, 2007إذ مل جيدوا فروقًا بني البنني
والبنات يف أي من املعتقدات املعرفية.
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وه ـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ـ ـ ــا تؤك ـ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ــومر-اكين ـ ـ ـ ـ ــز وايس ـ ـ ـ ـ ــرت
) (Schommer-Aikins & Easter, 2008: 921بقودمـا :إن
املعتقــدات املعرفيــة الــي يتبناهــا األطفــال وينمو ــا تتــأثر بكــال
الوال ـ ــدين ،ومعتق ـ ــدات الوال ـ ــدين تك ـ ــون مش ـ ــروطة بالوع ـ ــع
ـريا يص ــب املعلم ــون وس ــطاء للخ ــربة،
التعليمـ ـي وامله ــي ،وأخ ـ ً
وكلما أُتي للطالب مناقشة القضايا املهمة مـع الوالـدين ،زاد
اعتقادهم يف أن التعلم عملية تدرجيية.
كمــا اتض ـ أن معتقــدات تالميــذ الصــف الثالــث
يف الســلطة العاملــة ،واملعرفــة البســيطة أكثــر حنكــة مــن تالميــذ
الص ــف األول ،يف ح ــني معتق ــدات تالميــذ الصــف األول يف
الــتعلم الس ـريع أكثــر حنكــة م ـن تالميــذ الصــف الثالــث .ومل
توجـ ــد فـ ــروق دالـ ــة إحصـ ــائيًا بينهمـ ــا يف االعتقـ ــاد يف املعرفـ ــة
املؤكــدة ،والقــدرة الثابتــة .ويــرى الباحــث أ ــا نتيجــة منطقيــة
تتف ــق واإلط ــار النظ ــري ال ــذي يوعـ ـ أن املعتق ــدات املعرفي ــة
تنمــو مــع الوقــت ،وأن عمليــة النمــو واالرتقــاء يف املعتقــدات
املعرفي ـ ـ ــة ليس ـ ـ ــت متزامن ـ ـ ــة فل ـ ـ ــم حي ـ ـ ــدث االرتق ـ ـ ــاء يف ك ـ ـ ــل
املعتقدات .وهذا ما تُشري إلي شـومر وقخـرون (Schommer
) et al., 1997: 37بقــودم :إن املعتقــدات ال تتطــور تزامنيًــا
بالضـرورة ،فعلـى ســبيل املثـال :ميكـن أن يكــون لـدى الطالــب
اعتقــاد قــوي بــأن الــتعلم املتســم بــالعمق هــو تعلــم ت ـدرجيي،
أيضـا ميكــن أن يعتقــد أن املعرفــة تتميــز بأ ــا معلومــات
ولكنـ ً
منفص ــلة .كم ــا ت ــذكر ش ــومر-اكين ــز وقخ ــرون (Schommer-
) Aikins et al., 2003: 350أن املعتقدات ال تنمـو بالضـرورة
ب ــنفس الس ــرعة أي ميك ــن أن يعتق ــد الف ــرد أن املعرف ــة عالي ــة
التعقيــد ،ويف الوقــت نفس ـ ق ــد يعتقــد أن املعرفــة مؤكــدة ،أو
أ ا فري مؤكدة.
ويُرجع الباحث ارتقاء املعتقدات املعرفية لدى
تالميذ الصف الثالث إىل اكتساىم معلومات ومعرفة
جديدة أكثر من تالميذ الصف األول ،كما إن
مدة احتكاكهم باملعلمني واألقران أكرب من تالميذ الصف
األول مما أثر يف معتقداهم املعرفية ،وساعدهم على تعديلها.

ويرى الباحث أن هذ النتيجة تتفق واإلطار النظري ،ونتائج
البحوث السابقة من حيث وجود فروق بني البنني والبنات
يف املعتقدات املعرفية ،وإن اختلفت األبعاد الي توجد بينها
الفروق .ويُفسر الباحث ذلك باختالف العينات من حيث:
العمر ،واملستوى التعليمي ،واملناخ الدراسي ،والبيئة الثقافية
واالجتماعية الي توجد فيها ،ومما يعضد هذا الرأي هو أن
شومر ) Schommer (1993bوجدت فروقًا لصاحل البنني يف
املرحلة الثانوية ،يف حني أن شومر-اكينز وايسرت
) Schommer-Aikins & Easter (2006مل جتدا فروقًا بني
البنني والبنات يف مرحلة اجلامعة .كما يذكر يون وقخرون
( )Youn et al., 2001: 11أن املعتقدات املعرفية حول
املعرفة والتعلم هي نتاة للنشاط ،والثقافة ،والسياق الذي
تتولد في .
ويــرى الباحــث أن تعمــق معتقــدات البنــات حــول
التعلم السـريع –مبعـىن أن املعرفـة تُكتسـب بالتـدريج ،-وحـول
القدرة الثابتة –مبعىن أن القـدرة علـى الـتعلم متغـرية -يتماشـى
مــع طبيعــة تعلمهــن وارتفــاع مســتوى حتصــيلهن ،ومــن ن فهــن
حياولن الرتكيز يف الدراسة وتنمية قـدراهن ،ويثـابرن ،ويقسـمن
وقت الدراسة ،ويتناقشـن مـع املعلمـني ،ومـن ن فهـن يعتقـدن
يف الطـ ــرق الـ ــي تسـ ــهل دـ ــن التفـ ــوق الدراسـ ــي وذلـ ــك علـ ــى
عكـ ــس البنـ ــني اللـ ــذين اليهتمـ ــون بالتحصـ ــيل بقـ ــدر اهتمـ ــام
البنات ويتض ذلك من نتائج االمتحانات.
ويُرج ـ ــع الباح ـ ــث تعم ـ ــق معتق ـ ــدات البن ـ ــني ح ـ ــول
املعرفة البسيطة –مبعىن أن املعرفـة عبـارة عـن مفـاهيم متكاملـة
وليســت أج ـزاء منفصــلة ،-وحــول املعرفــة املؤكــدة –مبعــىن أن
املعرفــة جتريبيــة وليســت مطلقــة -إىل اخــتالف طريقــة ت ـربيتهم
داخل األسرة عن البنـات فعـادة مـا يـتم إشـراك األوالد أكثـر
م ــن البن ــات يف مس ــئولية البي ــت ،وم ــن ن يقرتب ــون أكث ــر م ــن
اآلبــاء ويكتســبون مــنهم ا ــربة واحلنكــة ووزن األمــور بعقالنيــة
ونظرة شاملة ومرتابطة.
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واإلنرتنت ،والتلفـاز ،وأ ـم يسـتطيعون أن يربطـوا املوعـوعات
بعضها ببعض.
وبالنس ــبة للت ــأثري ال ــدال إحص ــائيًا للتفاع ــل الثن ــائي
(النوع × الصف الدراسـي) علـى درجـات االعتقـاد يف الـتعلم
السريع فقد يرجع إىل التأثري املشرتك بني املتغريين.

ويف ذلك تقول شومر ) (Schommer, 1998b: 557أن
العمر والتعليم دما تأثري كبري على منو املعتقدات املعرفية
فكلما كرب األفراد ،زاد اقتناعهم يف أن القدرة على التعلم
ميكن تنميتها ،وكلما زادت درجة تعليمهم ،زاد اعتقادهم يف
دائما باستمرار.
أن املعرفة معقدة ،وتتطور ً
كما يرى الباحث أن تالميـذ الصـف الثالـث أكثـر
ـدماجا يف مرحلــة املراهقــة ومــن ن فهــم يرفبــون يف إثبــات
انـ ً
ال ــذات واالس ــتقاللية ع ــن اآلب ــاء واملعلم ــني ،وم ــن ن يتح ــول
اعتقــادهم يف أ ــم مصــد للســلطة العاملــة إىل اعتقــادهم يف أن
املعرفــة جتريبي ــة ،وأ ــم ميك ــن أن حيص ــلوا عليهــا م ــن الكت ــب،

ثانيًا :نتائج ا تبار صحة الفرض الثاني ومناقشتها:

الختبار حة الفرض الثاي ونص ( :يوجد تأثري دال
إحصائيًا للمعتقدات املعرفية على التحصيل الدراسي لدى
تالميذ املرحلة اإلعدادية) ،استخدم الباحث أسلوب حتليل
االحندار املتعدد بطريقة  ،stepwiseفجاءت النتائج كما يف
جدول ( )6اآليت:

جدول ( )6التنبؤ بالتحصيل الدراسي من المعتقدات المعرفية "الصف األول اإلعدادي" ()510
املتغريات املستقلة

املعامل البائي B

ا طأ املعياري للمعامل البائي

الثابـت

202.22

1212

المعرفة المؤكدة

1.62

42631

بيتا β
4244

قيمة ت

مستوى الداللة

96221

42444

9266

42444

إن مربع معامل االرتباط املتعدد ( R2معامل التحديد) =
 ،42499ومعادلة التنبؤ هي :التحصيل الدراسي =
( 4262 + 942299املعرفة املؤكدة)

ويتض من اجلدول السابق وجود تأثري دال
إحصائيًا لالعتقاد يف املعرفة املؤكدة (م =  )44221على
التحصيل الدراسي (م =  ،)992294وقد فسر هذا املعتقد
 ٪ 929من التباين يف درجات التحصيل الدراسي حيث

جدول ( )7التنبؤ بالتحصيل الدراسي من المعتقدات المعرفية "الصف الثالث اإلعدادي" ()120
املتغريات املستقلة

املعامل البائي B

ا طأ املعيارى
للمعامل البائي

الثابـت

271.53

91234

التعلـم السريـع

2.17 -

4213

ويتض من اجلدول السابق وجود تأثري دال
إحصائيًا لالعتقاد يف التعلـم السريـع (م =  )33299على
التحصيل الدراسي (م =  ،)429291وقد فسر هذا املعتقد
 ٪ 222من التباين يف درجات التحصيل الدراسي حيث
إن مربع معامل االرتباط املتعدد  ،42422 = R2ومعادلة
التنبؤ هي :التحصيل الدراسي = 9211 – 911234
(التعلم السريع)

بيتا β
4234 -

قيمة ت

مستوى
الداللة

44292

42444

3232 -

42444

مناقشة نتائج الفرض الثاني وتفسيرها:

يتض من اجلدولني ( )1( ،)6أن ميكن التنبؤ
بالتحصيل الدراسي من االعتقاد يف املعرفة املؤكدة بالنسبة
للصف األول اإلعدادي ،ومن االعتقاد يف التعلم السريع
بالنسبة للصف الثالث اإلعدادي .وتتفق هذ النتيجة جزئيًا
مع ما تو ل إلي زايد ( )9446من أن ميكن التنبؤ
بالتحصيل الدراسي من القدرة على التعلم وسرعة التعلم
بالنسبة لتالميذ الصف الثالث ،يف حني ختتلف مع نتيجة
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وتذكر مويس ) (Muis, 2004: 362-363أن
طريقة التعليم داخل حجرة الدراسة تؤثر على املعتقدات
املعرفية وتؤدي إىل تغيريها ،وحيدث هذا التغري بتغيري الطرق
الي يُشارك ىا الطالب يف التعلم فالتعلم الذي يُركز على
سرعة ،ودقة ،وتذكر القواعد واإلجراءات الي يقدمها املعلم،
أ
بشكل منعزل ،ترتبط باالعتقاد بأن التعلم
ويتم ممارستها
سريع ،وأن توجد إجابة واحدة حيحة ،وأن النجاح
يتطلب قدرة فطرية ،وأن املعلم هو مصدر تربير املعرفة.

كل من :زايد ( )9446من حيث إن ميكن التنبؤ
بالتحصيل الدراسي من االعتقاد يف سرعة التعلم بالنسبة
لتالميذ الصف األول ،و) (Xiao et al., 2009من حيث
التنبؤ بالتحصيل الدراسي يف الصف الثاي من االعتقاد يف
ثبات املعرفة ،ويف الصف الثالث من االعتقاد يف ثبات
املعرفة وأسلوب التعلم،و ) (Topkaya et al., 2011حيث
وجدوا أن االعتقاد حول يقينية املعرفة هو الذي تنبأ فقط
بالتحصيل الدراسي.
نظرا لصغر سن تالميذ الصف
ويرى الباحث أن ً
األول اإلعدادي فهم يرون أن املعرفة مؤكدة ،وأن املعلم هو
مصدر املعرفة ،ومن ن فهم يعتربون أن ما يقول املعلم هو
دائما ،ويتقبلون ما يقول املعلم ،ويركزون على حفظ
حي
ً
هذ املعلومات دون اإلجهاد يف التفكري فيها ،أو نقدها،
ويعترب معيار التعلم عندهم هو استدعاء املفاهيم األساسية،
وهو ما حيقق مستوى حتصيل مرتفع يف ظل نظامنا التعليمي
الذي يركز يف االمتحانات على التذكر وليس الفهم
والتحليل.
وبالنسبة لالرتباط السالب بني التحصيل الدراسي
واالعتقاد يف التعلم السريع لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي
فريجع الباحث إىل أ م يهتمون بالنجاح يف الشهادة
اإلعدادية ومن ن فهم يهتمون أكثر بتلخيص املعلومات يف
نقاط ددة يسهل تذكرها ،ويعتمدون على املعلمني يف
معرفة طرق اإلجابة النموذجية وحل املسائل ،ومن ن
يتشكل لديهم االعتقاد بأن التعلم يتم بسرعة ،و صلة
ذلك هو التحصيل املنخفض ألن ما حنصل علي بسهول
نفقد بسهولة فالرتكيز على تذكر املعلومات دون فهمها
جيعلهم يفقدو ا بسرعة ومن ن يقل حتصيلهم.

ثالثًا :نتائج ا تبار صحة الفرض الثالث ومناقشتها:

الختبار حة الفرض الثالث ونص ( :ال ختتلف البنية
العاملية للمعتقدات املعرفية باختالف النوع والصف
الدراسي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية) ،استخدم الباحث
أسلوب البناءات العاملية املتساوية equal factor
- ،structuresإحدى طرق التحليل العاملي التوكيدي-
وهذا األسلوب يقيس إىل أي مدى تتساوى البنية العاملية
لدى عينتني مستقلتني ،أو عدة عينات مستقلة ،ويفيد يف
اإلجابة على أسئلة مثل :هل ختتلف البنية العاملية ملقيا
ما أو ظاهرة ما لدى عدة جمموعات مستقلة؟ ( مد،
.)411 :9442
وبنية املعتقدات املعرفية الي مت اختبار مدى اختالفها
باختالف النوع والصف الدراسي هي البنية الي دا مكونان
أساسيان مها :املعتقدات حول طبيعة املعرفة (السلطة العاملة،
املعرفة البسيطة ،املعرفة املؤكدة) ،واملعتقدات حول طبيعة
التعلم (التعلم السريع ،القدرة الثابتة) إذ مت اعتبار مكوي
املعتقدات املعرفية -حول طبيعة املعرفة ،وحول طبيعة
التعلم -كمتغريين كامنني أو عاملني كامنني للمتغريات
املشاهدة أو املقاسة ،وتتض البنية العاملية الي مت اختبارها
يف الشكل ( )9اآليت
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المتغيرات المشاهدة
أو المقاسة

المتغيرات الكامنة

السلطة العالمة
المعرفة المؤكدة

المعتقدات حول
طبيعة المعرفة

المعرفة البسيط

التعلم السريع

المعتقدات حول
طبيعة التعلم

القدرة الثابتة

شكل ( )2متغيرات المعتقدات المعرفية الكامنة والمشاهدة

والختبار حة هذا الفرض قد مت اختبار النموذة ( *)Aمرتني لدى البنني والبنات ،و لدى الصف األول والصف الثالث
اإلعدادي ،وجدول ( )2اآليت يوع أهم مؤشرات حسن املطابقة للنموذة (.)A
جدول ( )8مؤشرات حسن المطابقة للنموذج ( )Aعند دراسة ا تالف البنية العاملية للمعتقدات المعرفية با تالف النوع
والصف الدراسي
م

قيم ــة المؤش ـ ـ ـ ــر

المؤش ـ ـ ـ ـ ـ ــر

بين البنين والبنات

بين الصفين األول والثالث

92234
42
42464

99246
42
4292

4241

4246

3

جذر متوسط مربعات خطأ االقرتاب RMSEA

4244

4243

1

جذر متوسط مربعات البواقي RMSR

4241

4246

4222

4221
4223

9

كا X2
درجـات احلريـة df

4

مستـوى داللـة كا
9

9

*

نسبة كا

9

X2 / df

4

مؤشر حسن املطابقة

6

مؤشر املطابقة املعياري NFI

4229

1

مؤشر املطابقة املقارن CFI

4221

4222

2

مؤشر املطابقة النسيب RFI

4224

4223

GFI

وهو أحد أربعة مناذة يتم من خالدا التحقق من تساوي البناء العاملي الكامن للمتغريات املشاهدة ،ويفرتض أن كل البارامرتات متساوية لدى العينتني ( مد.)412 :9442 ،
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)4

ويتض من اجلدول السابق أن النموذة ( )Aقد
حاز على قيم جيدة ملؤشرات حسن املطابقة حيث كانت
قيمة كا 9فري دالة ،وقيم بقية املؤشرات وقعت يف املدى
املثايل لكل منها ،مما يدل على مطابقة النموذة اجليدة
للبيانات موعع االختبار ،وهذ املطابقة اجليدة تشري إىل
عدم اختالف البنية العاملية للمعتقدات املعرفية باختالف
النوع والصف الدراسي.

)9

مناقشة نتائج الفرض الثالث وتفسيرها:

أشارت نتائج الفرض الثالث إىل أن بنية
املعتقدات املعرفية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية ال ختتلف
باختالف النوع والصف الدراسي .وقد يرجع ذلك إىل أن
البنية العاملية للمعتقدات املعرفية قد
ذكرا أم أنثى،
تكون مستقلة عن نوع التلميذ من حيث كون ً
وكذلك مستقلة عن الصف الدراسي املوجود في التلميذ.
ويرى الباحث أن ذلك منطقي بدليل نتيجة الفرض األول
حيث ظهر وجود املعتقدات ا مسة لدى البنني والبنات،
وتالميذ الصف األول والثالث وإن اختلفت درجتها فيما
بينهم ،وكذلك تقاربت متوسطات املعتقدات املعرفية لديهم.
كما ميكن تفسري ذلك بتشاب املناخ األسري وا لفية
الثقافية واالجتماعية لعينة البحث .فاحلياة األسرية كما تذكر
مهما يُسهم
شومر ) (Schommer, 1993a: 365تعد عامالً ً
يف تكوين املعتقدات املعرفية.
أخريا قد ترجع هذ النتيجة إىل طبيعة االستبانة
و ً
املستخدمة إذ تعتمد على استجابات التقرير الذايت
للتالميذ الي قد تكون أحيانًا فري دقيقة أو متحيزة ،أو
تكون متشاىة يف أحيان أخرى ،مما قد يؤدي إىل تشاب
البنية العاملية للمتغري موعع القيا .

)3

)1

)4

جيب على املعلم أن يعرف ويفهم كـل العنا ـر واألبعـاد
واملكون ــات ال ــي تنط ــوي عليه ــا قض ــايا االبس ــتمولوجيا،
حيث ال يستقيم عملـ بـدو ا فهـو املسـئول عـن ترمجـة
هذ العنا ر إىل إجـراءات عمليـة يف املوقـف التعليمـي،
ومســئول عــن هيئــة بيئــة الــتعلم املناســبة الــي تُعــني علــى
حدوث التعلم.
البــد مــن مناقشــة التالميــذ ،واالســتماع آلرائهــم ،وإجـراء
ح ـ ـوارات مسـ ــتمرة معهـ ــم مـ ــن أجـ ــل ـ ــقل تفكـ ــريهم،
ومهاراهم ،ومعتقداهم املعرفية.
جيب أن يُوع املعلم لتالميذ أن عمليـة الـتعلم حتـدث
بشـ ـ ـ أ
ـكل تـ ـ ــدرجيي ،كمـ ـ ــا إن عمليـ ـ ــة اكتسـ ـ ــاب املعرفـ ـ ــة
متكاملـ ــة ،ومرتابطـ ــة ،وأن القـ ــدرة علـ ــى الـ ــتعلم ليسـ ــت
فطري ــة وثابت ــة من ــذ امل ــيالد ب ــل إ ــا ُميك ــن أن تتحس ــن
وتتطور مبرور الوقت.
جي ـ ـ ــب عل ـ ـ ــى املعلم ـ ـ ــني داخ ـ ـ ــل حج ـ ـ ـرات الدراس ـ ـ ــة أن
يســاعدوا التالميــذ علــى تنميــة املعتقــدات املعرفيــة حيــث
إ ــا ت ـرتبط بــالتعلم األكــادميي ،وأن يُشــجعوهم علــى أن
يُشـ ــكلوا املعتقـ ــدات املعرفيـ ــة ،واس ـ ـرتاتيجيات الدراسـ ــة،
والدافعية مما يؤدي إىل النجاح األكادميي.
جيــب أن يعــرف القــائمون علــى العمليــة التعليميــة أن منــو
املعتق ــدات اإلجيابي ــة ح ــول املعرف ــة والــتعلم ه ــي حص ــيلة
رعايـ ــة مدرسـ ــية ومنزليـ ــة للجوانـ ــب املعرفيـ ــة ،والنفسـ ــية،
والبيئية خالل املراحل العمرية املختلفة.
وفي ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج ،يقترح
الباحث إجراء البحوث اآلتية:

 )4النم ـ ــوذة البن ـ ــائي للمعتق ـ ــدات املعرفي ـ ــة وط ـ ــرق املعرف ـ ــة
اإلجرائي ـ ــة والتحص ـ ــيل الدراس ـ ــي ل ـ ــدى تالمي ـ ــذ املرحل ـ ــة
اإلعدادية والثانوية (دراسة مقارنة).
 )9دراس ـ ـ ــة مقارن ـ ـ ــة للمعتق ـ ـ ــدات املعرفي ـ ـ ــة ب ـ ـ ــني املوه ـ ـ ــوبني
والعاديني من تالميذ املرحلة اإلعدادية والثانوية.

المقترحات والتوصيات التربوية:

يقرتح الباحث يف عوء نتائج هذا البحث بعض
املقرتحات والتو يات الرتبوية اآلتية:
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الف ــروق ب ــني البن ــني والبن ــات يف ط ــرق املعرف ــة اإلجرائي ــة
.واملعتقدات املعرفية يف املرحلة الثانوية
الف ــروق ب ــني الع ــاديني وذوي ــعوبات ال ــتعلم يف أبع ــاد
املعتقدات املعرفية واستخدام اسرتاتيجيات الـتعلم املـنظم
.ذاتيًا
أثر التنشئة االجتماعية وثقافـة األسـرة علـى طـرق املعرفـة
.اإلجرائية واملعتقدات املعرفية
عالقــة أســلوب املعاملــة الوالديــة بطــرق املعرفــة اإلجرائيــة
.واملعتقدات املعرفية لدى األبناء
دراســة منــو معتق ــدات طلبــة املرحلــة الثانوي ــة عــن طبيع ــة
.املعرفة والتعلم
التنبؤ مبعتقدات الطالب املعرفية مـن املعتقـدات املعرفيـة
.للمعلمني
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This research aimed at studying the epistemological beliefs structure and their effect on academic achievement &
detecting the differences in epistemological beliefs according to sex & grade for (430) students in the middle school on which
the epistemological beliefs questionnaire was applied (the researcher, 2009).
By using MANCOVA, multiple regression analysis, & equal factor structures, the results revealed that:
- The epistemological beliefs in simple knowledge & certain knowledge are more sophisticated for boys, while the
epistemological beliefs in quick learning & fixed ability are more sophisticated for girls & no significant difference
among boys and girls in omniscient authority.
- The epistemological beliefs in simple knowledge & omniscient authority are more sophisticated for 3 rd grade students,
while the epistemological beliefs in quick learning are more sophisticated for 1st grade students & no significant
differences among the 1st & 3rd grades students in certain knowledge & fixed ability.
- The is a significant effect to bilateral interaction (sex × grade) on the beliefs in quick learning only.
- Academic achievement can be predicted through the beliefs in certain knowledge for 1st grade students, & can be predicted
through the beliefs in quick learning for 3rd grade students.
- The factorial structure of the epistemological beliefs doesn't vary according to sex or grade.
Key Words: Epistemological beliefs - Academic achievement
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مأمون مبارك وأسامة كريشان :تقييم الكفاءات املهنية املطلوبة لعضو هيئة التدريس يف جامعة احلسني بن طالل من وجهة ....

تقييم الكفاءات المهنية المطلوبة لعضو هيئة التدريس في جامعة الحسين بن طالل من وجهة
نظر الطلبة في ضوء بعض المتغيرات

مأمون مبارك

أستاذ مشارك-كلية العلوم الرتبوية
جامعة احلسني بن طالل – األردن

أسامة كريشان
أستاذ مساعد -كلية العلوم الرتبوية
جامعة احلسني بن طالل – ألردن
قدم للنشر 1411/11/4هـ -وقبل بتاريخ 1414/5/72هـ
هدفت الدراسة إىل التعرف على الكفاءات املهنيـة الضـرورية لعضـو هيئـة التـدريس ،مـن وجهـة ر ـر الطلبـة ،حسـ متريـتات :اجلـنس ،والسـنة
الدراســية ،والكليــة ،واملعــدل الرتاكمــو .وتكورــت عينــة الدراســة مــن  )405مــن طلبــة الســنتني األوىل والرابعــة ،للكليــات العلميــة ،واإلرســارية ،إذ طــور
الباحثــان اســتبارة مكورــة مــن  )96فقــرت توتعــت علــى ســتة ــاخت هــو :الش ــية ،والتعامــل مــط الطلبــة ،واإلعــداد للمحاضــرت وتنفيــاها ،والتنويــط يف
األرشطة وأسالي التقييم ،والتمكن العلمو ومهارت التدريس ،واست دام التعزيز والتحفيز ،واست دام التكنولوجيا يف التعليم.
وبينت رتائج الدراسة أن التعزيز والتحفيز كان األكثر أمهية للطلبة مبتوسط  )7695من  1وأقلهـا اسـت داما ،التكنولوجيـا يف التعلـيم مبتوسـط
حسايب  ،)7679أما اجلنس ،وروع الكلية فإره خ توجد فروق دالة اح ائيا إخ يف اسـت دام التعزيـز والتحفيـز ل ـا اإلرـا  ،ويف اسـت دام التكنولوجيـا
يف التعلــيم ل ــا الكليــات اإلرســارية .فيمــا يتعلــت باملســتو الدراســو ،توجــد فــروق دال ـة إح ــائيا ل ــا طلبــة الســنة األوىل جلميــط ا ــاخت باســتثناء
اإلعداد ،وتنفيا احملاضرت ،أما املعدل الرتاكمو فلم يكن داخ اح ائيا جلميط ا اخت.
الكلمات المفتاحية :التقييم ،الكفاءات املهنية ،عضو هيئة التدريس ،وجهة ر ر الطلبة
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هيئة التدريس ،وإدارت اجلامعة وهناك أسالي

المقدمة:

متثل اجلامعات أساس البناء املعريف والتقدم الثقايف والعلمو

لتقييم أداء

عضو هيئه التدريس منها:

والوعو اخجتماعو ،ويقط على عاتقها مسؤولية هتيئة

التقييم الاايت ،وتقييم الطلبة ،وتقييم الزمالء ،والتقييم

الكفاءات املهنية وتطوير املناخ األكادميو ودفط الكفاءات

اإلداري تيتون ،ومنيزل .)1664 ،ويعد تقييم أداء عضو

العلمية إىل درجة اإلبداع واإلتقان واخبتكار مبا يعود على

هيئة التدريس من وجهة ر ر طلبته من أصدق احملكات

ا تمط بالنفط ،وعلى عضو هيئة التدريس التمتط بقدر كاف

وأكثرها ثباتا يف تقييم عمله ومهارته املهنية والفنية ،وألهنم

من القدرات والكفاءات التعلمية اليت متكنه من اخهتمام

األقرب له ويتعاملون معه بشكل مباشر واحلكمو،

بتنمية الش

العقلية واجلسمية والنفسية

ية لد الطال

،7004

واخجتماعية اخلثيلة ،7000 ،اهلايل.)1665 ،
لقد أصبح است دام أسالي

وChen & Watkins, ،Tand, 1997

ويف الوقت احلاضر ،يقط على عاتت اجلامعات مسؤولية

وأدوات التقييم يف اخت

خدمة الطلبة؛ ألن هلم دورا يف تقييم مدرسيهم

Germain

احليات امل تلفة أمرا مهما لد الكثت من مؤسسات ا تمط

Scandura, 2005

املدين ،وعلى رأسها اجلامعات ،وذلك ملا له من أثر فعال يف

أمضوا ف ال دراسيا كامال يف مادت ما ،وخح وا املدرس

حتسني دور هاه املؤسسات ،فتسعى كثت من اجلامعات يف

كيف يتفاعل مط طالبه يف احملاضرت ،فإهنم إذا قادرين على

البلدان امل تلفة إىل تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس هبا من

تقييم حمتو املادت وأداء املدرس أيضا

&) .وبشكل عام إن الطالب الاين

Theall & Franklin,

خالل تقييم ممارساهتم التدريسية.

(Mukherji & Rustagi, 2008

ويعترب عضو هيئة التدريس يف اجلامعات ،العن ر األهم

عضو هيئة التدريس من قبل طلبته يف اجلامعات األردرية

واجلوهري يف العملية التعليمية ،لتعامله املباشر مط الطلبة

الطريقة األكثر شيوعا واست داما يف تقييمه.

فيؤثر يف تنمية قدراهتم العلمية واخجتماعية ،كما يعمل على

وعملية التعرف على آراء الطلبة يف عملية تقييمهم ألداء

تقدم املؤسسات العلمية وتطويرها ،ومحل رسالتها العلمية،

أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات ذات أمهية للح ول

والعملية ،خلدمة ا تمط ليحقت أهدافه النعيمو.)1695 ،

على أحكام صادقة وموضوعية ومن فة ،فقد اتضح من

تعد عملية التقييم يف اجلامعات عملية صعبة ومعقدت ،ملا هلا

بعض الدراسات السابقة تأثت بعض املتريتات يف آراء

من تأثت مباشر على تدريس عضو هيئة التدريس وإجراء

الطلبة وقراراهتم ألداء عضو هيئة التدريس منها  :متريتات

أحباثه .وتعد أمرا يف غاية األمهية لتأثتها املباشر على ترييت

مرتبطة بعضو هيئة التدريس ،مثل :اجلنس ،العمر ،اخلربت ،

وحتسني أدائه .ومن هنا ينبريو أن ين ر إىل

التساهل أو التشدد يف إعطاء العالمات ،وساعات

عملية التقييم جبدية على الرغم من حتفظ بعض أعضاء هيئه

التدريس ،وعدد املقررات اليت يدرسها ،وعضويته يف

سلوك الطال

) ،2001ويعد تقييم أداء

التدريس على عمليه التقييم بوجه عام.

اللجان) ،ومتريتات مرتبطة بالطال

شائط
أمر ٌ
إن تقييم عضو هيئه التدريس يف اجلامعات ٌ
لكل من له عالقة بالتعليم اجلامعو ،وهم :الطلبة ،وأعضاء

الدافعية ،املعدل الرتاكمو ،العالمة املتوقعة ،املستو
الدراسو ،الت
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مثل :اجلنس،

ص ،الكلية) ،ومتريتات مرتبطة باملقرر

مأمون مبارك وأسامة كريشان :تقييم الكفاءات املهنية املطلوبة لعضو هيئة التدريس يف جامعة احلسني بن طالل من وجهة ....

ا تمـط احمللـو

الدراسو مثل :مستو احملتو  ،روع املقرر  :إجباري أم

;(Park Schienker & McKinnon; 1994

).1996

اختياري) ،ومتريتات مرتبطة ببيئة التعلم مثل :حجم

كمــا حــدد ديــرت وآخــرون ) (Dietrich et al. 1983يف
دراســتهم ال ـيت مت اقتباســها م ــن دراســة كوباليــا وجاركارــدت)
) (Kobalia & Garakanidze, 2010, P. 105بع ــض
الكفــاءات ،وأهــم خ ــائص املــدرس الفعــال ،وهــو :القــدرت
العالي ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى ض ـ ـ ــبط ال ـ ـ ــنفس ،واحل ـ ـ ــرص عل ـ ـ ــى التع ـ ـ ــاون،
واملوض ـ ـ ــوعية ،وال ـ ـ ــداقة ،واملس ـ ـ ــؤولية ،والثقـ ـ ـ ـة ،والعط ـ ـ ــف،
والثبات العاطفو ،واملرورة يف خ ائ ـه الش ـية .وهـاا مـا
ركــز عليــه الباحثــان يف ت ــميم أدات الدراســة وخاصــة يف ــال
الش ية والتعامل مط الطلبة.

ال ف ،وعدد الطالب فيه) حسن واخلويل.)7001 ،
إخ أن رت ــائج الدراس ــات ال ــيت تناول ــت ه ــاه املتري ـتات كار ــت
متباينة ،إذ توصلت بعضها إىل عدم
تــأثت مثــل هــاه املتريـتات يف قـرارات وآراء الطلبــة ألداء عضــو
هيئة التدريس مثل :دراسـة ) (Cashin, 1989ودراسـة بطـا
والس ــعود ،)1666 ،أم ـا الدراس ــات ال ــيت توص ــلت إىل ت ــأثت
بع ـ ــض املتريـ ـ ـتات يف آراء وقـ ـ ـرارات الطلب ـ ــة منه ـ ــا اجلف ـ ــتي،
 ،7007و ،(Greenwald & Gillmore, 1997ومـن خـالل
خ ــربت الب ــاحثني يف ــال الت ــدريس اجل ــامعو تب ــني أن بع ــض
املتريتات مثل :التح يل الدراسـو للطلبـة يف املـواد الدراسـية،
وتســاهل أعضــاء هيئ ــة التــدريس يف إعط ــاء العالمــات ال ــاي
مــن شــأره رفــط تقــديرات الطلبــة ،واســتجاباهتم بشــكل إجيــايب
لعضو هيئة التدريس ،كنوع من رد اجلميل مما يؤثر سلبا على
موضــوعية ودقــة عمليــة التقيــيم ،ولكــو رتفــاد هــاه املشــاكل
خ بـد مـن تـوفت شـرو لضـمان م ـداقية عمليـة التقيـيم مثــل
:أن يك ـ ــون ع ـ ــدد الطلب ـ ــة يف املق ـ ــرر مناس ـ ـ ـ  ،وأن يك ـ ــون
للمــدرس عــدد كــاف مــن املقــررات يقــوم بتدريســها ،أن يــتم
اختيــار الطلبــة عش ـوائياو حماف ــة والســامرائو ،)1669 ،أخ
يكون هناك مؤثرات خارجية علـى آراء الطلبـة ،واألخـا بعـني
اخعتب ـ ــار ت ـ ــأثت املتريـ ـ ـتات يف آراء الطلب ـ ــة وقـ ـ ـراراهتم املتعلق ـ ــة
بكفاءت عضو هيئة التدريس.
لقد أشار كيسم ) (1999, P. 7) (Chismأن أي طريقة جيـدت
لتقيــيم التعلــيم ســتعكس جــودت التعلــيم رفســه .إذ يــتم تقيــيم
عض ــو هيئ ــة الت ــدريس ع ــادت يف ــاخت الت ــدريس والبح ـ ـ
العلمــو وخدمــة ا تمــط احمللــو .وقــد اتفــت الرتبوي ـون علــى أن
النسـبة األكــرب مــن جهــد عضـو هيئــة التــدريس ،هــو التــدريس
وتـ ـ ـرتاو رس ـ ــبتها م ـ ــا ب ـ ــني  ،(%46 -%16تليه ـ ــا رس ـ ــبة
البحـ ـ ـ العلم ـ ــو بنس ـ ــبة  )%10والنس ـ ــبة املتبقي ـ ــة خلدم ـ ــة

الكفاءات المهنية:
هناك العديد من التعريفات للكفاءت املهنية منها:
تعري ــف كـ ـو) ) )Kay) (1981بأهنـ ـا :وأه ــداف س ــلوكية
ت ـ ــف املع ـ ــارف وامله ـ ــارات واخجتاه ـ ــات والق ـ ــيم ال ـ ــيت تعـ ـ ـد
ضرورية للمعلم لي بح أكثر فاعلية مط طالبهو.
وعرفهــا حســن  ،1699ص  )75بأهن ـا :وإظهــار املعلــم
بوضــو املعرفــة واملهــارات التدريســية الــيت اكتســبها وميارســها
مبستو يؤثر يف النتائج املتوقعة من طالبهو.
وكم ــا عرفه ــا احلمـ ـزاوي  ،1696ص )491عل ــى أهنـ ـا:
والقــدرت علــى ممارســة عمــل أو مهنــة أو موعــة مــن األعمــال
رتيجة بعض العناصر مثل :املؤهل ،واخلربت العلمية الناجتة عن
ممارسة فنية وتطبيقيـة ملـدت تكفـو للح ـول علـى هـاه اخلـربت،
والقيام ببحو علمية ورشر رتائجهاو.
كمــا عرفهــا احلكمــو  ،7004ص  )10بأهن ـا :و موعــة
القدرات وما يسـفر عنهـا مـن املعـارف واملهـارات واخجتاهـات
ال ــيت ميتلكه ــا وميارس ــها األس ــتاذ اجل ــامعو ،ومتكن ــه م ــن أداء
عملـ ـ ــه ،وأدواره ومسـ ـ ــؤولياته ،ويالح هـ ـ ــا ويقيمهـ ـ ــا طالبـ ـ ــه،
وميكن أن يكون هلـا تـأثت مباشـر أو غـت مباشـر علـى العمليـة
التعليميةو.
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كلي ـ ـ ـ ـ ـة .ومت حتليـ ـ ـ ـ ــل رتـ ـ ـ ـ ــائج الدراس ـ ـ ـ ــة باسـ ـ ـ ـ ــت دام بعـ ـ ـ ـ ــض
اإلح ــائيات الوصــفية .وبينــت رتــائج الدراســة أن مـا يقــارب
 )%65من طلبة العينـة يراعـون الدقـة واملوضـوعية يف عمليـة
التقيــيم .باإلضــافة إىل أن حـوايل ثلـ الطلبــة خ يعتقــدون أن
عمليــة التقيــيم ت ـؤدي إىل حتســينه .وأظهــرت النتــائج أيضــا أن
رس ــبة  )%95م ــن الطلب ــة يرغب ــون يف تقي ــيم مدرس ــيهم يف
مجيــط امل ـواد الــيت يدرســوهنا ،مــن أجــل حتســني التــدريس .أم ـا
فيمــا يتعلــت بالعالقــة بــني كليــة الطالـ وألــا اإلجابــة ،فقــد
أظهرت رتائج الدراسة أن طلبة الكليات العلميـة أكثـر جديـة
وموضــوعية ،وأكثــر رغبــة يف تقيــيم مجيــط امل ـواد الــيت يدرســوهنا
مــن طلبــة الكليــات اإلرســارية ،كمــا أظهــرت النتــائج أن طلبــة
الكليــات اإلرســارية أكثــر إدراكــا ب ـأن عمليــة التقيــيم تــزودهم
بأس ـ ــالي فعال ـ ــة للت ـ ــدريس لن ـ ـ ـرائهم م ـ ــن طلب ـ ــة الكلي ـ ــات
العلمية.
عالوت على ذلـك أجـرت العبـد الـالت  ،)7006دراسـة
ه ــدفت إىل تط ــوير مع ــايت التمي ــز لعض ــو هيئ ــة الت ــدريس يف
األردن .حيـ طــورت الباحثــة أدات مكورــة مــن أربعــة ــاخت
لتمييز عضو هيئة التـدريس وهـو :جـودت وأسـالي التـدريس،
وا ال العلمـو ،والقـيم واخجتاهـات ،وا ـال الش ـو .وقـد
مشلت العينة على  )554عضو هيئة تـدريس مـن اجلامعـات
األردري ـة احلكومي ـة واخلاص ـة .وبينــت النتــائج أن أعضــاء هيئــة
التدريس قد وافقوا على أن مجيط هاه ا اخت ،هو ـاخت
متيز وبشكل مرتفط ،باستثناء معيار التمتط بالقوت اجلسمية يف
ا ال الش و.
ثاري ــا :الدراس ــات ال ــيت أجري ــت عل ــى املس ــتو الع ــريب منه ــا:
الدراسة اليت قام هبا عفاره  )1669واليت هدفت إىل حتديـد
الكف ــاءات التدريس ــية ال ــيت ميارس ــها عض ــو هيئ ــة الت ــدريس يف
اجلامعة اإلسالمية بريزت من وجهة ر ر طلبتـه ،وطـور الباحـ
اســتبارة وطبقهــا علــى عينــة أكثــر مــن  )100طالبــا وطالبــة،
وق ـ ــد بين ـ ــت رت ـ ــائج الدراس ـ ــة أن هن ـ ــاك تق ـ ــتا واض ـ ــحا يف
الكف ــاءات ال ــيت ميارس ــها عض ــو هيئ ــة الت ــدريس ،إذ وص ــلت

ويف دراســة ) (Perrenoud, 2001, P. 11الــيت مت اقتباســها مــن

دراســة ) ،(Oliva et al. 2009عــرف الكفــاءت بأهنـا :والقــدرت
علــى تكييــف م ــادر املعرفــة امل تلفــة ملواجهــة موقــف مــاو.
وهاا التعريف يؤكد على أربعة جوار هو:
 الكفــاءات ليســت يف حــد ذاهتــا معــارف ،أو مهــارات،أو مواق ـ ــف ،عل ـ ــى ال ـ ــرغم م ـ ــن أهن ـ ـا تق ـ ــوم بتكيي ـ ــف ودم ـ ــج،
وتنسيت هاه امل ادر.
 هــاا التكييــف ي ــبح ذا صــلة فقــط يف حالــة معينــة ومــطأن كل موقف فريد من روعه ،إخ أرـه ميكـن التعامـل معـه عـن
طريت القياس مط املواقف األخر املعروفة.
 ممارســة الكفــاءت تشــمل العمليــات العقلي ـة املعق ـدت ،الــيتميكــن إدامتهــا عــن طريــت ألــا التفكــت ،وال ـيت بــدورها تتــيح
حتديــد س ـريط وواع بدرجــة مــا) إج ـراء مت تكييفــه ملوقــف مــا،
وتنفيا هاا اإلجراء بكفاءت ما.
 يـ ـ ــتم تكـ ـ ــوين الكفـ ـ ــاءت املهنيـ ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ــالل التـ ـ ــدريواملمارسة أيضا وميكن رقلها من موقف إىل آخر.
الدراسات السابقة:

بعد مراجعة األدب الن ري والدراسـات السـابقة ،تبـني أرـه
خ توجد دراسـات كافيـة عـن تقيـيم أداء عضـو هيئـة التـدريس
يف اجلامعــات األردريــة مقاررــة بالدراســات العربي ـة واألجنبي ـة.
وقــد مت احل ــول علــى أهــم الدراســات علــى املســتويني العــريب
واألجنيب ومنها:
أوالً :الدراسات التي أجريت فتي ادر ن منهتا :دراسـة أجراهـا
علي ـ ــان  )1662يف األردن وال ـ ــيت ه ـ ــدفت إىل معرف ـ ــة إدراك
طلبــة اجلامعــة األردريــة لعمليــة تقيــيم مدرســيهم ،وإذا مــا كــان
هنــاك عالقــة بــني الكلي ـة كليــات علمي ـة وإرســارية) ،وألــا
إجابات الطلبة .وقد طبت الباح استبارة مكورة مـن )14
فقرت طورها هلـاه الريايـة علـى  )1459طالبـا ،ميثلـون كليـات
اجلامعــة التســعة ،ومقســمني إىل  )514طالبــا مــن الكليــات
اإلرس ــارية ،و  )647م ــن الكلي ــات العلمي ــة .وق ــد مت تطبي ــت
اخســتبارة علــى  )12مــادت لتلفــة بواقــط  )9-1م ـواد لكــل
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رسـ ــبة الكفـ ــاءات التدريسـ ــية الـ ــيت ينبريـ ــو أن ميارسـ ــها تقريبـ ــا
الثل ـ ـ  ،ووجـ ــود فـ ــروق دال ـ ـة إح ـ ــائيا يف بعـ ــض الكفـ ــاءات
التدريسية تعز  :للجنس ،والكلية اليت ينتمو إليها الطال .
وأجرت اخلثيلـة  )7000دراسـة هـدفت إىل حتديـد املهـارات
التدريســية الواقعيـة الــيت ميارســها عضــو هيئــة التــدريس واملثاليـة
الـيت جيـ أن ميتلكهـا جبامعــة امللــك سـعود يف الســعودية ،مــن
وجهــة ر ــر الطالبــات .إذ طــورت الباحثــة اســتبارة مكورــة مــن
ســتة ــاخت لتحديــد املهــارات التدريســية علــى عينــة مكورــة
م ــن  )719طالب ــة يف ع ــدد م ــن الكلي ــات ،وبين ــت النت ــائج
أمهيــة التعــرف علــى وجهــات ر ــر الطالبــات ،ومعــارفهم الــيت
تس ـ ــهم يف حتس ـ ــني مس ـ ــتو أداء عض ـ ــو هيئ ـ ــة الت ـ ــدريس يف
اجلامعة ،وضـرورت تن ـيم احملاضـرت للوصـول إىل الفائـدت املرجـوت
مـ ـ ــن املـ ـ ــادت املعطـ ـ ــات ،مـ ـ ــن حي ـ ـ ـ  :الشـ ـ ــر وعـ ـ ــرض املـ ـ ــادت
واســت دام التريايــة الراجعــة ،وأن عضــو هيئــة التــدريس حباجــة
إىل أســالي تــدريس تــؤدي إىل كثــت مــن املهــارات لتحســني
الكفــاءت املهنيــة ،لكــو ي ــل إىل درجــة الكفــاءت يف مســتو
أدائه.
وق ـ ـ ـ ــد أج ـ ـ ـ ــر احلكم ـ ـ ـ ــو  )7004دراس ـ ـ ـ ــة مش ـ ـ ـ ــاهبة يف
السعودية هدفت إىل إعداد معيار للكفاءات املهنية الضرورية
لعضو هيئة التـدريس ،مـن وجهـة ر ـر طالبـه ،ومعرفـة األكثـر
أمهيـ ـ ـة ،وط ـ ــور الباحـ ـ ـ اس ـ ــتبارة لقي ـ ــاس الكف ـ ــاءات املهني ـ ــة
واملكورـ ــة مـ ــن سـ ــتة ـ ــاخت ،وتكورـ ــت عينـ ــة الدراسـ ــة مـ ــن
 )710طالب ـ ـا م ــن كلي ــيت الرتبي ــة كلي ــة إرس ــارية) ،والعلـ ــوم
كليــة علميـة) يف جامعــة أم القــر يف الســنة الدراســية األوىل
والس ــنة الدراس ــية األخ ــتت ،وبين ــت رت ــائج الدراس ــة أر ـه يوج ــد
فــروق دالــة إح ــائيا بــني طــالب الكليــات اإلرســارية والعلميـة
يف أمهي ـ ــة بع ـ ــض ا ـ ـاخت اإلع ـ ــداد للمحاض ـ ــرت وتنفي ـ ـاها،
وأسالي احلفز والتعزيـز) ل ـا الكليـات العلميـة ،وخ توجـد
فــروق فرديـة بــني أمهيـة ا ــاخت املتطلبــة لعضــو هيئــة التــدريس
والسنة الدراسية.
وكم ـ ــا أجري ـ ــت بع ـ ــض الدراس ـ ــات لتقي ـ ــيم ج ـ ــودت التعل ـ ــيم
اجلــامعو مــن وجهــة ر ــر أعضــاء هيئــة التــدريس مثــل :دراســة

السـ ـ ـر  )7004وال ـ ــيت ه ـ ــدفت إىل تقي ـ ــيم ج ـ ــودت مه ـ ــارات
الت ـ ــدريس ألعض ـ ــاء هيئ ـ ــة الت ـ ــدريس يف جامع ـ ــة األق ـ ــى يف
فلس ــطني ،وتكور ــت عين ــة الدراس ــة م ــن  )67عض ــوا هليئ ــة
التــدريس يف اجلامعــة .واســت دم الباحـ اســتبارة مكورــة مــن
أربعـ ـ ـة ـ ــاخت هو:مه ـ ــارات الت ط ـ ــيط للت ـ ــدريس ،وتنفي ـ ــا
الت ــدريس ،وتقي ــيم تعل ـم الطلب ــة والترياي ـة الراجع ــة ،واخت ــال
والتواصل  ،ومشلت  )27فقرت موتعة علـى ا ـاخت السـابقة
 ،15 ،75 ،70و )  17فق ـ ـ ــرت عل ـ ـ ــى التـ ـ ـ ـوايل .وتوص ـ ـ ــل
الباح ـ ـ ـ إىل أن املتوسـ ـ ــط العـ ـ ــام لتقـ ـ ــديرات أعضـ ـ ــاء هيئـ ـ ــة
التــدريس يف مجيــط ا ــاخت بلــى مســتو اجلــودت  4601مــن
 )5أي مـا يعـادل  ،)%90باإلضــافة إىل ـايل الت طــيط ،
واخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال والتواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،إذ وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتو اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودت
 4611و )4615أي مـ ـ ــا يعـ ـ ــادل ) %97و )%92علـ ـ ــى
التـوايل .بينمـا يف ــايل تنفيـا التـدريس وتقيــيم تعلـم الطلبــة
ي ــل إىل مس ــتو اجل ــودت  ،)%90حبيـ ـ بلري ــت %22
و )%29عل ــى الت ـ ـوايل .كم ــا أظه ــرت النت ـ ـائج أيض ــا وج ــود
دخلـ ــة إح ـ ــائية ملتوسـ ــط التقـ ــديرات التقييميـ ــة بـ ــني املؤهـ ــل
العلمو دكتوراه ،ماجستت) و ايل تنفيا التدريس واخت ـال
والتواصل  ،وإمجايل ا اخت ل ا درجة الدكتوراه .يف حني
خ توجد دخلة إح ائية ملتريتي اخلربت والكلية.
كمــا أجــر الباحثــان ال ــباطو وحممــد  )7002دراســة
مشـاهبة أيضـا هـدفت إىل الكشــف عـن تـأثت بعـض املتريـتات
يف تقييم طلبة جامعـة امللـك في ـل يف السـعودية ألداء عضـو
هيئ ــة الت ــدريس ،عل ــى عين ــة مكور ــة م ــن ) (472طالب ــا .إذ
اس ــت دم الباحث ــان مقياس ـا م ــن إع ــدادمها مكور ـا م ــن )96
فقــرت تشــكل  )6أبعــاد ملعرفــة أهــم العوامــل املــؤثرت يف تقيــيم
الطلب ـ ــة ملدرس ـ ــيهم .وملعرف ـ ــة إذا م ـ ــا ك ـ ــان هن ـ ــاك فروق ـ ـا دال ـ ــة
إح ـ ـ ــائيا ب ـ ـ ــني متري ـ ـ ـ ـتات الدراس ـ ـ ــة :اجل ـ ـ ــنس ،الت ـ ـ ـ ـص
األكـادميو العلميـة واألدبيـة) والسـنة الدراسـية أوىل ورابعـة)،
والعوامــل املــؤثرت يف تقيــيم الطلبــة ،واســت دم الباحثــان بعــض
اإلح ـ ــائيات مث ـ ــل :أس ـ ــلوب حتلي ـ ــل التب ـ ــاين ذي الت ـ ــميم
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وامله ـ ــي ،وأر ـ ـه خ توج ـ ــد ف ـ ــروق دال ـ ـة إح ـ ــائيا فيمـ ــا يتعل ـ ــت
بــاجلنس وخت ــص الطال ـ واملســتو  ،يف حــني توجــد فــروق
دالـ ـ ــة يف ـ ـ ــايل الش ـ ـ ــية والعالقـ ـ ــات اإلرسـ ـ ــارية وتفعيـ ـ ــل
األرش ــطة وأس ــالي التقي ــيم ل ــا عض ــو هيئ ــة الت ــدريس يف
خت ص املناهج وطرق التدريس على ر رائه يف خت ـص علـم
النفس.
ثالثــا :ومــن الدراســات األجنبيــة :دراســة & (Greenwald
) Gillmore, 1997الـ ــيت هـ ــدفت إىل معرفـ ــة العالقـ ــة بـ ــني
تقديرات الطلبة ألداء مدرسيهم ،والعالمـات املتوقـط احل ـول
عليها ،ومتطلبات املادت ،وتكورت عينة الدراسة مـن )700
طالب ــا م ــن جامع ــة واش ــنطن) ،لري ــرض ه ــاه الدراس ــة ط ــور
الباحث ــان اس ــتبارة لتق ــدير الط ــالب ألداء مدرس ــيهم .وبين ــت
رت ــائج الدراس ــة وج ــود عالق ــة طردي ــة ب ــني تق ــديرات الط ــالب
ل داء والعالمات املتوقعة ،وعالقـة عكسـية بـني تقـديراهتم يف
تلك املواد ومتطلبات املادت.
كما أجـر ) )Simon & Soliman, 2003دراسـة هـدفت إىل
قياس فاعلية التـدريس لعضـو هيئـة التـدريس مـن خـالل تقيـيم
 )179م ــن طلب ــة معاه ــد الدراس ــات العلي ــا هل ــم .ولتحقي ــت
هــدف الدراســة اســت دم الباحث ـان اســتبارة مكورــة مــن ســت
أس ــئلة للتع ــرف عل ــى آرائه ــم ألداء س ــبعة م ــن أعض ــاء هيئ ــة
الت ــدريس بكف ــاءات مهني ــة لتلف ــة  ،وال ــاين يدرس ــون م ــادت
مفاهيم ر م املعلومات لثالثـة ف ـول دراسـية متتاليـة .وقـد مت
تطبي ــت اخس ــتبارة م ــرت قب ــل الب ــدء بتـ ـدريس امل ــادت وم ــرت بع ــد
اخرتهاء من تدريسها ،وقد تضمنت اخسـتبارة بعـض األسـئلة
ال ــيت تتعل ــت بالطالـ ـ ملعرف ــة فاعلي ــة الت ــدريس ألعض ــاء هيئ ــة
التــدريس مثــل :أمهيــة اإلررترــت ،الكفــاءت الااتيــة يف اســت دام
الكمبيــوتر ،وحمــاذير اســت دام الكمبيــوتر .وقــد بينــت رتــائج
الدراســة أرــه يوجــد لــبعض املدرســني تــأثت فعــال علــى طلبــتهم
بعد اخرتهاء مـن تـدريس املـادت ،يف حـني خ يوجـد تـأثت علـى
ت ورات الطلبة بعد اخرتهاء من التدريس لبعض املدرسني.
كما أجر  )2010 ،Chen&Watkinsدراسة هدفت إىل
فح ــص ص ــدق واس ــتقرار تقي ــيم الطلب ــة ملدرس ــيهم يف جامع ــة

العم ـ ـ ــايل ،اختب ـ ـ ــار ت) ) ،(MANCOVAوبين ـ ـ ــت رت ـ ـ ــائج
الدراس ــة وج ــود ف ــروق دال ــة إح ــائيا يف تقي ــيم عض ــو هيئ ــة
التــدريس ل ــا الــاكور فيمــا يتعلــت بــاجلنس ،ول ــا طلبــة
ــات العلميـ ــة فيمـ ــا يتعلـ ــت بالت ــص األكـ ــادميو،
الت
ول ا طلبة السنة األوىل فيما يتعلت بالسنة الدراسية.
ه ـ ـ ـ ـ ــدفت دراس ـ ـ ـ ـ ــة اجلن ـ ـ ـ ـ ــايب  )7006إىل تقي ـ ـ ـ ـ ــيم األداء
التدريسو ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة الكوفة يف العـراق
وارعكاس ــاته يف ج ــودت التعل ــيم الع ــايل ،وتوص ــل الباحـ ـ إىل
عــدد مــن اخســتنتاجات هــو :أن عمليــة تقيــيم األداء لعضــو
هيئة التدريس يفيد يف معرفة مد قـوت التفريـت علـى املسـتو
احمل ـ ـ ــدد للت ـ ـ ــدريس ،أو الوص ـ ـ ــول إىل املس ـ ـ ــتو املطل ـ ـ ــوب يف
حتقيقــه ،وكــل ذلــك يهــدف إىل حتقيــت الــتمكن لعضــو هيئــة
التـدريس؛ أي جـودت األداء ،وأن فاعليـة التـدريس اجلـامعو خ
ميك ــن أن حت ــدد م ــن دون عملي ــات تقي ــيم لـ ـ داء التدريس ــو
لعضـ ــو هيئـ ــة التـ ــدريس ،وأن عمليـ ــة تقيـ ــيم األداء التدريسـ ــو
حتتـ ـ ــاد إىل أدوات ومعـ ـ ــايت لتقيـ ـ ــيم األداء ،وجتـ ـ ــارب الـ ـ ــدول
ورتائج البح العلمو ميكن اعتمادها لتحقيت جـودت التعلـيم
العايل ،كما إن عمليات التقييم ل داء التدريسو لعضـو هيئـة
التــدريس تــوفر عمليــات تريايــة راجعــة لعضــو هيئــة التــدريس
إلعـ ـ ــادت الن ـ ـ ــر مبسـ ـ ــتو األداء وكيفيـ ـ ــة حتسـ ـ ــينه بالوسـ ـ ــائل
واألسالي املعتمدت لتحقيت اجلودت يف األداء.
وأمـا دراســة الناقــة وعيســى  )7010فهــدفت إىل التعــرف
علــى الكفــاءات املهنيــة الــيت ميتلكهــا عضــو هيئــة التــدريس يف
كليــة الرتبيــة باجلامعــة اإلســالمية يف فلســطني مــن وجهــة ر ــر
الطلبــة حس ـ معــايت اجلــودت .وحتديــد وجهــات ر ــر الطلبــة
حسـ ـ متريـ ـتات اجل ــنس ،الت ــص ،املس ــتو األك ــادميو
للطالـ ـ  ،وخت ــص عض ــو هيئ ــة الت ــدريس .وط ــور الباحث ــان
اسـتبارة مكورـة مـن ــس ـاخت ،مشلـت علـى  )91فقــرت،
وطبقــت علــى عينــة عــددها  )479طالبــا وطالبــة .وأظهــرت
النت ــائج أن ــال الش ــية والعالق ــات اإلرس ــارية يع ــد أه ــم
كف ــاءت م ــن الكف ــاءات املهني ــة يليه ــا ــال ال ــتمكن العلم ــو
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والســنة الدراســية) ،أم ـا متريــت العــرق الــاي ينتمــو إليــه فكــان
داخ إح ــائيا فق ــط خل ــائص امل ــدرس .كم ــا بين ــت النت ــائج
أيض ــا أن أداء امل ــدرس بش ــكل ع ــام ك ــان داخ إح ــائيا م ــط
خ ــائص امل ــدرس ،واملس ــاق فق ــط ،وأن مع ــم املس ــتجيبني
لــديهم درجــة عاليــة مــن اختفــاق ملــو تقيــيم املســاق ،املــدرس،
واملدرس املساق.
وتــأيت أمهيــة هــاه الدراســة يف أهن ـا هتــدف إىل معرفــة رأي
الط ـ ــالب يف الكف ـ ــاءات املهني ـ ــة األكث ـ ــر أمهي ـ ــة ويرغب ـ ــون يف
تواجــدها لــد أعضــاء هيئــة التــدريس يف جامعــة احلســني بــن
ط ــالل .وق ــد مت حتلي ــل البيار ــات املس ــتمدت م ــن أدات الدراس ــة
املط ــورت م ــن قب ــل الب ــاحثني واملكور ــة م ــن  )96فق ــرت وس ــتة
ـ ـ ــاخت ،إذ اختلفـ ـ ــت عـ ـ ــن سـ ـ ــابقاهتا مـ ـ ــن األدوات وال ـ ـ ـيت
تكس ـ الدراســة أمهيــة أخــر متيزهــا بوجــود ــال اســت دام
التكنولوجيا يف التعليم .وكان التقييم ألعضاء اهليئة التدريسـية
غت حمدد بأعضاء معينني ،وإلا تعلـت بتقيـيمهم بشـكل عـام،
وق ــد ل ــوحظ م ــن الدراس ــات الس ــابقة ال ــاكر أن التقي ــيم ك ــان
لعدد حمدد من أعضاء اهليئة التدريسية.

ال ني الشعبية ،حي طور الباحثان أدات تقييم الطلبة لتقيـيم
أعضاء هيئـة التـدريس علـى مـدار ف ـلني مـن العـام اجلـامعو
 ) 7004-7001وتكور ـ ـ ــت عين ـ ـ ــة الدراس ـ ـ ــة م ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـوايل
 )2590طالب ـ ــا لتقي ـ ــيم  )415مدرسـ ـ ـا .وأيض ـ ــا مت دع ـ ــوت
 )199معلم ـا مــن كــال اجلنســني لتعبئــة اســتبارة مكور ـة مــن
 )5ص ــفات رئيس ـة للش ــية وه ــو :ع ــايب ،ومنبس ــط،
ومنفتح ،ومتعاطف ،و تهد) .وتكورت اخستبارة مـن )90
فقرت ،حتتوي بعض املعلومات الدميريرافية مثل :اجلنس ،الرتبة،
الدرجـ ـ ـ ـ ــة األكادمييـ ـ ـ ـ ــة ،الت ـ ـ ـ ـ ــص اللريويـ ـ ـ ـ ــات ،والعلـ ـ ـ ـ ــوم
اخجتماعيـ ـ ـة واإلرس ـ ــارية –األدبي ـ ــة ،-والعل ـ ــوم والتكنولوجي ـ ــا
وعلمي ـ ــةو) .وأظه ـ ــرت النت ـ ــائج بـ ـ ـأن املدرس ـ ــني يف خت ـ ــص
ـ ـ ــات
اللريويـ ـ ــات ح ـ ـ ــلوا علـ ـ ــى أعل ـ ــى تقيـ ـ ــيم م ـ ــن الت
األخــر  ،يف حــني توجــد فــروق دالــة اح ــائيا علــى بقيــة
املعلومــات الدميريرافيــة األخــر  .فيمــا يتعلــت باألبعــاد اخلمســة
للش ــية ،بينــت الدراســة وجـود فــروق دالــة فقــط يف بعــدي
الع ايب واخربسا ل ا اخرا .
وأجــر ) (Benjamin, Yin & Syuhaily, 2011دراســة
هـ ــدفت إىل معرفـ ــة تقيـ ــيم الطلبـ ــة يف اجلامعـ ــات مـ ــن خـ ــالل
خ ـ ــائص املسـ ــاق ،املـ ــدرس ،املـ ــدرس املسـ ــاعد ،فقـ ــد طـ ــور
الب ــاحثون أدات لقي ــاس خ ــائص املس ــاق مكور ــة م ــن س ــت
فقـ ـ ـرات لتقي ـ ــيم موافق ـ ــة أو ع ـ ــدم موافق ـ ــة الطلب ـ ــة خل ـ ــائص
املســاق ،و  )70فقــرت لتقيــيم خ ــائص املــدرس ركــزت علــى
ــاخت الت طـ ــيط ،وتوصـ ــيل املعلومـ ــة ،الكفـ ــاءت الدراسـ ــية.
ولتقي ــيم امل ــدرس املس ــاعد مت اس ــت دام  )4فقـ ـرات .كمـ ـا مت
تقي ــيم أداء امل ــدرس م ــن خ ــالل اس ــت دام آخ ــر فقـ ـرتني م ــن
التقي ــيم ومه ــا بش ــكل ع ــام الت ــدريس يف املس ــاق ك ــان فع ــاخ،
واملــدرس كــان مــن أفضــل املدرســني ،ومت اختيــار  )99طالب ـا
مبس ـ ـ ــتو البك ـ ـ ــالوريوس للس ـ ـ ــنة الثاري ـ ـ ــة ،والثالث ـ ـ ــة ،والرابع ـ ـ ــة
للمش ــاركة يف الدراس ــة .أظه ــرت رت ــائج الدراس ــة ع ــدم وجـ ـود
فــروق دالــة إح ــائيا فيمــا يتعلــت ص ــائص املســاق واملــدرس
وامل ــدرس املس ــاعد ملتريـ ـتات  :اجل ــنس ،العم ــر ،الت ــص،

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتمثــل مشــكلة الدراســة يف اعتقــاد البــاحثني بــأن عمليــة تقيــيم
عض ـ ــو هيئ ـ ــة الت ـ ــدريس يف اجلامع ـ ــات أص ـ ــبحت ذات أمهي ـ ــة
ق ــو ألن لرج ــات عملي ـ ـة ال ــتعلم والتعل ــيم تتوق ــف عل ــى
كف ـ ــاءت امل ـ ــدرس يف أي مؤسس ـ ــة تعليمي ـ ـة ،واخهتم ـ ــام هب ـ ــاه
الكفاءات وحتديدها من قبل أهـم عن ـر مـن عناصـر العمليـة
التعليميــة التعلميــة -وهــم الطلبــة -ســينعكس بالدرجــة األوىل
إجيابيـ ــا علـ ــيهم .وبشـ ــكل أكثـ ــر حتديـ ــدا ،تـ ــتل ص مشـ ــكلة
الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -1مــا هــو اخرتباطــات بــني ا ــاخت الســتة علــى حــده مــط
موع ا اخت؟
 -7مــا أهــم الكفــاءات املهنيــة  -ا ــاخت والفق ـرات -الــيت
ينبريـ ــو أن ميتلكهـ ــا عضـ ــو هيئـ ــة التـ ــدريس مـ ــن وجهـ ــة ر ـ ــر
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الط ــالب؟ وم ــا ه ــو األق ــل أمهي ــة لعض ــو هيئ ــة الت ــدريس م ــن
وجهة ر ر الطالب؟
 -1ه ـ ــل ختتل ـ ــف الكف ـ ــاءات املهني ـ ــة املتطلب ـ ــة لعض ـ ــو هيئ ـ ــة
التدريس باختالف اجلنس ،والسنة الدراسية ،والكلية ،علميـة
أو إرسارية ،واملعدل الرتاكمو؟.

 -1التع ــرف عل ــى الكف ــاءات املهني ــة الض ــرورية لعض ــو هيئ ــة
التدريس من وجهة ر ر طلبة جامعة احلسني بن طالل.
 -7التعــرف فــيم إذا كارــت هنــاك أيـة اختالفــات للكفــاءات
املهنيـ ــة لعضـ ــو هيئـ ــة التـ ــدريس بـ ــاختالف اجلـ ــنس ،املسـ ــتو
الدراسو ،الكلية ،واملعدل الرتاكمو.

فروض الدراسة:

مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:

لتحقيــت أهــداف الدراســة ،ميكــن صــياغة فــروض الدراســة
يف ضوء سؤال الدراسة الثال على النحو اآليت:
الفرضتتية ادول ت  :خ توجــد فــروق ذوات دخلــة إح ــائية عنــد
مستو  )0605 =αبني متوسط الكفاءات املهنية املتطلبـة
لعضو هيئة التدريس بني الاكور واإلرا .
الفرض تتية الياني تتة :خ توج ــد ف ــروق ذوات دخل ــة إح ــائية عن ــد
مستو  )0605 =αبني متوسط الكفاءات املهنية املتطلبـة
لعضو هيئة التدريس بني طلبة السنة األوىل والرابعة.
الفرض تتية اليالي تتة :خ توج ــد ف ــروق ذوات دخل ــة إح ــائية عن ــد
مستو  )0605 =αبني متوسط الكفاءات املهنية املتطلبـة
لعضو هيئة التدريس بني طلبة الكليات العلمية واإلرسارية.
الفرضتتية الرابعتتة :خ توجــد فــروق ذوات دخلــة إح ــائية عنــد
مستو  )0605 =αبني متوسط الكفاءات املهنية املتطلبـة
لعضو هيئة التدريس تعز للمعدل الرتاكمو.

لقد وردت يف هاه الدراسة بعض امل طلحات اليت حتتاد
إىل تعريف ،ومن هاه امل طلحات:
الكفتتاءا المهنيتتة :هــو قــدرت عضــو هيئــة التــدريس علــى
القي ـ ــام بواجبات ـ ــه املتعلق ـ ــة بالت ـ ــدريس  ،والبحـ ـ ـ العلم ـ ــو ،
وخدمة ا تمط احمللو  ،وحتقيت أهداف عملية التعلم والتعليم
اجلــامعو يف ــاخت تنميــة ش ــية الفــرد املتكاملــة ،والــيت مت
قياسها يف هاه الدراسة با اخت اآلتية :الش ية والتعامل
م ـ ــط الطلب ـ ــة ،واإلع ـ ــداد للمحاض ـ ــرت وتنفي ـ ــاها ،والتنوي ـ ــط يف
األرش ـ ـ ــطة وأس ـ ـ ــالي التقي ـ ـ ــيم ،وال ـ ـ ــتمكن العلم ـ ـ ــو ومه ـ ـ ــارت
الت ـ ـ ـ ـ ــدريس ،واس ـ ـ ـ ـ ــت دام التعزي ـ ـ ـ ـ ــز والتحفي ـ ـ ـ ـ ـز ،واس ـ ـ ـ ـ ــت دام
التكنولوجيا يف التعليم.
الجنس :ويق د به جنس الطال ذكر أو أرثى).
الست تتنة الدراست تتية :ويق ـ ــد بـ ــه السـ ــنة الدراسـ ــية بالنسـ ــبة
للطال أوىل ،ثارية ،ثالثة  ،رابعـة) يف الف ـل الـاي طبقـت
فيه اخستبارة ،فقد مت اختيار طلبة السـنة األوىل والرابعـة لريايـة
تي ـادت الفجــوت يف الســنة الدراســية ،للتعــرف علــى دور اجلامعــة
يف تيـ ــادت وعـ ــو الطلبـ ــة وإدراكهـ ــم بأمهيـ ــة الكفـ ــاءات املهنيـ ــة
األكثــر فعاليــة لعضــو هيئــة التــدريس .إذ مت تطبيــت اخســتبارة
يف الش ـ ـ ــهر األول م ـ ـ ــن بداي ـ ـ ــة الع ـ ـ ــام الدراس ـ ـ ــو -7011
 ) 7017حبيـ ـ يك ــون طلب ــة الس ــنة األوىل ب ــدون خ ــربت يف
ال تقييم أعضاء هيئة التدريس.
ن تتو الكلي تتة :ويق ــد هب ــا الكلي ــة ال ــيت ينتم ــو إليه ــا الطال ـ :
كليـ ـات إرس ــارية ،وتش ــمل :العل ــوم الرتبوي ــة ،اآلداب ،إدارت
األعمــال واخقت ــاد ،واآلثــار ،واإلدارت الفندقيــة) ،أو كليــات

أهمية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة يف أهنا:
 -1بع ـ ــد مراجع ـ ــة األدب الن ـ ــري والدراس ـ ــات الس ـ ــابقة يف
األردن ،جي ـ ــد الباحث ـ ــان أيـ ـ ـة دراس ـ ــة حبث ـ ــت يف معرف ـ ــة أي
الكفــاءات املهنيــة الضــرورية لعضــو هيئــة التــدريس مــن وجهــة
ر ر الطالب وحتديدا يف جامعة احلسني بن طالل.
 -7تع ــد مهم ــة إذا اس ــتطاعت أن تب ــني م ــا ه ــو الكف ــاءات
الضرورية لعضو هيئة التدريس اليت ستسهم يف تطوير أدائه.
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل:
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من  ، )94وأكثر من  .)94وقد مت اعتبـار هـاه املسـتويات
بنــاء علــى التقــديرات املعتمــدت يف جامعــة احلســني بــن طــالل
ممتات ،جيد جدا – اخل).

علميـ ــة وتشـ ــمل العلـ ــوم ،اهلندسـ ــة ،تكنولوجيـ ــا املعلومـ ــات،
التمريض).
المعدل التراكمي :ويق د به املتوسـط العـام لعالمـات
ا
الطال اليت ح ل عليها قبل بداية الف ل الـاي طبقـت بـه
اخس ــتبارة  .يف الف ــل ال ــيفو أو الف ــل الث ــاين م ــن الع ــام
الدراس ــو  )7011 /7010لطلب ــة الس ــنة الرابع ــة .فيم ــا مت
اعتبـار معـدل الثارويـة كمؤشـر للمعـدل الرتاكمـو لطلبـة الســنة
األوىل للف ـ ـ ــل الدراس ـ ـ ــو األول .حيـ ـ ـ ـ مت اعتب ـ ـ ــار سـ ـ ـ ـة
مســتويات للمعــدل الرتاكمــو :أقــل مــن  ،)90مــن – 90
أقــل مــن  ،)99مــن – 99أقــل مــن  ،)29مــن  - 29أقــل

مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون تمط الدراسـة ،مـن مجيـط طلبـة جامعـة احلسـني بـن
طالل من الف ل الدراسو األول للعام اجلامعو
 )7017 /7011من السـنة األوىل والرابعـة والبـالى عـددهم
 )4021طالبــا وطالبــة .واجلــدول رقــم  )1يبــني توتيــط أفـراد
تم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ متريتاهتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.

جدول ()1
توزيع أفرا مجتمع الدراسة حسب نو الكلية ،الجنس ،والسنة الدراسية*
المستوى

ادول

الجنس

ذ

الرابعة

المجمو

ذ

إنسانية

521

946

417

916

7751

علمية

515

512

115

411

1970

المجمو

1109

1199

242

1017

4021

* مت احل ول على هاه اإلح ائية من دائرت القبول والتسجيل يف جامعة احلسني بن طالل.

إن مدت الدراسـة يف مجيـط كليـات اجلامعـة سـواء العلميـة أم
اإلرس ــارية أرب ــط س ــنوات ،باس ــتثناء كلي ــة اهلندس ــة ال ــيت م ــدت
الدراســة فيهــا ــس ســنوات ،كمــا مت اعتبــار مجيــط الطــالب
الاين جتاوتت مدت دراسـتهم أربـط سـنوات يف كليـات اجلامعـة
ضــمن الســنة الرابعــة ،أمــا الطلبــة يف كليــة اهلندســة ممــن هــم يف
السنة اخلامسة فما فوق فتم اعتبارهم ضمن السنة الرابعة.

عين ت تتة الدراست ت تتة :مت تقس ـ ــيم تم ـ ــط الدراس ـ ــة إىل ش ـ ــع
دراســية ،مث مت اختيــار عينــة الدراســة عشـوائيا مبعــدل )%10
مــن الشــع الدراســية الــيت متثــل تمــط الدراســة ،وبلــى عــدد
طلب ـ ــة عين ـ ــة الدراس ـ ــة  )405طالب ـ ــا وطالب ـ ــة م ـ ــوتعني عل ـ ــى
متري ـتات الدراســة ،واجلــدول رقــم  )7يبــني توتيــط أف ـراد عينــة
الدراسة حس متريتاهتا.

جدول ()2

توزيع أفرا عينة الدراسة حسب نو الكلية ،الجنس ،والسنة الدراسية
المستوى

ادول

الجنس

ذ

الرابعة

المجمو

ذ

إنسانية

54

99

49

46

716

علمية

41

92

19

40

199
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المجمو

65

115

99

405

96

املهم ــة لعض ــو هيئ ــة الت ــدريس بن ــاء عل ــى رأي الب ــاحثني بع ــد
اخطـ ــالع علـ ــى اسـ ــتبارات الدراسـ ــات السـ ــابقة .ومت اختيـ ــار
الفقـرات الســابقة يف ضــوء طبيعــة التــدريس يف األردن وحتديــد
املناس منها لتطبيقه على البيئة التعليمية التعلمية يف جامعـة
احلسني بن طالل.
يف ضــوء مــا ســبت مت حتدي ــد الكفــاءات املهنيــة يف قائم ــة،
وهــو الكفــاءات األكثــر تكـرارا بــني القـوائم الســابقة ،ومــن مث
ـني يف
عرضها علـى  )9مـن أعضـاء هيئـة التـدريس املت
كليات العلوم الرتبويـة يف اجلامعـات األردريـة مـن رتبـة أسـتاذ،
لتعديل العبـارات وحـاف الفقـرات غـت املناسـبة منهـا وإضـافة
الكفـ ــاءات الـ ــيت يعتقـ ــدون بأهنـ ــا ضـ ــرورية ملهنـ ــة عضـ ــو هيئـ ــة
الت ــدريس .وبع ــدها مت األخ ــا مبالح ــات احملكم ــني .واتف ــت
احملكم ـ ــون مـ ــن أعض ـ ــاء هيئـ ــة التـ ــدريس علـ ــى إض ـ ــافة ـ ــال
اس ـ ــت دام التكنولوجي ـ ــا يف التعل ـ ــيم) للقائم ـ ــة لت ـ ــبح س ـ ــتة
ـ ــاخت للكفـ ــاءات املهنيـ ــة املتطلبـ ــة لعضـ ــو هيئـ ــة التـ ــدريس
واجلدول رقم  )1يوضح ا اخت الستة وتوتيط فقراهتا:

محد ات الدراسة:
ميكن تفست النتائج وتعميمها يف ضوء احملددات اآلتية:
 اقت ــرت ه ــاه الدراس ــة عل ــى عين ــة م ــن طلب ــة جامع ــةاحلسني بن طـالل للسـنة األوىل و السـنة الرابعـة فقـط للف ـل
الدراســو األول مــن العــام الدراســو  ،2012 / 2011وقــد مت
اختيارهــا بطريقــة ق ــدية ،ممــا قــد عــد تعمــيم رتــائج الدراســة
على الطلبة اآلخرين.
 طــور الباحثــان أدات لقيــاس الكفــاءات املهنيــة بــاخطالععلى دراسات احلكمو ،وعيسى والناقة ،لـاا فـإن رتـائج هـاه
الدراسة تعتمد على مد صدق هاه األدات وثباهتا.
أ اا الدراسة وخطوات إعدا ها:
ق ـام الباحثــان بــاخطالع علــى عــدد مــن اســتبارات تقيــيم
أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات وحتديـد الكفـاءات املهنيـة
هلـ ـ ــم ومنهـ ـ ــا علـ ـ ــى س ـ ـ ــبيل املثـ ـ ــال خ احل ـ ـ ــر :احلكم ـ ـ ــو ،
 ،)7004واس ــتبارة تقي ــيم عض ــو هيئ ــة الت ــدريس يف جامع ـ ـة
احلس ــني ب ــن ط ــالل  ،)7006واس ــتبارة عيسـ ــى ،والناقـ ــة،
 ،)7010وبع ـ ــدها مت اعتم ـ ــاد اس ـ ــتباره احلكم ـ ــو )7004
املكورة من ستة اخت رئيسة ،وتكون كل منها من موعة
مــن الفقـرات الفرعيــة وعــدد فقراهتــا اإلمجاليــة  )25فقــرت ،ومت
تعديل ا اخت مبا يتناس مط بيئـة ومسـتو طـالب جامعـة
احلســني ب ــن ط ــالل فتكور ــت مــن س ـة ــاخت بع ــد دم ــج
ــايل الش ــية والعالق ــات اإلرســارية م ــط ــال الش ــية
والتعام ـ ــل م ـ ــط الطلب ـ ــة  ،وترييـ ـ ـت بع ـ ــض مس ـ ــميات ا ـ ــاخت
األخر  ،وكارـت ا ـاخت اخلمسـة هـو :الش ـية والتعامـل
مــط الطلبــة ،واإلعــداد وتنفيــا احملاضــرت ،والتنويــط يف األرشــطة
وأسـ ـ ــالي التقيـ ـ ــيم ،والـ ـ ــتمكن العلمـ ـ ــو ومهـ ـ ــارت التـ ـ ــدريس،
واســت دام التعزيــز والتحفيــز وعــدد فقراهتــا ،17 ،16 ،70
 ،6و ) 9علــى التـوايل .حبيـ تكورـت ا ــاخت اخلمســة مــن
 )99فقـ ــرت بع ــد ح ـ ـاف بعـ ــض الفق ـ ـرات الريامضـ ــة أو غـ ــت
املناســبة لطلبــة جامعــة احلســني ،وتعــديل بعــض الفق ـرات الــيت
حتتــوي عل ـى كلمــات غــت واضــحة أو إضــافة بعــض الفق ـرات

جدول رقم ()3

توزيع فقرات الكفاءات عل المجاالت بعد التحكيم
عد الفقرات
استتم المجتتال
الرقم
16
الش ية والتعامل مط الطلبة
1
19
اإلعداد للمحاضرت وتنفياها
2
11
التنويط يف األرشطة وأسالي التقييم
3
6
التمكن العلمو ومهارت التدريس
4
9
است دام التعزيز والتحفيز
5
9
است دام التكنولوجيا يف التعليم
6

ومن مث أصبحت القائمة مكورـة مـن  )96فقـرت فرعيـة وسـتة
ــاخت رئيســة ،وكــل فقــرت فرعيــة حتــدد درجــة تفضــيلها مــن
وجه ــة ر ــر الطالـ ـ عل ــى مقي ــاس اس ــتجابة ثالث ــو مواف ــت
بش ــدت ،مواف ــت ،غ ــت مواف ــت) بال ــدرجات  )1 ،7 ،1عل ــى
التوايل.
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األرش ـ ـ ــطة وأس ـ ـ ــالي التقي ـ ـ ــيم ،وال ـ ـ ــتمكن العلم ـ ـ ــو ومه ـ ـ ــارت
التدريس ،است دام التعزيـز والتحفيـز ،واسـت دام التكنولوجيـا
يف التعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم ).97 ،.21 ،.97 ،.91 ، .99 ، . 95
علـ ــى الت ـ ـوايل ،حي ـ ـ تعـ ــد هـ ــاه املعـ ــامالت مقبولـ ــة لريـ ــرض
الدراس ــة ،يف ح ــني بلري ــت قيم ــة الثب ــات  ).65للمج ــاخت
تمعة.

إجراءات الدراسة:

ق ــام الباحث ــان ب ــاإلجراءات اآلتي ــة لتطبي ــت الدراس ــة واحل ــول
على النتائج على النحو اآليت:
 -1بعـ ــد إعـ ــداد أدات الدراسـ ــة وحتكيمهـ ــا ،قـ ــام الباحثـ ــان
بتطبيقه ــا بأرفس ــهم ،وذل ــك م ــن أج ــل املوضـ ـوعية والدق ــة يف
حتديد استجابات أفراد العينة ل دات.
 -7ق ــام الباحث ــان بتطبي ــت األدات عل ــى عين ــة عش ـوائية م ــن
طلبة الكليات اإلرسارية والعلمية من مستو سنة أوىل وسـنة
ورابعة ،إذ مت اختيار  )15شعبة لتشكل ما رسـبته %)10
مــن تمــط الدراســة ومــن لتلــف الكليــات ومت اختيــار مجيــط
طلبة الشعبة الواحدت ممن وافقوا على تعبئـة اخسـتبارة بـرغبتهم
اخلاصة ليكوروا جزءا من عينة الدراسة.
اســتريرق تطبيــت أدات الدراســة أســبوعني) ،وبعــدها
-1
مت تفريـ ــى البيارـ ــات باسـ ــت دام بررـ ــامج التحليـ ــل اإلح ـ ــائو
) (SPSSومـ ـ ــن مث حتليـ ـ ــل البيارـ ـ ــات للح ـ ـ ــول علـ ـ ــى رتـ ـ ــائج
الدراسة.
 -4لإلجابـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــن أسـ ـ ـ ــئلة الدراسـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ــيتم اسـ ـ ـ ــت دام
املتوس ـ ــطات احلس ـ ــابية ،اخملراف ـ ــات املعياري ـ ــة واختب ـ ــار ت)
للعينات املستقلة وإجراء حتليل التباين األحادي والثنائو.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
رتائج الدراسة املتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:
 -1مـ ــا هـ ــو اخرتباطـ ــات بـ ــني ا ـ ــاخت السـ ــتة علـ ــى حـ ــده
و موع ا اخت؟
ك ط ــوت مبدئي ــة ،مت حس ــاب اخرتباط ــات ب ــني ا ــاخت
الس ـ ــتة باس ـ ــت دام مع ـ ــامالت ارتب ـ ــا بتس ـ ــون .مث مت إجي ـ ــاد
اخرتباطــات بــني كــل ــال مــن ا ــاخت الســتة  ،وا ــاخت
تمعه ،واجلدول رقم  )4يبني معامالت اخرتباطات.
مط أن مجيط املعامالت كارت دالة إح ائيا ،إخ أن هنـاك
بع ــض الف ــروق يف املع ــامالت ،فق ــد تراوح ــت املع ــامالت ب ــني
 )،24 – ،14ومبتوسط حسايب قدره  )،59وعالوت علـى
ذلك ،فإن كل ـال يتـداخل ويتشـابك مـط ا ـال اآلخـر ،إذ
إن أكثره ــا ارتباط ـا ك ــان ب ــني ــايل الش ــية والتعام ــل م ــط
الطلبــة و ــال اإلعــداد وتنفيــا احملاضــرت ارتبــا  )،24وأقلهــا
ارتباطــا بــني ــايل الش ــية والتعامــل مــط الطلبــة واســت دام
تكنولوجيـ ـ ـ ــا التعل ـ ـ ـ ــيم ارتبـ ـ ـ ــا  .)،14يف ح ـ ـ ـ ــني تراوحـ ـ ـ ــت
معامالت اخرتبا بني ا اخت الستة مط ا موع بني ،97
–  )،60مبتوســط قــدره  ،)،26فكــان أعالهــا ارتباط ـا بــني
اإلعــداد وتنفيــا احملاضــرت مــط مــوع ا ــاخت وأقلهــا يف ــال
است دام التكنولوجيا يف التعليم.

صدق اد اا وثباتها:

تأكد الباحثـان مـن صـدق احملتـو واألدات مـن خـالل عرضـها
على موعـة مـن احملكمـني مـن ذوي اخخت ـاص ارجـط إىل
أدات الدراس ــة وخطـ ـوات إع ــدادها) .أمـ ـا معام ــل ثب ــات األدات
فحسـ للمجــاخت الســتة بشــكل فــردي وبشــكل عــام ،عــن
طري ـ ــت ثب ـ ــات اختس ـ ــاق ال ـ ــداخلو بطري ـ ــت كوررب ـ ــاخ ألف ـ ــا)،
وبلريـ ــت معـ ــامالت الثبـ ــات للمج ــاخت السـ ــتة :الش ـ ــية،
والتعام ــل م ــط الطلب ــة ،واإلع ــداد وتنفي ــا احملاض ــرت ،التنوي ــط يف

جدول رقم ()4

مصفوفة االرتباطات بين المجاالت الستة ومع مجمو المجاالت*
المجال
ادول

ادول
1

الياني

اليالث

02

الرابع

الخامس

السا س

ككل
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الياني
اليالث
الرابع
الخامس
السا س
ككل

0,216
0,564
0,527
0,511
0,115
0,912

1
0,960
0,921
0,564
0,412
0,607

1
0,914
0,591
0,421
0,910

1
0,217
0,499
0,915

*مجيط املعامالت لتلفة عن ال فر عند .01 < α

مـ ــط أن مجي ــط اخرتباطـ ــات كار ـ ـت دال ــة إح ـ ــائيا ،إخ أن
أكثرها ارتباطا كـان بـني ـايل الش ـية والتعامـل مـط الطلبـة
واإلعــداد وتنفيــا احملاضــرت  ،ألن هــاين ا ــالني اعتــاد عليهمـا
الطلبة يف أدوات تقييم سابقة ألعضاء هيئـة التـدريس ،حبيـ
أصــبحت دارجــة والطلبــة علــى علــم هبــا .أمـا ــاخ الش ــية
والتعامــل مــط الطلبــة واســت دام التكنولوجيــا يف الــتعلم فكــان
أق ـ ــل ارتباطـ ـ ـا وذل ـ ــك ألن تعام ـ ــل عض ـ ــو هيئ ـ ــة الت ـ ــدريس يف
اجلامعة كان مقت را على التواصل اللف و وغت اللف و دون
اسـ ــت دام التكنولوجيـ ــا ك ـ ـأدات تواصـ ــل مـ ــط الطلبـ ــة وتوظيـ ــف
التكنولوجيا وأدواهتا يف التعليم.

1
0,410
0,244

1
0,912

1

ومــا هــو األقــل أمهيــة لعضــو هيئــة التــدريس مــن وجهــة ر ــر
الطالب؟
وفيم ــا يتعل ــت باملتوس ــطات احلس ــابية للمج ــاخت ك ــان ــال
التعزي ـ ــز والتحفي ـ ــز األكث ـ ــر أمهي ـ ــة بالنس ـ ــبة للطلب ـ ــة مبتوس ـ ــط
 )7695يلي ـ ــه ـ ــال ال ـ ــتمكن العلم ـ ــو ،ومه ـ ــارت التـ ـ ــدريس
مبتوسـ ــط حسـ ــايب قـ ــدره  ،)7691يف حـ ــني كـ ــان اسـ ــت دام
التكنولوجي ــا يف التعل ــيم األق ــل أمهي ــة مبتوس ــط حس ــايب ق ــدره
 ،)7679مث ـ ــال التنوي ـ ــط يف األرش ـ ــطة وأس ـ ــالي التقي ـ ــيم
مبتوس ـ ـ ـ ــط حس ـ ـ ـ ــايب  ،)7616واجل ـ ـ ـ ــدول رق ـ ـ ـ ــم  )5يب ـ ـ ـ ــني
املتوس ــطات احلس ــابية واخملراف ــات املعياري ــة جلمي ــط ا ــاخت
وا اخت ككل.

لإلجابة عن السؤال الياني:

 -7مــا أهــم الكفــاءات املهنيــة -ا ــاخت والفقـرات -الــيت يفضــل
أن ميتلكهمـا عضـو هيئـة التــدريس مـن وجهـة ر ـر الطــالب؟

الجدول رقم ()5

المتوسطات الحسابية لجميع المجاالت
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري ( )

المج تتال
استخدام التعزيز والتحفيز

7695

76106

التمكن العلمي ومهارا التدريس

7691

16129

الشخصية والتعامل مع الطلبة

7652

56492

اإلعدا للمحاضرا وتنفيذها

7646

56951

التنويع في ادنشطة وأساليب والتقييم

7616

46119

استخدام التكنولوجيا في التعليم

7679

16721

121614

166421

المجاالت ككل

علــى خــربت البــاحثني ومعــرفتهم بــالواقط التدريســو يف جامعــة
احلس ــني بـ ـن ط ــالل ،فـ ـإن هن ــاك تق ــتا واض ــحا م ــن قب ــل
أعض ـ ـ ــاء هيئ ـ ـ ــة الت ـ ـ ــدريس –ال ـ ـ ــزمالء -يف توظي ـ ـ ــف التعزي ـ ـ ــز

عد ال التعزيز والتحفيز أكثر أمهية ،وهاه النتيجـة خ تتفـت
مـ ـ ــط دراسـ ـ ــة الناقـ ـ ــة وصـ ـ ــا  )7010الـ ـ ــيت عـ ـ ــدت ـ ـ ــال
الش ــية والتعام ــل م ــط الطلب ــة األكث ــر أمهي ــة .وذل ــك بن ــاء
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مأمون مبارك وأسامة كريشان :تقييم الكفاءات املهنية املطلوبة لعضو هيئة التدريس يف جامعة احلسني بن طالل من وجهة ....

التعليم من قبل عضو هيئة التدريس لعـدم توفرهـا أو إتاحتهـا
من قبل اجلامعة.
اعتمـ ـ ــد الباحثـ ـ ــان قيمـ ـ ــة املتوسـ ـ ــطات احلسـ ـ ــابية لفق ـ ـ ـرات
اخستبارة لتحديد أهم الكفاءات املهنية املتطلبـة لعضـو هيئـة
التــدريس واألقــل أمهيــة مــن وجهــة ر ــر الطلبــة ،إذ تراوحــت
املتوســطات احلســابية مــن  )7614إىل  )7621مــن ،)1
اعتمــد الباحثــان املتوســط احلســايب مــن  )7695فمــا ف ـوق
لتــدل علــى الفق ـرات األكثــر أمهيــة )7615 ،مــا دون لتــدل
علــى الفق ـرات األقــل أمهيــة ،وبنــاء علــى ذلــك حــاتت )14
فقرت أن تكـون أكثـر أمهيـة مـن بـني  )95فقـرت و  )11فقـرت
كارــت أقــل أمهيــة ،يف حــني صــنفت بقيــة الفقـرات علــى أهنــا
متوسـ ـ ــطة األمهيـ ـ ــة .واجلـ ـ ــدول رقـ ـ ــم  )9يب ـ ـ ـني املتوسـ ـ ــطات
احلسابية واخملرافات املعيارية جلميط الفقرات.

والتحفيز للطلبة أثناء التدريس ،وأن الطلبـة يفتقـرون إىل هـاا
ا ال وهاا ما اتضح من استجاباهتم على أدات الدراسـة بأرـه
األكثــر أمهيــة بالنســبة هلــم ويرغبــون يف تــوفره واســت دامه مــن
قبل مدرسيهم .أما يف ال است دام التكنولوجيا يف التعلـيم
فل ــم ي ه ــر م ــن اس ــتجابات الطلب ــة أمهي ــة هل ــاا ا ــال؛ رمب ــا
ل ــعوبة اس ــت دام وس ــائل التكنولوجي ــا يف اجلامع ــة ،وع ــدم
إتاحــة الف ــرص املناس ــبة للطلبــة خس ــت دامها يف التعل ــيم م ــن
أجهــزت وإررترــت ،وأن بنيــة اجلامعــة التحتيــة املتعلق ـة بتوظيــف
التكنولوجيــا يف التعلــيم غــت مهيــأت يف القاعــات التدريســية أو
امل ت ـربات ،وهــاا مــا أشــار إليــه كثــت مــن الطلبــة أثنــاء توتيــط
أدات الدراسة بعدم اسـت دام وسـائل التكنولوجيـا امل تلفـة يف

الجدول رقم ()6

المتوسطات الحسابية لجميع فقرات االستبانة
رقم الفقرا
1
7
1
4
5
9
2
9
6
10
11
17
11
14
15
19
12
19
16
70
71

المتوسط
الحسابي
7616
7621
7619
7621
7620
7659
7696
7659
7621
7659
7646
7650
7651
7699
7649
7656
7655
7690
7651
7616
7641

االنحراف
المعياري
5616
5156
9156
4976
5106
5126
5196
5996
4926
5476
5656
5916
9196
5106
9116
5566
5956
5216
5926
5696
5916

رقم الفقرا
74
75
79
72
79
76
10
11
17
11
14
15
19
12
19
16
40
41
47
41
44

المتوسط
الحسابي
7659
7651
7612
7649
7644
7659
7650
7690
7690
7641
7617
7654
7641
7651
7640
7611
7676
7679
7619
7645
7641
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االنحراف
المعياري
5596
5996
9216
5646
9716
5946
5996
9116
5956
9606
2096
9096
9716
9006
9006
2156
9566
9456
9456
9096
9416

رقم الفقرا
42
49
46
50
51
57
51
54
55
59
52
59
56
90
91
97
91
94
95
99
92

المتوسط
الحسابي
7655
7619
7690
7695
7692
7659
7694
7695
7691
7695
7657
7699
7650
7621
7696
7692
7620
7644
7670
7672
7679

االنحراف
المعياري
.914
.949
.516
.577
.540
.597
.574
.545
.550
.560
.972
.551
.565
.501
.514
.575
.506
.959
.246
.210
.294
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7691
7656

77
71

5556
5906

7611
7651

45
49

9996
9026

لإلجاب ــة ع ــن السـ ـؤال الثالـ ـ  :ه ــل ختتل ــف الكف ــاءات
املهنية املتطلبة لعضو هيئة التـدريس بـاختالف اجلـنس ،السـنة

99
96

.296
.226

7614
7672

الدراس ــية ،الكلي ــة -علمي ـ ـة وإرس ــارية ، -املع ــدل الرتاكم ــو؟
است دم الباحثان اختبارات ت) وحتليل التباين األحادي.

جدول رقم ()7

اختالفات الجنس للمجاالت الستة بشكل فر ي والمجاالت ككل
المج تال

المتوسط (ذ)

المتوسط (ث)

الشخصية

49612

46675

5661

التنفيذ

44656

45610

9616

5659

ادنشطة

79617

79649

4645

1691

.906

التمكن العلمي

71657

71659

1661

7666

.165

.594

التعزيز

15690

19674

7616

1691

76651

.001

التكنولوجيا

11629

11649

1672

1679

-.626

.110

المجاالت ككل

121662

124609

70662

19619

16099

.729

باسـت دام اختبــار ت) يشـت اجلــدول السـابت إىل أرــه توجــد
ف ــروق دال ــة إح ــائيا فق ــط يف ــال التعزي ــز والتحفي ــز فيم ــا
يتعلــت مبتريــت اجلــنس ل ــا اإلرــا  ،يف حــني خ توجــد فــروق
دالــة إح ــائيا لبقيــة ا ــاخت بشــكل منفــرد وكــالك ا ــاخت
الســتة ككــل .واجلــدول رقــم  )2يبــني املتوســطات احلســابية
واخملراف ــات املعياري ــة ،وقيم ــة ت) وك ــالك قيم ــة ألف ــا )α
جلمي ـ ــط ا ـ ــاخت وا ـ ــاخت كك ـ ــل فيم ـ ــا يتعل ـ ــت ب ـ ــاختالف
اجلنس.
وقــد اتفقــت هــاه الدراســة مــط الدراســات الســابقة عيســى
والناقــة 7010 ،و )hen & Watkins, 2010الــيت تشــت إىل

(ذ)

(ث)

قيمة (ت)

5609

16591

α
.115

.994

.122
.416

عــدم وجــود فــروق تعــز للجــنس ،واختلفــت رتــائج الدراســة
م ــط دراس ــة عفار ــة ،1669 ،ال ــباطو وحمم ــد )7002 ،
ال ــيت تش ــت إىل وج ــود ف ــروق دال ــة إح ــائيا ل ــا ال ــاكور،
والس ــب يف ه ــاه النتيج ــة أن أمهي ــة مجي ــط ا ــاخت بالنس ــبة
لل ـ ــاكور واإلر ـ ــا كار ـ ــت بدرج ـ ــة متقارب ـ ــة باس ـ ــتثناء التعزي ـ ــز
والتحفي ــز إذ ذهب ــت اإلر ــا إىل أن ه ــاا ا ــال أكث ــر أمهي ــة
بالنس ــبة هلـ ـن م ــن ال ــاكور ،وذل ــك ألن طبيع ــة األرث ــى تريلـ ـ
عليها العاطفة ،وهلاا السب ترغ بـالتعزيز واملـد والتحفيـز
أكثر من الاكور.

جدول رقم ()8

اختالفات نو الكلية (علمية أو إنسانية) للمجاالت الستة بشكل فر ي والمجاالت ككل
قيمة

المج تال

المتوسط (علميه)

المتوسط (إنسانية)

الشخصية

49699

49694

5659

التنفيذ

44669

44626

5660

5691

ادنشطة

79650

79615

4612

4609

-.991

التمكن العلمي

71641

71695

1675

1617

.999
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α

(علمية)

(إنسانية)

(ت)

5644

-.099

.642

-.792

.224
.196
.467
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التعزيز

15694

19605

7616

7601

.656

.119

التكنولوجيا

11671

11667

1642

1602

76061

.012

المجاالت ككل

127694

121616

16699

16615

.797

.229

طـ ـ ــالب الكليـ ـ ــات العلميـ ـ ــة؟ ذلـ ـ ــك ألن طـ ـ ــالب الكليـ ـ ــات
اإلرس ــارية ر ــادرا م ــا يس ــت دمون التكنولوجي ــا يف التعل ــيم وأن
طبيعــة امل ـواد الــيت يدرســوهنا يف الريال ـ خ حتتــاد إىل توظيــف
التكنولوجي ـ ــا يف التعل ـ ــيم .إض ـ ــافة إىل ع ـ ــدم مع ـ ــرفتهم بواق ـ ــط
اســت دام التكنولوجيــا يف اجلامعــة ال ـاي يفتقــر إىل املقومــات
األساس ـ ــية لتوظي ـ ــف التكنولوجي ـ ــا يف التعل ـ ــيم  ،أم ـ ـا ط ـ ــالب
الكلي ــات العلمي ــة فك ــوهنم عل ــى دراي ــة هب ــاا الواق ــط وواجهـ ـوا
صــعوبة ومعارــات عــدم اســت دام التكنولوجيــا يف التعلــيم فقــد
تكــون عنــدهم اجتاهـا ســلبيا ملــو فقـرات هــاا ا ــال .واتفقــت
هــاه النتيجــة مــط دراســة (Chen & Watkins,
) 2010الـ ـ ــيت أظهـ ـ ــرت أن خت ـ ـ ــص اللريويـ ـ ــات إرسـ ـ ــارية)
تفوقت على كل من العلوم اخجتماعيـة واإلرسـارية إرسـارية)
والعلوم والتكنولوجيا علمية).

يالحـ ــظ مـ ــن اجلـ ــدول السـ ــابت أر ـ ـه خ توجـ ــد فـ ــروق دالـ ــة
إح ـ ــائيا ب ـ ــني ر ـ ــوع الكلي ـ ــة إرس ـ ــارية وعلمي ـ ـ ـة) يف س ـ ـ ـة
ـ ــاخت ،ويف ا ـ ــاخت ككـ ــل ،يف حـ ــني توجـ ــد فـ ــروق دالـ ــة
إح ــائيا بــني رــوع الكلي ـة يف ــال اســت دام التكنولوجيــا يف
التعلــيم ل ــا الكليــات اإلرســارية ،واجلــدول رقــم  )9يبــني
املتوسـ ـ ــطات احلسـ ـ ــابية واخملرافـ ـ ــات املعياري ـ ـ ـة ،وقيمـ ـ ــة ت)
وكالك قيمة ألفا جلميط ا اخت وا اخت ككل فيما يتعلـت
باختالف روع الكلية.
وهاه النتيجـة كارـت لتلفـة عـن رتـائج الدراسـات السـابقة
ال ــيت أظه ــرت فروقـ ـا دال ــة إح ــائيا ب ــني ر ــوع الكلي ــة وتقي ــيم
الطلب ــة ملدرس ــيهم احلكم ــو ،7004 ،وال ــباطو وحمم ــد ،
 ،7002وعليان .)1662 ،والسؤال الـاي يطـر رفسـه :مـا
س ـ ــب رغب ـ ــة ط ـ ــالب الكلي ـ ــات األدبيـ ـ ـة يف اخهتم ـ ــام فق ـ ــط
بفق ـ ـرات ــال اسـ ــت دام التكنولوجي ــا يف التعل ــيم أكث ــر م ــن

جدول رقم ()9

اختالفات السنة الدراسية (سنة أول أو رابعة) للمجاالت الستة بشكل فر ي والمجاالت ككل
المجتتال

المتوسط (أول )

المتوسط (رابعة)

الشخصية

46641

49611

5617

التنفيذ

45612

44677

5697

9610

ادنشطة

79625

75621

4607

4616

-76429

التمكن العلمي

74607

77661

7669

1619

-16161

.001

التعزيز

19672

15651

1661

7679

-16429

.001

التكنولوجيا

14600

11602

1619

1611

-76952

.004

المجاالت ككل

125697

196697

19612

70656

-16709

.001

تبني من اجلدول السابت أره توجد فروق دالـة إح ـائيا بـني
السـ ـ ــنة الدراسـ ـ ــية أوىل أو رابعـ ـ ــة) يف س ـ ـ ـة ـ ـ ــاخت ،ويف
ا اخت ككل ول ـا طلبـة السـنة األوىل .يف حـني خ توجـد

(أول )

قيمة (ت)

α

(رابعة)
5692

-76111

.070

-16651

.051
.014

ف ــروق دال ــة إح ــائيا ب ــني الس ــنة الدراس ــية يف ــال اإلع ــداد
وتنفيا احملاضرت .واجلدول رقم  )6يبني املتوسطات احلسـابية
واخملرافــات املعياريــة ،وقيمــة ت) وكــالك قيمــة ألفــا جلميــط
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احلماس والرغبـة يف احل ـول علـى أفضـل خدمـة وتسـهيالت،
ويتوقعــون أن ع ــلوا علــى مســتو تعليم ـو أفضــل ممــا كــاروا
عليه يف املدارس.
وأختا فإره من األمهيـة معرفـة مـا إذا كـان هنـاك فـروق دالـة
إح ائيا بني املعـدل الرتاكمـو وا ـاخت السـتة بشـكل فـردي
وا ـ ـ ـ ــاخت تمعـ ـ ـ ــه .وللتحقـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك مت اسـ ـ ـ ــت دام
 )ANOVAللمجاخت الستة منفـردت أو تمعـه كمتريـت تـابط
واملعــدل الرتاكمــو كمتريــت مســتقل .واجلــدول رقــم  )10يبــني
املتوس ـ ــطات احلس ـ ــابية واخملراف ـ ــات املعياري ـ ــة ،وقيم ـ ــة ف)
وكالك قيمة ألفا جلميط ا اخت وا اخت ككل فيما يتعلـت
باملعدل الرتاكمو.

ا ـ ــاخت وا ـ ــاخت كك ـ ــل فيم ـ ــا يتعل ـ ــت ب ـ ــاختالف الس ـ ــنة
الدراسية.
وم ــط أن ه ــاه النتيج ــة كار ــت متفق ــة م ــط دراس ــة ال ــباطو
وحممــد  ،)7002ومتفقــة جزئيــا مــط دراســة Benjamin,
 ،Yin & Syuhaily, 2011وعيسى والناقـة )7010 ،ولتلفـة
فقط مط دراسـة احلكمـو  ،)7004 ،إخ أرـه مـن املتوقـط أن
تكـ ــون اسـ ــتجابات طـ ــالب السـ ــنة األوىل للكف ــاءات املهنيـ ــة
املتطلب ــة لعض ــو هيئ ــة الت ــدريس أفض ــل م ــن اس ــتجابات طلب ــة
السنة الرابعة ،كوهنم أكثر خربت ودراية ومعرفـة بواقـط التـدريس
اجلــامعو ،وهــاا رمبــا يرجــط إىل شــعورهم أو رمبــا ينتــاهبم حالــة
م ــن الالمب ــاخت وك ــأن األم ــر خ يعن ــيهم ك ــوهنم عل ــى وش ــك
الت ـ ــرد م ـ ــن اجلامع ـ ــة  ،أم ـ ـا ط ـ ــالب الس ـ ــنة األوىل فينت ـ ــاهبم

جدول رقم ()11

مدى ادوساط الحسابية للمعدل التراكمي والداللة اإلحصائية للمجاالت الستة بشكل فر ي والمجاالت ككل مع المعدل التراكمي
المج تال

المتوسط الحسابي ككل ( )

مدى المتوسط الحسابي للمعدل التراكمي

قيمة (ف)

الشخصية

)5646 49699

46616 -49604

.965

α
.492

التنفيذ

)5695 44692

45650 -44617

.692

.475

ادنشطة

)4617 79611

79669-75611

.941

.911

التمكن العلمي

)1619 71655

71665-71600

16424

.706

التعزيز

)7611 15665

19692-15659

16141

.751

التكنولوجيا

)1679 11690

11661-11610

.950

.972

المجاالت ككل

)16642 121614

124699-120649

.979

.509

فيما إذا كان هناك من دخلـة إح ـائية ،فاملعـدل الرتاكمـو
يكن لـه أثـر دال إح ـائيا فيمـا يتعلـت با ـاخت السـتة كاملـة
ألدات الدراس ـ ــة وم ـ ــن احملتم ـ ــل أن تك ـ ــون الكف ـ ــاءات املهني ـ ــة
املتطلبة لعضـو هيئـة التـدريس ذات أمهيـة جلميـط الطلبـة بريـض
الن ر عـن معـدخهتم ،فوجهـة ر ـر الطالـ للكفـاءات املهنيـة
الضرورية واملهمة هو واحدت جلميط مستويات الطلبة.

يتضــح مــن اجلــدول الســابت أرــه خ توجــد فــروق دالــة إح ــائيا
بــني ا ــاخت الس ــتة بش ــكل فــردي وا ــاخت الس ــتة تمع ــة
تع ـ ــز إىل املع ـ ــدل الرتاكم ـ ــو .وه ـ ــاا يع ـ ــي أن :املتوس ـ ــطات
احلسـ ـ ــابية جلميـ ـ ــط طلبـ ـ ــة جامعـ ـ ــة احلسـ ـ ــني علـ ـ ــى اخـ ـ ــتالف
معدخهتم الرتاكمية جلميط ا اخت كارت متقاربة
مب ــا أن مجي ــط الدراس ــات الس ــابقة ت ــدرس املع ــدل الرتاكم ــو
كمتريــت مســتقل يــؤثر علــى تقيــيم الطلبــة ملدرســيهم ،ل ــالك
ذهـ الباحثـان إىل أرـه مـن الضــرورت دراسـة هـاا املتريـت ملعرفــة
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توصيات البحث:

وجهة ر ر طلبتهم وفت معايت اجلودت .ورقة علمية أعدت للمؤتمر
التربوي الياني " ور التعليم العالي في التنمية الشاملة".

 -1تط ـ ــوير أدوات ووس ـ ــائل تقي ـ ــيم عض ـ ــو هيئ ـ ــة الت ـ ــدريس،
وتطوير است دامها وتطبيقها.
 -7إقامــة دورات تدريبيــة يف الكفــاءات التدريســية واملهــارات
اخلاصـ ــة املتعلقـ ــة بأسـ ــالي التـ ــدريس والتقيـ ــيم احلديثـ ــة
ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردرية والعربية.

عليــان ،خليــل .)1662 .إدراك الطلبــة لقيمــة تقيــيمهم لعمليــة التــدريس يف
اجلامعة األردرية .مجلة راستات العلتوم التربويتة ،اجلامعـة األردريـة،
.11-77
عفارــة ،عــزو :)1669 .الكفــاءات التدريســية الــيت ميارســها أســاتات اجلامعــة
اإلســالمية بريــزت كمــا يراهــا طلبــتهم .راستتات فتتي المنتتاهج وطتترق
التدريس.97-12 ،)49 ،

بحوث مقترحة:
-1

-7
-1

-4

العبــداخت ،فاطمــة .)7006 .تطتتوير مع تتايير تميتتز مقترح تتة لعضتتو هيئ تتة

إجـ ـراء املزي ــد م ــن الدراسـ ـات ملعرف ــة م ــد التري ــت ال ــاي
أحدثته عملية تقيـيم الطلبـة ألداء أعضـاء هيئـة التـدريس
على أدائهم التدريسو.
إجـراء املزيــد مــن الدراسـات ملعرفــة العالقــة بــني تقــديرات
الطلبة ألداء عضو هيئة التدريس ومساهتم الش ية.
إج ـ ـراء املزيـ ــد مـ ــن الدراس ـ ـات ملعرفـ ــة آراء أعضـ ــاء هيئـ ــة
التــدريس جبامعــة احلســني بــن طــالل حــول تقيــيم الطلبــة
ألدائهم.
العوام ــل امل ــؤثرت عل ــى عملي ــة تقي ــيم الطلب ــة ألداء عض ــو
هيئة التدريس باجلامعات األردرية والعربية.

التدريس الجامعي في ادر ن .رسالة دكتوراه غت منشـورت .اجلامعـة
األردرية – األردن.
ال باطو  ،إبراهيم ،وحممد ،شـحته .)7002 .دراسـة تـأثت بعـض املتريـتات
يف تقيـيم طلبــة اجلامعـة ألداء عضــو هيئـة التــدريس .المجلتتة العلميتتة
لجامع تتة المل تتك فيص تتل (العل تتوم اإلنس تتانية واإل اري تتة).)1 9 ،
.129-62
السـ ــر ،خالـ ــد .)7004 .تقيـ ــيم جـ ــودت مهـ ــارات التـ ــدريس اجلـ ــامعو لـ ــد
أس ــاتات جامع ــة األق ــى يف غ ــزت .مجل تتة جامع تتة ادقصت ت  -غ تتزا،
سلسلة العلوم اإلنسانية.115 – 725 ،)7 9 ،
تيت ـ ــون ،ع ـ ــاي  ،ومني ـ ــزل ،عب ـ ــد اهلل .)1664 .مست ت تتتوى تقيت ت تتيم الطلبت ت تتة
للمستتاقات الدراستتية فتتي الجامعتتة والعوامتتل المتتؤثرا فتتي ذلتتك،
كلية العلوم الرتبوية ،اجلامعة األردرية ،عمان.
اخلثيلة ،هند .)7000 .املهارات التدريسية الفعلية واملثالية كما تراها الطالبة
يف جامعــة امللــك ســعود .مجلتتة جامعتتة أم القتترى للعلتتوم التربويتتة

المصا ر والمراجع

واالجتماعية واإلنسانية.171–102 .)7 17 ،
محـ ـزاوي ،ري ــاض .)1696 .تقي ــيم كفاي ــة املعل ــم يف مراح ــل التعل ــيم يف دول

اهلايل ،عبد اهلل .)1665 .مد توفر الكفاءات العلمية لد معلمو املواد

اخلل ــيج الع ــريب .مكت تتب التربي تتة العرب تتي ل تتدول الخل تتيج– 455 .

اخجتماعيـة يف املرحلــة اخبتدائيــة مــن وجهــة ر ــر املشــرفني الرتبــويني.

.425

المجلة التربوية.124-145 ، )6 15 ،

احلكمو ،إبراهيم .)7004 .الكفاءات املهنية املتطلبة ل ستاذ اجلـامعو مـن

النعيم ــو ،ط ــه .)1695 .اإلع ــداد امله ــي والتق ــي ألعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس

وجهة ر ر طالبه وعالقتهـا بـبعض املتريـتات .مجلتة رستالة الخلتيج

واإلداري ـ ــني ،وق ت تتائع الن ت تتدوا الفكري ت تتة الياني ت تتة لر س ت تتاء وم ت تتديري

العربي ،مكت الرتبية العريب لدول اخلليج ،الرياض -السعودية ،ص

الجامع تتات ف تتي ال تتدول ادعض تتاء بمكت تتب التربي تتة العرب تتي ل تتدول

.59– 1
حســن ،حممــود ،واخلــويل ،حممــد .)7001 .تقيــيم الطلبــة ل ـ داء التدريس ـو

الخليج ،جامعة امللك عبد العزيز -السعودية.
رشـ ـوان ،يعق ــوب ،والش ــعوان ،عب ــد ال ــرمحن .)1660 .الكف ــاءات التعليمي ــة

لعضــو هيئــة التــدريس جبامعــة قطــر وعالقتــه بــبعض املتري ـتات ،مركتتز

لطلبة كليات الرتبية باململكة العربية السعودية .مجلة جامعة الملك

البحوث التربوية -جامعة قطر.

سعو .175 -101 .)77 ،

حسن ،عيد .)1699 .بناء بررامج إلعداد معلم املرحلة اخبتدائية بالبحرين

حماف ــة ،سـ ــامح ،والس ــمرائو ،هاش ــم .)1669 .أس ــالي مقرتح ــة لتقي ــيم

قــائم علــى الكفــاءات األدائيــة .رستتالة كتتتورار غيتتر منشتتورا ،كليتتة

األداء التدريس ـ ـ ــو اجل ـ ـ ـ ـامعو ،راست ت ت تتات ،ا لـ ـ ـ ــد  ،71العـ ـ ـ ــدد ،7

التربية ،جامعة ادزهر.

ص.101-799
عيس ــى ،ح ــاتم ،والناق ــه ،ص ــال  .)7010 .تقي ــيم الكف ــاءات املهني ــة ال ــيت
ميتلكها أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبيـة باجلامعـة اإلسـالمية مـن
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الت ــدريس يف اجلامع ــة وارعكاس ــاته يف ج ــودت التعل ــيم الع ــايل بحت تتث
. العراق-مقدم إل مؤتمر الجو ا في جامعة الكوفة
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The study aimed to investigate the professional competencies of the academic staff at AHU from the students’
point of view. It intended to know if there were any differences of the professional competencies according to students’
gender, level, faculty, and accumulative average. The sample consisted of (405) students in both first and fourth year in
scientific and humanities faculties. The researchers developed a questionnaire with (69) items into six subscales: personality
and communication with students, preparation and carrying out the lecture, diversity in activities and evaluation methods,
academic ability and teaching skills, using the promotion and motivation, and use of the technology in teaching.
The results of the study showed that promotion and motivation was the most important with a mean of (2.65) out of
3, whereas use of technology in teaching was the least important with a mean of (2.26). In relation to gender and faculty, it
was found that there were significant differences in one subscale: promotion and motivation favoring females, and the use of
the technology in teaching favoring humanities faculties. With regards to the level, there were differences in all subscales
except preparation and carrying out the lecture favoring first year students. Finally, there were no significant differences
among all subscales according to students’ accumulative average.
Key words: Evaluation, professional competencies, academic staff, student’s views.
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استبانت تة
تقييم الكفاءات المهنية المطلوبة لعضو هيئة التدريس في جامعة الحسين بن طالل من وجهة نظر الطلبة

عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة
لقد صممت هاه اخستبارة للتعرف على الكفاءات املهنية املتطلبة لعضو هيئة التدريس اليت ترغبون بتوفرها لديه .راجيا مـنكم أخـا
املوضوع جبدية وموضوعية ،ألن إجاباتكم ستبىن عليها رتائج مهمة ملعرفة أهم الكفاءات املطلوبة من وجهة ر ركم .لاا يرجى تعبئـة
البيارات املطلوبة ،مث وضط إشارت √) يف املكان الاي تعتقد أره مناس لكل فقرت:

الكلية:

 )1علمية علوم ،متريض ،هندسة ،تكنولوجيا معلومات)
 )7إرسارية تربية ،اقت اد ،آداب ،سياحة)

املستو الدراسو )1 :سنة أوىل
املعدل الرتاكمو:

اجلنس:

 )7سنة رابعة

 – 99 )1أقل من 29
 )1أقل من  -90 )7 90أقل من 99
 – 29 )4أقل من  94 )5 94فما فروق
 )1ذكر

 )7أرثى
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مأمون مبارك وأسامة كريشان :تقييم الكفاءات املهنية املطلوبة لعضو هيئة التدريس يف جامعة احلسني بن طالل من وجهة ....

أوالً -مجال الشخصية والتعامل مع الطلبة:
الرقم

موافق بشدا

الفق ترات

1

يلتزم مبوعد بدئ احملاضرت وهنايتها

7

بشو ومر خالل احملاضرت

1

يهتم مبتابعة املستجدات اليت هلا عالقة مبهنة التدريس

4

ي هر أمام طالبه بامل هر الالئت من حي الن افة واللباس

5

تتميز ردوده باختزان بعيدا عن التهور والع بية

9

لديه درجة عالية من اإلحساس باملسؤولية جتاه عمله

2

عرتم الن ام ويضط رفسه مكان اآلخرين يف اعرتافه حبقوقهم

9

ليس لديه مجود وخ تعنت يف أفكاره ،ويتحمل مسؤولية ما يت اه من قرارات
يته حبسن اخللت وعافظ على سالمة طالبه النفسية والش

6

تتسم ش

10

عرص على التفاعل والتواصل مط الطالب

11

يشجط طالبه على املناقشة وطر األسئلة

17

يتميز باخجتاهات اإلجيابية ملو طالبه يف تفاعله ومناقشاته معهم

11

يتفهم مشكالت الطالب ويساعدهم يف التريل عليها

14

يتمتط بالقدرت على حسن اخستماع للطالب واحرتام آرائهم

15

يلتزم بالساعات املكتبية

19

يتمتط بعالقات طيبة مط الطلبة

12

يتحلى بال رب حيال أخطاء طالبه ويعاملهم باللني

19

ي هر احرتامه لش ية طالبه بريض الن ر عن جناحهم أو فشلهم

16

يتميز جو حماضرته بالدميقراطية يف احلوار

موافق

غير موافق

ية

ثانياً -اإلعدا وتنفيذ المحاضرا:
الرقم

موافق بشدا

الفقتترات

70

يلجأ إىل إشريال وقت احملاضرت بأشياء مفيدت

71

يعطو للطلبة فرصا متساوية يف احلوار واملناقشة

77

يقدم للطالب ما هو واضح بالنسبة هلم

71

يستمتط بالتدريس والعمل مط الطالب أثناء احملاضرت

74

يست دم اللرية بشكل واضح

75

عضر ملوضوع احملاضرت قبل إعطائها

79

يربط التعلم السابت بالالحت

72

يعمل على تيادت احل يلة املعرفية لطالبه ويبني هلم قابليتها للتطبيت

79

عدد للطالب املوضوعات اليت سيقدمها هلم يف احملاضرت القادمة

76

جيعل الطالب يند ون ويتجاوبون معه يف احملاضرت بشكل ودي

10

عسن إدارت احملاضرت حىت يتم كل شوء كما خطط له ويف وقته املناس
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موافق

غير موافق
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11

جيعل احملتو الاي يقدمه للطالب مادت شيقة وذات معىن بالنسبة هلم

17

يستثت ارتباه الطالب أثناء احملاضرت بأسالي متعددت
للمدت الزمنية احملددت هلا

11

حمتو احمل اضرت مناس

14

يست دم التلميحات غت اللف ية واإلشارات وترييت رريمة ال وت جلاب ارتباه طالبه

15

يضط النقا املهمة يف احملاضرت على السبورت

19

يتجن السلوكيات املشتتة خرتباه الطالب أثناء شرحه للمحاضرت

12

يساعد على تنمية التفكت لد الطلبة

ثالياً -التنويع في ادنشطة وأساليب التقييم:
الرقم

موافق بشدا

الفقتترات

19

يشجط اخبتكار والتجديد والتحدي ويطل ذلك من طالبه

16

يتحر الدقة واملوضوعية يف ت حيح أوراق امتحارات الطالب

40

يلجأ إىل رقد طالبه بطريقة بناءه يف مناقشاهتم

41

يوتع األرشطة والواجبات بشكل منت م على مدار الف ل الدراسو

47

موافق

غير موافق

يطر أسئلة ويشجط الطالب على التفكت والبح عن إجاباهتا

41

ين ف طالبه فيما يتبعه من ضوابط ور م داخل احملاضرت

44

ينوع يف األرشطة اليت يكلف هبا طالبه ملراعات الفروق الفردية

45

يتابط الواجبات واألرشطة وجيعل هلا قيمة يف التقييم

49

يزود الطلبة بنتائج اخمتحارات والواجبات األخر يف الوقت احملدد

42

يناق أسئلة اخمتحارات وإجاباهتا مط الطلبة بعد تسليم النتائج

49

يست دم أسالي تقييم متنوعة وشاملة

رابعاً -التمكن العلمي ومهارا التدريس:
الرقم

موافق بشدا

الفقتترات

46

يلم بالعلم واملعرفة يف اخت متعددت

50

يتسم بالقدرت على ضبط طالبه وارت امهم

51

يت ف بالكفاءت العالية يف حماضراته

57

جيعل حمتو املادت الاي يقدمه مواكبا مط التقدم العلمو يف اله

51

يتمكن من مادته العلمية ويلم هبا

54

لديه معرفة جيدت باملوضوعات املرتبطة مبا يدرسه للطالب

55

يتناول موضوعات املادت ويريطيها بشكل جيد

59

يتدرد يف إعطاء احملاضرت من السهل إىل ال ع ومن املعلوم إىل ا هول

52

ينوع يف است دام طرق وا سرتاتيجيات التدريس

موافق

غير موافق

خامساً -استخدام التعزيز والتحفيز:
الرقم

موافق بشدا

الفقتترات

33

موافق

غير موافق

مأمون مبارك وأسامة كريشان :تقييم الكفاءات املهنية املطلوبة لعضو هيئة التدريس يف جامعة احلسني بن طالل من وجهة ....
59

يهتم بت حيح اإلجابات اخلاطئة ويناقشها معهم

56

يشجط اإلجناتات املناسبة وميتدحهم للمزيد منها

90

يتقبل إجابات الطالب اخلاطئة وخ يس ر منها

91

أسلوب تدريسه يشجط الطالب على اخستمرار يف التعلم

97

متفاعل مط طالبه ومتحمس ملادته

91

يقدر جناحات طالبه ويثي عليها

سا ساً -استخدام التكنولوجيا في التعليم:
موافق بشدا

الرقم

الفقتترات

94

عرص على است دام الوسائل وتقنيات التعلم احلديثة

95

يكلف طالبه باست دام م ادر املعلومات اإللكرتورية

99

يشجط طالبه على است دام اإلررترت يف التعلم

92

يفعل التعليم اإللكرتوين على موقط اجلامعة

99

يعد الربيد اإللكرتوين أدات مهمة للتواصل مط طلبته يف أداء الواجبات وتبادل املعلومات

96

يست دم جهات الـ داتا شو) يف عرض وتوضيح املادت التعليمية

33

موافق

غير موافق
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اتجاهات معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة نحو استخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات
فهد بن عبدالرحمن العليــان

استاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات املساعد
كلية الرتبية – جامعة شقراء

قدم للنشر بتاريخ 4404/4/03هـ  -وقبل 4404/6/03هـ

هدفت ا لدراسة إىل التعرف على اجتاهات معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة حنو استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات ،واتبعت
الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،ومت استخدام االستبانة لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وتكونت عينتها من ( )03معلماً من معلمي الرياضيات باملرحلة
املتوسطة باملدارس احلكومية مبحافظة الدوادمي.
وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 -4اجتاهات عينة الدراسة حنو استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات إجيابية بدرجة عالية ومبتوسط قدره ( )0660من (.)5
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بني متوسط اجتاهات عينة الدراسة حنو استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات
تبعاً ملتغري سنوات اخلدمة التعليمية ،وذلك لصاحل ذوي اخلربة أكثر من  45سنة.
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بني متوسط اجتاهات عينة الدراسة حنو استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات
تبعاً ملتغري االلتحاق بدورات تدريبية ،وذلك لصاحل احلاصلني على دورات تدريبية.
ويف ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بعدد من التوصيات من أمهها:
 -4تصميم وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل ملعلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة يف جمال التقومي البديل.
 -0إعداد دليل إرشادي ملعلمي الرياضيات يتضمن توصيفاً كامالً ألساليب التقومي البديل وكيفية استخدامها.
 -0توفري املتطلبات املدرسية اإلدارية والتنظيمية لتطبيق التقومي البديل يف الصفوف الدراسية.
 -4وضع حوافز تشجيعية مادية ومعنوية ملعلمي الرياضيات املطبقني ألساليب التقومي البديل.
الكلمات المفتاحية :اجتاهات معلمي الرياضيات ،استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات.
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وي ــرى ع ــالم ( )06 ،0332أن التق ــومي الب ــديل يع ــد م ــن
املفـ ــاهيم الواسـ ــعة الـ ــخم تشـ ــمل أنواع ـ ـاً ,تلفـ ــة مـ ــن أسـ ــاليب
التق ــومي تتطل ــب م ــن امل ــتعلم قيامـ ـ ب ــأداء مه ــام مفي ــدة وذات
معـ ـ ودالل ــة ،حبي ــث تك ــون مما ل ــة ألنش ــطة الـ ـتعلم وليس ــت
اختبـ ــارات تقليديـ ــة ،يسـ ــتطيع مـ ــن خالنـ ــا توظي ـ ـ مهارات ـ ـ
ومعرفتـ ـ بتك ــوين اس ــتجابات أو ابتك ــار إنتاج ــات جدي ــدة،
ويضي مشرو تطوير تعلـيم الرياضـيات ( )00 ،0332أن
التقومي البـديل يشـجع الطـال علـى ممارسـة مهـارات التفكـري
العليــا واملوائمــة بــني مــدى واســع مــن املعــارف لبلــورة األحكــام
أو ال ـ ــاذ الق ـ ـرارات أو حلـ ــل املشـ ــكالت احلياتيـ ــة احلقيقيـ ــة،
وب ـ ــذلك تتط ـ ــور ل ـ ــديهم الق ـ ــدرة عل ـ ــى التفك ـ ــري الت ـ ــأملي مم ـ ــا
يسـ ــاعدهم علـ ــى معا ـ ــة املعلومـ ــات ونقـ ــدها وحتليلهـ ــا ،ممـ ــا
يكسبهم مهارات التعلم الذايت مدى احلياة.
ويف هــذا الشــأن خلصــت برودفــوت ()broadfoot,2004,22
بعــد مراجعــة العديــد مــن الدراســات واألحبــا علــى مســتوى
العــاه يف جمــال التقــومي الرتبــوي ،أن التقــومي البــديل أصــبق قــوة
فاعل ـ ــة ل ـ ــدعم وتعزي ـ ــز تعل ـ ــم الط ـ ــال وإكس ـ ــا م مه ـ ــارات
االعتمــاد علــى الــذات ،ورســم مســار تعلــيمهم ،واملســامهة يف
إجي ـ ــاد س ـ ــبل تواص ـ ــل م ـ ــع مالئه ـ ــم لتحقي ـ ــق من ـ ــوهم املع ـ ــريف
واملهاري.
ونظـراً ألمهيــة علــم الرياضــيات ومكانتـ الرفيعــة بــني ميــادين
املعرفـ ــة العلميـ ــة ،فقـ ــد ظهـ ــرت احلاجـ ــة إىل تطـ ــوير تدريسـ ــها
وتقومي تعلمها ،فالرياضيات كما يعتربها أبو سل (،4222
 )45- 40م ـ ــن أولوي ـ ــات التط ـ ــوير ال ـ ــخم جي ـ ــب أخ ـ ــذها يف
احلسـبان لـدى املهتمــني بشـ ون التعلــيم؛ ذلـك أن الرياضــيات
تع ــد م ــن املقوم ــات األساس ــية لك ــل العل ــوم الطبيعي ــة ،واألداة
املهمة حلل املشكالت احلياتية املعاصرة.
ويف ه ـ ــذا اإلط ـ ــار أورد اإلم ـ ــام ( )23 ،0335املنطلق ـ ــات
الــخم فرضــت تطــوير رييــة جديــدة لتقــومي تعلــم الرياضــيات مــن
أمهها تغري االفرتاضات حول طبيعة املعرفـة الرياضـية وتعلمهـا،

مقدمة:

يشــهد العــاه يف هــذا الوقــت انفجــاراً معرفيـاً وتقــدماً علميـاً
وتطــوراً تقنيـاً ال مثيــل لـ  ،ممــا كــان لـ األ ــر البــار يف إحــدا
تغي ـريات جذري ــة وظه ــور معطي ــات جدي ــدة يف البني ــة الرتبوي ــة
لألنظمــة التعليميــة ،جعلهــا تعتمــد علــى رصــيدها املعــريف لبنــاء
جمتمـ ــع املعرفـ ــة وتكـ ــوين مجاعـ ــات تعلـ ــم داخـ ــل امل سسـ ــات
التعليمي ـ ـ ـ ــة؛ لتواك ـ ـ ـ ــب رود العص ـ ـ ـ ــر وجت ـ ـ ـ ــدد أدوار أطـ ـ ـ ـ ـراف
العملية التعليمية.
فلــم يعــد املعلــم ملقن ـاً للمعلومــات بــل متعلم ـاً وباحث ـاً عــن
املعرف ــة وميس ـراً ومص ــمماً للمواق ـ التعليمي ــة ،ليس ــاعد عل ــى
فعال داخل حجرة الص الدراسي مـن خـالل
إحدا تعلم ّ
إعـ ــداد مهـ ــام حقيقيـ ــة نابعـ ــة مـ ــن حاجـ ــة الطـ ــال ومرتبطـ ــة
حبياهتم اليومية ،وال ميكن حتقيق ذلك إال من خالل أسـاليب
تقومي واقعية تعكس إجنا ات الطال وتظهر ما ميتلكونـ مـن
ق ــدرات ومه ــارات عقلي ــة ووجداني ــة وحركي ــة تس ــاعدهم عل ــى
حل مشكالهتم.
لــذا أعطــى كثــري مــن الرتبــويني أمهيــة كبــرية نــذا النــو مــن
التقــومي بنهج ـ ا ديــد ،الــذي يتســق مــع مــا يشــهده جمتمــع
املعرفــة مــن تطــور ومــا يتطلب ـ اإلنســان املعاصــر مــن مهــارات
ركيزهت ـا العمــل التعــاوا وحــل املشــكالت وا ــاذ الق ـرار ،فقــد
أش ــار ب ـ ـراون وآخ ــرون( )Brown&Others,2006,45إىل أن
التقــومي البــديل يقــوم علــى أســس علميــة ومنهجيــة ترتكــز علــى
حقيقـة وواقــع مــا يتعلمـ الطالــب ،مــن حيــث اكــني الطالــب
م ــن املع ــارف وامله ــارات املتض ــمنة وحتقيقـ ـ أله ــداف ال ــتعلم
ونتائج ـ بشــكل يضــمن جــودة العمليــة التعليميــة و,رجاهتــا،
كمـا أكـد هنسـون وإيلـر ( )Henson&Eiller,1999,491أن
التق ــومي الب ــديل يهي ــل الط ــال للحي ــاة م ــن خ ــالل تكل ــيفهم
بأنشطة ومشكالت واقعية نا معـ يف حيـاهتم اليوميـة ،كمـا
حيســن مــن عمليــة الــتعلم ويــدعم عمليــة التــدريس ويكش ـ
ع ـ ــن حاج ـ ــات الط ـ ــال وق ـ ــدراهتم واجتاه ـ ــاهتم ويس ـ ــهم يف
تنميتها وتوجيهها إجيابياً.
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على توجيـ طالبـ لتطبيـق الرياضـيات يف حيـاهتم اليوميـة ،ممـا
يتوج ـ ــب علي ـ ـ أن يك ـ ــون عل ـ ــى درج ـ ــة عالي ـ ــة م ـ ــن الكف ـ ــاءة
واملهنية.
تعمــق إحســاس الباحــث بدراســة مشــكلة هــذه الدراســة
لــذا ّ
والـ ـ ــخم تبحـ ـ ــث يف اجتاهـ ـ ــات معلمـ ـ ــي الرياضـ ـ ــيات باملرحلـ ـ ــة
املتوسـ ـ ــطة حنـ ـ ــو اسـ ـ ــتخدام التقـ ـ ــومي البـ ـ ــديل يف تقـ ـ ــومي تعلـ ـ ــم
الرياضيات.

واملس ـ ـ ـ ــتحد ات التقني ـ ـ ـ ــة ،وحرك ـ ـ ـ ــة اإلص ـ ـ ـ ــالد يف تربوي ـ ـ ـ ــات
الرياضيات ،واملعايري العاملية لتدريس الرياضيات وتقوميها.
ونظـراً لألمهيــة الــخم حتظــى ــا الرياضــيات ،قامــت العديــد مــن
املنظمات وا معيات العاملية ملعلمي الرياضيات بإصدار كثري
م ــن ال ـريى والتوجه ــات احلديث ــة يف تعليمه ــا وتق ــومي تعلمه ــا،
ومـن أهــم هــذه التوجهــات و يقــة املعــايري الصــادرة عــن ا لــس
الق ــومي ملعلم ــي الرياض ــيات يف الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة
 )2000( NCTMإذ ي ــند مب ــدأ التق ــومي عل ــى أن ـ ـ جي ــب أن
يعمــل التقــومي علــى تــدعيم تعلــم املعرفــة الرياضــية ،وتزويــد كــل
مــن املعلمــني واملتعلمــني علــى حــد سـواء بتغذيــة راجعــة ،كمــا
عرفــت و يقــة معــايري  )1995( NCTMالتقــومي علــى أن ـ مجــع
أدلــة عــن املعرفــة الرياضــية لــدى املــتعلم ،وقدرت ـ علــى تطبيــق
هــذه املعرفــة يف حياتـ اليوميــة ،وعــن اســتعداده واجتاهاتـ حنــو
تعلمها.

أهداف الدراسة:

 -4بن ـ ــاء مقي ـ ــاس الجتاه ـ ــات معلم ـ ــي الرياض ـ ــيات باملرحل ـ ــة
املتوسـ ـ ــطة حنـ ـ ــو اسـ ـ ــتخدام التقـ ـ ــومي البـ ـ ــديل يف تقـ ـ ــومي تعلـ ـ ــم
الرياضيات.
 -0التع ـ ــرف عل ـ ــى اجتاه ـ ــات معلم ـ ــي الرياض ـ ــيات باملرحل ـ ــة
املتوسـ ـ ــطة حنـ ـ ــو اسـ ـ ــتخدام التقـ ـ ــومي البـ ـ ــديل يف تقـ ـ ــومي تعلـ ـ ــم
الرياضيات.
 -0التعرف على مـدى وجـود فـروق بـني اسـتجابات معلمـي
الرياضــيات باملرحلــة املتوســطة حــول اجتاهــاهتم حنــو اســتخدام
التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات.

مشكلة الدراسة:
م ــع تب ــة و ارة الرتبي ــة والتعل ــيم باململك ــة ب ــدء تطبي ــق مش ــرو
تطــوير مــادة الرياضــيات ،واعتمادهــا تعريــب ومواءمــة إحــدى
السالسـ ـ ــل األمريكيـ ـ ــة  McGraw-Hillلتدريسـ ـ ــها يف مجيـ ـ ــع
مراح ــل التعل ــيم الع ــام ،إذ تتض ــمن م ــادة الرياض ــيات يف ه ــذه
السلس ــلة اس ــتخدام أس ــاليب التق ــومي الب ــديل ،وال ــخم تس ــتلزم
تدريب املعلمني عملياً على استخدامها يف العملية التعليمية،
كجــزء أساســي مــن عمليــة الــتعلم تعز هــا وتوجههــا وتصــحق
مسـ ـ ــارها؛ ممـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ّكل حتـ ـ ــدياً جديـ ـ ــداً حيـ ـ ــتم علـ ـ ــى معلمـ ـ ــي
الرياضــيات تطــوير مهــاراهتم وحتســني اجتاهــاهتم حنوهــا ،ملواكبــة
التط ـ ــوير الش ـ ــامل يف من ـ ــاهج الرياض ـ ــيات وحتقي ـ ــق أه ـ ــداف
تدريسها وهذا مما يدعم أمهية موضو هذه الدراسة.
وحيـ ــث إن جنـ ــاد اسـ ــتخدام التقـ ــومي البـ ــديل يف تقـ ــومي تعلـ ــم
الرياضــيات يعتمــد علــى قــدرة واســتعداد املعلمــني واجتاهــاهتم
اإلجيابيــة ،ي كــد حممــود ( )56 ،0335أن املعلــم هــو ا ــر
الـرئيس لعمليــة تعلـم الرياضــيات وتقوميهــا ،ويتحمــل املسـ ولية
الكربى يف حتقيق الرياضـيات املدرسـية وأهـدافها ،وهـو القـادر

أسئلة الدراسة:
 -4مـا اجتاهـات معلمـي الرياضـيات باملرحلـة املتوسـطة حنـو
استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات ؟
 -0هـ ــل توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى
 0.05بني متوسطات اجتاهات معلمي الرياضيات باملرحلـة
املتوسـ ـ ــطة حنـ ـ ــو اسـ ـ ــتخدام التقـ ـ ــومي البـ ـ ــديل يف تقـ ـ ــومي تعلـ ـ ــم
الرياضيات تبعاً ملتغري سنوات اخلدمة التعليمية؟
 -0هـ ــل توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى
 0.05بني متوسـطات اجتاهـات معلمـي الرياضـيات باملرحلـة
املتوسـ ـ ــطة حنـ ـ ــو اسـ ـ ــتخدام التقـ ـ ــومي البـ ـ ــديل يف تقـ ـ ــومي تعلـ ـ ــم
الرياضـ ــيات تبع ـ ـاً ملتغـ ــري الـ ــدورات التدريبيـ ــة يف جمـ ــال التقـ ــومي
البديل ؟
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تعــرف عبــد الســميع ( )60 ،0333التقــومي البــديل بأنـ منــط
م ــن أمن ــاو التق ــومي جيع ــل الطال ــب ي ــنغمس يف مه ــام وأنش ــطة
,تلف ـ ــة ذات مع ـ ـ ـ ل ـ ـ ـ  ،ومرتبط ـ ــة حبيات ـ ـ ـ اليومي ـ ــة احلقيقي ـ ــة
للكش عن مـدى قدرتـ علـى تطبيـق مـا تعلمـ مـن معـارف
ومهارات يف مواق جديدة غري مألوفة.
ويعــرف الباحــث التقــومي البــديل إجرائي ـاً بأن ـ عمليــة متعــددة
األبع ــاد تتطل ــب م ــن امل ــتعلم تنفي ــذ أنش ــطة أو إجن ــا مه ــام
حقيقيـ ــة تبـ ـ ّـني مـ ــدى تعلم ـ ـ (دليـ ــل علـ ــى اكتسـ ــاب معـ ــارف
ومهــارات حمــددة) يف مواق ـ واقعيــة مثــل بنــاء جمســم رياضــي
أو حل مشكلة رياضية.

أهمية الدراسة:

 -4بنــاء مقيــاس اجتاهــات ملعلمــي الرياضــيات حنــو اســتخدام
التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات.
 -0تواكب هذه الدراسة مشرو و ارة الرتبية والتعليم لتطوير
تعليم الرياضيات حنو تطبيق أساليب التقومي البديل يف تقومي
تعلم الرياضيات.
 -0توجي ـ نظــر املس ـ ولني يف و ارة الرتبيــة والتعلــيم إىل وضــع
االس ـرتاتيجيات ،ورســم اخلطــط الرتبويــة ،لتحقيقهــا مبــا يفيــد
يف إجراءات التطوير املنشودة.

حدود الدراسة:

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 احل ـ ــدود املوض ـ ــوعية :التع ـ ــرف عل ـ ــى اجتاه ـ ــات معلم ـ ــي
الرياض ـ ــيات باملرحل ـ ــة املتوس ـ ــطة حن ـ ــو اس ـ ــتخدام التق ـ ــومي
البديل يف تقومي تعلم الرياضيات.

أوالً :اإلطار النظري:

ك ــرد فع ــل لالنتق ــادات ال ــخم وجه ــت إىل التق ــومي التقلي ــدي،
والخم كان مـن أبر هـا االعتمـاد بشـكل كبـري علـى االختبـارات
وخاصة االختبارات املوضوعية يف تقـومي تعلـم الطـال  ،ظهـر
ن ـ ــو آخ ـ ــر للتق ـ ــومي بع ـ ــدة مس ـ ــميات مث ـ ــل التق ـ ــومي الب ـ ــديل
 Alternativeأو التقـ ـ ـ ــومي احلقيقـ ـ ـ ــي  ،Authenticأو التقـ ـ ـ ــومي
الواقعي  Realisticواستخدم بعـحل البـاحثني مصـطلق تقـومي
األداء  Performanceوه ـ ـ ــي مص ـ ـ ــطلحات متقارب ـ ـ ــة ،ولق ـ ـ ــد
اعتمد الباحث يف حبث تسمية التقومي البديل.
ف ـالتقومي البــديل يعــد توجه ـاً جديــداً يف الفكــر الرتبــوي وحتــوالً
جوهري ـ ـ ـاً يف املمارس ـ ـ ــات التقليدي ـ ـ ــة الس ـ ـ ــائدة يف تق ـ ـ ــومي أداء
الطــال وحتصــيلهم ،ذلــك التقــومي الــذي يقــوم علــى أســاس
جعل التقومي جزءاً أساسياً من عملية التعليم يوجهها ويعز هـا
ويصــحق مســارها .وجــاء االهتمــام بـالتقومي البــديل كمــا ي كــد
ص ـ ـ ـ ــربي والرفـ ـ ـ ـ ـاعي ( )060 ،0334ك ـ ـ ـ ــرد فع ـ ـ ـ ــل مباش ـ ـ ـ ــر
لالنتق ـ ــادات احل ـ ــادة ال ـ ــخم وجه ـ ــت إىل االختب ـ ــارات املقالي ـ ــة
واملوض ــوعية بص ــيغتها التقليدي ــة ،وال ــخم ال تق ــيس يف الغال ــب
ســوى العمليــات العقليــة يف أدي مســتوياهتا ،ونظـراً ألن تنميــة
القدرات العقلية العليا اثل هدفاً رئيساً من أهداف أي نظـام
تعليمــي؛ فــإن عــدم وجــود اختبــارات مناســبة ودقيقــة لقيــاس

 احلدود البشرية :معلمو الرياضيات باملرحلة املتوسطة.
 احلـ ــدود املكانيـ ــة :املـ ــدارس املتوسـ ــطة احلكوميـ ــة التابعـ ــة
إلدارة الرتبية والتعليم مبحافظة الدوادمي.
 احل ـ ــدود الزماني ـ ــة :الفص ـ ــل الدراس ـ ــي األول م ـ ــن الع ـ ــام
الدراسي 4400هـ 4404-هـ.
مصطلحات الدراسة:

االجتاه:
يع ـ ـ ــرف هاش ـ ـ ــم واخلليف ـ ـ ــة ( )446 ،0344االجت ـ ـ ــاه :بأنـ ـ ـ ـ
"استعداد وجداا مكتسب و ابت نسـبياً ،حيـدد شـعور الفـرد
وسـ ــلوك حنـ ــو موضـ ــوعات معينـ ــة ،ويتضـ ــمن حكم ـ ـاً عليهـ ــا
بــالقبول أو الــرفحل أو احليــاد ،وهــذه املوضــوعات قــد تكــون
أفكارا ".
أشخاصاً أو مجاعة أو ً
ويعــرف الباحــث االجتــاه حنــو اســتخدام التقــومي البــديل إجرائيـاً
بأن ـ ميثــل اســتجابة معلــم الرياضــيات ملواق ـ متعــددة واقعيــة
تعرب عن مـدى اسـتعداده لقبـول أو رفـحل تطبيـق
وشب واقعية ّ
أســاليب التقــومي البــديل يف تقــومي تعلــم الرياضــيات مــن خــالل
الدرجة الخم حيصل عليها يف االستبانة املعدة نذا الغرض.
التقومي البديل:
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م ــن أه ــداف الرتبي ــة ومنه ــا ح ــدو تغ ــري ن ــوعي يف مع ــارف

مث ــل ه ــذه الق ــدرات يع ــة أنـ ـ ال ميك ــن ن ــم إص ــدار أحك ــام
صادقة وموضوعية على مدى امتال املتعلمني نذه القدرات
ومدى منوها لديهم.
إذ إن استخدام االختبارات جبميع أشكانا وصورها يف مجـع
املعلوم ـ ــات ع ـ ــن م ـ ــدى تق ـ ــدم الطال ـ ــب _كم ـ ــا ت ـ ــرى ب ـ ــدر
( _ )44 ،0343ال تعطــي صــورة كاملــة ودقيقــة عــن تقيــيم
ا وانب املختلفة للقدرات الرياضية ،وتق عاجزة عن تقيـيم
املعرفة الرياضية مبفهومها الواسع ،لـذلك أصـبق مـن الضـروري
االعتماد على أساليب تقومي بديلة حتفز الطال على الـتعلم
وتشجع املعلمني على التدريس.
وذلــك يتطلــب كمــا يــرى مشــرو تطــوير تعلــيم الرياضــيات
( )00 ،0332التح ـ ــول مـ ـ ــن نظـ ـ ــم االختبـ ـ ــارات التقليدي ـ ــة
السائدة والتقديرات الكمية الخم تقتصر علـى املوا نـة بـني أداء
املـ ــتعلم وأداء أقران ـ ـ  ،إىل أسـ ــاليب تنمـ ــي شخصـ ــية الطالـ ــب
بش ــكل مت ـ ـوا ن ،وتط ــور مهارات ـ ـ الوظيفي ــة ،وتس ــاعده عل ــى
الفه ــم العمي ــق ملض ــمون حمت ــوى امل ــادة الدراس ــية م ــن خ ــالل
التعلم الذايت.
وتقــوم فكــرة التقــومي البــديل _ كمــا يــرى الص ـراف (،0330

الطالـ ـ ــب ومهارت ـ ـ ـ الـ ـ ــخم حيتاجهـ ـ ــا ملواجهـ ـ ــة هـ ـ ــذه املطالـ ـ ــب
ا ديــدة ،والــخم ال ميكــن مواجهته ـا بأســاليب تقــومي تقليديــة،
ف ــالتقومي ه يعــد ينحص ــر يف عمليــات االختب ــار وإمن ــا يش ــمل
أيضا عمليات التعلم.
ً

وقد أحد التقومي البديل _كمـا ي كـد ذلـك كـل مـن هاشـم
واخلليفـ ـ ـ ـ ـ ــة (0344م )034 ،و يت ـ ـ ـ ـ ـ ــون (0333م-634،

 _ )630حتــوالت جذريــة يف املنظومــة التعليميــة واملمارســات
الرتبويـ ـ ــة التقليديـ ـ ــة والبحـ ـ ــث الرتبـ ـ ــوي والسـ ـ ــيما يف حتصـ ـ ــيل
الطال وأدائهم كما يأيت:
 م ــن االســتناد إىل مب ــاد النظري ــة الس ــلوكية يف التعل ــيم إىلالنظرية البنائية والعمليات املعرفية.
 من تقييم ما يسهل قياس إىل تقييم ما هو أكثر أمهية. مـ ـ ــن تقيـ ـ ــيم املعرفـ ـ ــة التقريريـ ـ ــة إىل تقيـ ـ ــيم الفهـ ـ ــم العلمـ ـ ــيوالعملي.
 مـ ــن الـ ــدور السـ ــلو للطالـ ــب إىل الـ ــدور اإلجيـ ــا الفاعـ ــلالنشط املشار يف عمليات التعلم.

 _ )045على االعتقاد بـأن تعلـم الطالـب وتقدمـ الدراسـي

 -مــن دور املعلــم كناقــل للمعرفــة ومتســلط إىل دوره كميســر

ميكــن تقييمهــا بواســطة أعمــال ومهــام واقعيــة تتطلــب انشــغاالً
نشــطاً مثــل البحــث والتقصــي يف املشــكالت املعقــدة والقيــام

وحمكم وموج وناصق ,لد.
 -م ــن تقي ــيم م ــا يعرفـ ـ الطال ــب إىل تقي ــيم م ــا يعرفـ ـ وم ــا ال

بالتجار امليدانية.

يعرف .

ف ـ ــالتقومي الب ـ ــديل _كم ـ ــا ي ـ ــرى العبس ـ ــي (0343م-004 ،

 -مـ ــن تقيـ ــيم ختـ ــامي مـ ــن قبـ ــل املعلـ ــم إىل تقيـ ــيم مـ ــن قبـ ــل

 _ )002هـ ــو عبـ ــارة عـ ــن سلس ـ ــلة متصـ ــلة مـ ــن األس ـ ــاليب

الطال واآلخرين.

والصــيا الــخم تـرتاود مــا بــني اســتجابات مفتوحــة وتوضــيحات

 -مــن االختبــارات التقليديــة الــخم تقــيس الــتعلم الســطحي إىل

شـاملة وجتميــع ملعــارف ومهــارات الطــال مــن خــالل تكــوين

إجنا مهام أصيلة تقيس التعلم املتعمق.

نتــاذ ذي داللــة أو إجنــا مهــام تتطلــب عمليــات عقليــة عليــا

 -م ـ ــن تقي ـ ــيم لاي ـ ــة امل ـ ــادة إىل تطبي ـ ــق االختب ـ ــارات القبلي ـ ــة

وتطبيقات ذات مع باستخدام أساليب غري تقليدية.

والتشخيصية والبنائية.

وي ــرى الباح ــث أن ظه ــور التق ــومي الب ــديل ه ــو نت ــاذ طبيع ــي
ـريت
لظهور مستجدات معرفية عامليـة وحتـديات تقنيـة كبـرية غ ّ
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 من قياس حتصيل الطالب فقط إىل إدخال قياس أ رالربامج واملناهج وأساليب التدريس.
 من اختبارات مقننة تقليدية إىل تقومي سياقي وصفيقائم على األداء.
 من صيغة تقومي ذات بعد واحد إىل تقومي متعدداألبعاد إلعداد تقارير عن تقدم الطالب.
ويرى الباحث أن هذه التحوالت الخم أحد ها التقومي البديل
نتيجة طبيعية حلركات اإلصالد يف أنظمة التقومي الرتبوي يف
امل سسات التعليمية يف كثري من دول العاه ،إضافة إىل
التوجهات ا ديدة لبحو القياس والتقومي يف األدبيات
املتخصصة يف هذا ا ال.
وقد عرض يغينز ) )Wiggins,1998,1-4الفرق بني التقومي
التقليدي والتقومي البديل خلصها الباحث يف النقاو اآلتية:

 مــن قيــاس نـواتج الــتعلم املعرفيــة (التــذكر ،الفهــم ،التطبيــق)إىل قيــاس ن ـواتج معرفيــة عاليــة املســتوى (التحليــل ،الرتكيــب،
التقومي) وكذلك قياس ا وانب الوجدانية واملهارية.
 مـ ــن االختب ـ ــارات التحصـ ــيلية مرجعي ـ ــة املعيـ ــار إىل تب ـ ــةتقومي مرجعي ا ك.
 من قياس احلقائق واملباد العلمية إىل قياس وتقييمعمليات العلم ،وطبيعة العلم.
 من التنظيم املدرسي ا امد واملركزية الصارمة إىلالالمركزية ومسئوليات مهنية واسعة للمعلمني.
 من البحث الرتبوي الكمي لعوامل منفصلة إىل التوجحنو الفهم الكيفي لظواهر مرتابطة.

جدول رقم ()1

يوضح الفرق بين التقويم التقليدي والتقويم البديل

التقومي البديل

التقومي التقليدي

حيد التقومي البديل عندما خنترب مباشرة أداء التلميذ يف
مهمات واقعية ذات قيمة عقلية عليا.

حيد التقومي التقليدي عندما ترب املفردات املواق
البسيطة ا زئية.
التقومي التقليدي يتطلب من الطالب تذكر ما تعلم من
ا توى املعريف.

التقومي البديل يتطلب من الطال أن يكون أدايهم مرتبطًا
با توى املعريف املطلو .

التقومي التقليدي يقتصر عادة على االختبارات التقليدية
وهي منط حمدد باستخدام الورقة والقلم واألسئلة ذات
اإلجابة الواحدة.

التقومي البديل يكون من خالل أداء مهمات تعكس
حتديات حقيقية مثل إجنا حبث أو تقرير وتلخيد ومناقشة
وحتليل األفكار مع اآلخرين.
حــول إجنا ات ـ مبــا يكفــل تصــويب مس ـريت التعليميــة ومواصــلة
عملية التعلم.
 التأكد مـن اكتسـا الطـال ملهـارات التفكـري العليـا مـنخ ـ ــالل عملي ـ ــات التق ـ ــومي ،وال يتسـ ـ ـ ذل ـ ــك إال بانش ـ ــغانم
بنشــاطات تســتدعي حــل املشــكالت وا ـاذ قـرارات تتناســب
ومستوى نضجهم.

ولكـ ــي يكـ ــون التقـ ــومي البـ ــديل علمي ـ ـاً ومسـ ــتوفياً للمقومـ ــات
األساسـ ــية جيـ ــب أن يسـ ــتند إىل جمموعـ ــة مـ ــن املبـ ــاد عنـ ــد
تطبيق ـ ـ ـ ـ  ،وم ـ ـ ــن أه ـ ـ ــم ه ـ ـ ــذه املب ـ ـ ــاد م ـ ـ ــا ذك ـ ـ ــره اخلليل ـ ـ ــي
( )4224،50فيما يأيت:
 التقومي البديل يرافق إجراء عملية التعلم بقصـد حتقيـق كـلطالب كات األداء املطلوبة ،وتوفري التغذية الراجعة الفوريـة
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فهد بن عبدالرمحن العليــان :اجتاهات معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة حنو استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات

 دميقراطــي :ويــتم مــن خــالل تــدريب الطلبــة علــى تقــوميأنفسـ ــهم وإتاحـ ــة حريـ ــة التفكـ ــري نـ ــم ليتمكن ـ ـوا مـ ــن حتقيـ ــق
نتاج ـ ــات ال ـ ــتعلم ،وأن يكون ـ ـوا مش ـ ــاركني ف ـ ــاعلني يف حتدي ـ ــد
معايري األداء املطلوبة.
 علمــي :إذ اثــل حتديــد الن ـواتج التعليميــة املطلوبــة للطالــبخط ــوة مهم ــة وحمكم ـة بش ــكل دقي ــق ،م ــن اس ــتخدام أدوات
قي ــاس متنوع ــة حمكم ــة ب ــت ص ــالحيتها لالس ــتخدام وحت ــدد
معــايري أداء علميــة متفــق عليهــا ميكــن االحتكــام إليهــا ملعرفــة
واقع تعلم الطالب.
 مــرن :ويــتم اســتخدام أدوات متعــددة مثــل :ق ـوائم الرصــد،وس ـ ــاله التق ـ ــدير ،والس ـ ــجالت الوص ـ ــفية ،وس ـ ــاله التق ـ ــدير
اللفظي ــة وغريه ــا م ــن األدوات ،وك ــذلك تع ــدد املواقـ ـ ال ــخم
تس ــتخدم فيه ــا ه ــذه األدوات لقي ــاس ن ـ ـواتج ال ــتعلم املعرفي ــة
والوجدانية واملهارية.
 عــادل :ويعــة أن تعطــى أســس ومعــايري التقــومي املســتخدمةالنتـ ـ ــائج نفس ـ ـ ـها ،وإن اختل ـ ـ ـ مـ ـ ــان ومكـ ـ ــان التطبيـ ـ ــق أو
اختلفت ا هة الخم تقوم بعملية التقومي.
 واقعــي :أي يُقـ ّـوم املهــام املعرفيــة واملهاريــة املعقــدة كمــا هــييف واقع احلياة الفعلية ،خبالف التقـومي التقليـدي الـذي يعتمـد
أساساً على االختبارات التقليدية.
 ذو مع ـ  :أي يرك ــز عل ــى العملي ـات والن ـواتج ول ــيس عل ــىالن ـ ـواتج فقـ ــط ،ويتطلـ ــب اسـ ــتخدام مهـ ــارات التفكـ ــري العليـ ــا
كالتحلي ـ ـ ــل والرتكي ـ ـ ــب والتق ـ ـ ــومي ،ويق ـ ـ ــود إىل تطبي ـ ـ ــق األداء
يف مواق حياتية متجددة.
 والتقــومي البــديل هــو التقــومي الفعلــي لــألداء ،إذ ميكــن م ــنخالل ـ معرفــة مــدى قــدرة الطــال علــى اســتثمار مــا تعلمــوه
داخـ ـ ــل الفصـ ـ ــول املدرسـ ـ ــية واسـ ـ ــتخدام يف مواق ـ ـ ـ احليـ ـ ــاة
الفعلية ،وكذلك مدى قدرة الطال على التجديد واالبتكار
يف املواق غري املألوفـة ،ونـذا النـو مـن التقـومي _كمـا يـذكر
يغينز ) _ )Wiggins,1998,,24خاصيتان مها:

 يف ـ ــرتض التق ـ ــومي الب ـ ــديل أن تك ـ ــون املش ـ ــكالت وامله ـ ــاماملطروحة للدراسـة والتقصـي واقعيـة وذات صـلة بشـ ون احليـاة
العملية الخم يعيشها الطالب حبيات اليومية.
 التنــو يف أســاليب وأدوات ـ  ،وأن تكــون االختبــارات – إنوجــدت – نشــاطات تعلــم غــري س ـرية ميارســها الطالــب دون
خوف أو قلق.
 مراع ــاة الفـ ــروق الفردي ــة ب ــني التالمي ــذ يف ق ــدراهتم وأمن ــاوتعلمهــم ،وذلــك مــن خــالل تــوفري العديــد مــن األنشــطة الــخم
يتم من خالنا حتديد اإلجنا الذي حقق كل طالب
 يتطلــب التقــومي البــديل التعــاون بــني الطــال  ،حبيــث يتــيقللجمي ــع فرص ــة أفض ــل لل ــتعلم ،ويق ــدم للمعل ــم فرص ــة تق ــومي
أعم ـ ـ ـ ــانم أو مس ـ ـ ـ ــاعدة احل ـ ـ ـ ــاالت اخلاص ـ ـ ـ ــة بي ـ ـ ـ ــنهم وف ـ ـ ـ ــق
االحتياجات الال مة لكل حالة.
 التقومي البديل حمكـي املرجـع يقتضـي جتنـب املقارنـات بـنيالط ــال  ،وال ــخم تعتم ــد أص ـ ـالً عل ــى مع ــايري مجعي ــة وال ــخم ال
مكان نا يف التقومي البديل ،بل يقارن املتعلم بنفس .
ويلخ ـ ـ ــد ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن الس ـ ـ ــعدوي ( )66 ،0343وال ـ ـ ــبط
( )442 ،0335خصائد التقومي البديل بالنقاو اآلتية:
 مشويل :يقيس العمليات اإلجرائية واملعرفيـة الـخم يقـوم ـاالطال ـ ــب إض ـ ــافة إىل النت ـ ــائج النهائي ـ ــة ،كم ـ ــا يش ـ ــمل أيضـ ـ ـاً
ا وانب املعرفية والوجدانية واملهارية.
 اس ـ ــتمراري :عملي ـ ــات التق ـ ــومي الب ـ ــديل تس ـ ــري جنبـ ـ ـاً إىلجنب مع عملية التدريس والتعلم ،وهي متال مة لكـل نشـاو
يقوم ب الطالب أو يشار في .
 اقتصادي :تـتم عمليـة التقـومي بأقـل تكلفـة ماديـة ممكنـة،ويت ــأتى ذل ــك م ــن حس ــن اختي ــار األداة املناس ــبة املس ــتخدمة
لقياس النواتج املستهدفة بأقل وقت وجهد.
 تع ــاوا :يف ــرض التق ــومي الب ــديل عل ــى ك ــل م ــن ل ـ ص ــلةبتعلــيم الطالــب كــاملعلم وويل األمــر واملشــرف الطــال ومــدير
املدرس ــة أن يق ــوم ك ــل بـ ــدوره ويس ــتعني ب ــاآلخرين ،لتحقي ــق
النواتج التعليمة املنشودة.
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 أن تك ــون عادل ــة وخالي ــة م ــن عوام ــل التحي ــز ،وتراع ــياختالف الظروف والبيئات.
ويضـي جــابر ( )32-34 ،0333أن مهـام التقــومي البــديل
طــط وتبـ حبيــث ميكــن أن ي ديهــا مجيــع الطــال  ،وتكــون
هـذه املهـام مدعومـة ومسـاندة وتتطلـب التضـافر والتعـاون مــع
مرس ـ ــبة  ،وج ـ ــديرة
الط ـ ــال اآلخـ ـ ـرين ب ـ ــدالً م ـ ــن أن تك ـ ــون ّ
باملمارس ــة والتكـ ـرار ،وتك ــون بص ــفة عام ــة معروف ــة للط ــال
مقــدماً ،وتتــيق وضــع الــدرجات علــى أســاس معــايري مشــرتكة
علــى نطــاق واســع ،وتكشـ نـواحي قــوة الطــال وحتــددها،
وتق ـيّم العملي ــات والكف ــاءات ،وتش ــجع عل ــى التق ــومي ال ــذايت
للطال وترفع من روحهم املعنوية.
ويــرى الســعدوي ( )63 ،0343أن تقــومي تعلــم الرياضــيات
يتطل ــب م ــن الطال ــب أن يق ــوم أداء أعم ــال رياض ــية واض ــحة
منتج ـا تتخــذ دلــيالً علــى حتقيق ـ
كــأن يطبــق جترب ـة أو يبتكــر ً
مس ــتوى تربوي ـاً أو ه ــدفاً تعليمي ـاً معين ـاً ،ويعتم ــد ذل ــك عل ــى
وج ــود أدل ــة ري ــة تش ــري إىل مه ــارات أدائي ــة متنوع ــة تش ــري إىل
قدرة الطالب على ترمجة معرفت إىل عمـل ،وعلـى قدرتـ علـى
تقدمي إجابات تتميز باألصالة خيططها وينشئها بنفس .
وترتكز التحوالت يف املنظور ا ديد لطبيعة الرياضيات وتقومي
تعلمها وتقومي نتائجها _كما ي كـد كـل مـن عـالم (،0332
 )025واإلمام ( _ )23 ،0335فيما يأيت:
 تغــري االفرتاضــات حــول طبيعــة الرياضــيات وكيفيــة تعلمهــاوتدريسها.
 الرتكيــز علــى أســاليب حــل املشــكالت كمــدخل وهــدفيف تعليم الرياضيات.
 التكي مع التقنية املتقدمة والتجديدات املعاصرة. توضيق أغراض التقومي يف الرياضيات حبيث تشـمل مراقبـةتقدم الطال وحتسني تعلمهم.
 حتديــد معــايري ومســتويات للحكــم علــى نوعيــة التقــومي يفالرياضيات ليشمل نطاق مهـارات الرياضـيات ومنظـور الـتعلم
والفر املتكافئة واالنفتاد وصدق االستدالالت.

 ي ــوفر للمعلم ــني والط ــال التغذي ــة الراجع ــة والف ــر ال ــخمباس ــتطاعتهم اس ــتخدامها ملراجع ــة أدائه ــم ن ــذه األعم ــال أو
أعمال مشا ة نا.
 يق ــوم عل ــى مه ــام أص ــيلة إذ تعل ــم الط ــال األعم ــال ال ــخمتواج الكبار يف جمال عملهم.
وحيــدد كــل مــن الســعدوي ( ،)405-404 ،0343وع ـالم
( )454-442 ،0332خص ـ ـ ـ ـ ـ ــائد مه ـ ـ ـ ـ ـ ــام األداء ال ـ ـ ـ ـ ـ ــخم
تس ــتخدم يف التق ــومي الب ــديل ،حبي ــث تك ــون وس ــيلة ناجح ــة
لتحسـ ــني عمليـ ــة التعلـ ــيم وإ ـ ـراء عمليـ ــة الـ ــتعلم ،ومـ ــن أهـ ــم
خصائد مهام األداء ما يأيت:
 أن تـ ـرتبط باأله ــداف أو النـ ـواتج التعليمي ــة للم ــادة ال ــخمتسعى لتحقيقها.
 أن ُحتــدد مقــدماً وبوضــود ــات مهــام األداء ،وشــرووتطبيقها ،وحمكات تقدير أدائها.
 أن تركـ ــز علـ ــى مواق ـ ـ احليـ ــاة الواقعيـ ــة الفعليـ ــة ،حبيـ ــثتستثري اهتمام الطال .
 أن تتناول املهام منظـوراً متسـعاً للمـنهج الدراسـي ،وتـرباحتماالت وتوقعات جديدة.
 أن ت ــدمج يف عملي ــات الت ــدريس حبي ــث تس ــمق بتق ــدميتغذية راجعة للمعلم والطالب.
 أن تس ــتثري مش ــاركات الط ــال ومث ــابرهتم ،وذل ــك ب ــأنتتناول مشكالت أو أنشطة حتفز التفكري.
 أن تســمق بإجابــات صــحيحة متعــددة ،والتعامــل معهــابطرق ,تلفة.
 أن تكــون عمليــة قابلــة للتنفيــذ يف ضــوء الوقــت واملكــاناملناسبني ،واإلمكانات املادية املتوافرة.
 أن حتظى بثقـة الطـال واملعلمـني واآلبـاء ،حبيـث تكـونذات مع وأمهية بالنسبة نم.
 أن تتطل ــب توظي ـ مع ــارف ومه ــارات متع ــددة ،وتب ــنياجتاهات الطالب وعادات العقلية.
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فهد بن عبدالرمحن العليــان :اجتاهات معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة حنو استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات

الرياضيات كما ذكرها كل من العبسي (-043 ،0343
 ،)040و يتون ( ،)664-643 ،0333و بدر (،0343
 ،)434-44وعالم (  ،)040-030 ،0332والسعدوي
( )042-045 ،0343وهي :التقومي القائم على األداء،
وملفات األعمال (البورتفوليو) والتقومي الذايت ،وتقومي
األقران ،ومالحظة املعلم لطالب  ،واملقابالت الفردية
وا ماعية ،واالختبارات ذات املرحلتني ،وتقومي األداء خبرائط
املفاهيم ،وجمالت الرياضيات ،واملهام املفتوحة ،واملهام
املوسعة ،واملهام املغلقة ،واأللعا وا اكاة ،والصحائ
الذاتية (الدفاتر اليومية) واملدونات.

ويذكر الصراف ( )022 ،0330عدداً من أهداف التقومي
البديل يف املعرفة الرياضية أبر ها:
 تزويد الطالب مبباد التواصل واملهارات الرياضية. تزويد الطالب باملفاهيم األساسية واملباد من مجيعمواضيع حقول املعرفة.

 -جعل الطالب فرداً يعتمد على ذات .

 جعل الطالب مفكراً وقادراً على حل مشكالت . الربط بني أجزاء املعرفة الرياضية املختلفة.وملساعدة املعلم على تنفيذ مهام التقومي البديل بالشكل
الصحيق يقرتد مهيدات وا اسنة ()06-05 ،0332
عدة ممارسات أمهها:
 حتديد نتاجات التعلم (العامة واخلاصة) الخم جيب أنيظهرها الطالب.
 إعداد قائمة باملهارات املطلوبة إظهارها ،وإعالمالطالب ا.
 حتديد فيما إذا كان األداء فردياً أو مجاعياً. تدريب الطال على املشاركة اإلجيابية يف وضع معايريومستويات األداء.
 التعبري عن األداء بأنوا من السلو ميكن مشاهدهتا. وضع جدول مة لإلعداد واألداء. االطال على خطط الطلبة حول األداء املراد تطبيق . مساعدة الطلبة يف احلصول على املواد والتجهيزات. مراقبة الطلبة يف مراحل ,تلفة أ ناء أداء املهمات. تزويد الطلبة بتغذية راجعة ،واقرتاحات حول تطورهمبعد تقدميهم األداء.
 حث الطال على التعاون مع مالئهم يف البحث عناملعلومات املتعلقة باملهمة.
 تشجيع الطال على املشاركة يف تقومي اآلخرينبتسجيل املالحظات واالقرتاحات.
وتتعدد أساليب التقومي البديل و تل تبعاً الختالف املهام
الخم يراد تقوميها ،وميكن حتديد أبر أساليب تقومي تعلم

ثانياً :الدراسات السابقة:

تع ـ ــد الدراس ـ ــات العربي ـ ــة واألجنبي ـ ــة ال ـ ــخم ناقش ـ ــت اجتاه ـ ــات
املعلمــني وخاصــة معلمــي الرياضــيات حنــو اســتخدام أســاليب
التقــومي البــديل نــادرة ،إال أن عــدداً مــن الدراســات حبثــت يف
جم ــال اس ــتخدام أس ــاليب التق ــومي الب ــديل وفيم ــا ي ــأيت ع ــرض
لبعحل هذه الدراسات:
 -4دراسة البشري وبرهم (:)0340
هـ ــدفت هـ ــذه الدراسـ ــة إىل معرفـ ــة درجـ ــة اسـ ــتخدام معلمـ ــي
الرياضـ ـ ــيات واللغـ ـ ــة العربيـ ـ ــة الس ـ ـ ـرتاتيجيات وأدوات التقـ ـ ــومي
البديل كمـا هـدفت ملعرفـة أ ـر عـدد مـن املتغـريات علـى درجـة
اســتخدام معلمــي الرياضــيات واللغــة العربيــة .وتكونــت عينــة
الدراس ــة م ــن ( )46معل ــم ومعلم ــة ،ومت اس ــتخدام االس ــتبانة
ك ــأداة م ــع املعلوم ــات .وك ــان م ــن أه ــم نت ــائج الدراس ــة أن
اس ــتخدام املعلم ــني السـ ـرتاتيجية التق ــومي املعتم ــد عل ــى الورق ــة
والقل ــم كان ــت مرتفع ــة ،يف ح ــني كان ــت درج ــة اس ــتخدامهم
الس ـرتاتيجية املالحظــة والتواصــل والتقــومي القــائم علــى األداء
متوس ــطة ،وكان ــت درج ــة اس ــتخدامهم السـ ـرتاتيجية مراجع ــة
الــذات قليلــة ،كمــا أشــارت إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة
إحصــائية يف آراء املعلمــني بــالتقومي تعــزى للتخصــد يف حــني
وجدت فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري سنوات اخلربة
والدورات التدريبية.
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جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد – 45الرياض (شعبان 4405هـ /حزيران 0344م)

هـ ـ ــدفت هـ ـ ــذه الدراسـ ـ ــة إىل معرف ـ ــة درجـ ـ ــة ممارسـ ـ ــة معلمـ ـ ــي
الرياض ــيات للتق ــومي احلقيق ــي وعالقته ــا بإتق ــان تعل ــم الطلب ــة
وق ـ ــدرهتم عل ـ ــى ح ـ ــل مش ـ ــكالهتم الرياض ـ ــية واجت ـ ــاههم حن ـ ــو
الرياضـ ـ ــيات ،واتبـ ـ ــع الباحـ ـ ــث املـ ـ ــنهج الوصـ ـ ــفي التحليلـ ـ ــي،
معلمـ ـا ،وطلب ــتهم م ــن
وتكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن (ً )444
الصـ ـ ـ ـ الث ـ ـ ــامن وع ـ ـ ــددهم ( )566طالبًـ ـ ـ ـا ،ومت اس ـ ـ ــتخدام
االسـ ـ ــتبانة وبطاقـ ـ ــة املالحظـ ـ ــة واالختبـ ـ ــار واملقابلـ ـ ــة الفرديـ ـ ــة
كــأدوات مــع املعلومــات .وكــان مــن أهــم نتــائج الدراســة أن
ممارس ـ ــة معلم ـ ــي الرياض ـ ــيات للتق ـ ــومي احلقيق ـ ــي يف تدريس ـ ــهم
الصفي جاءت عالية بنسبة  ، ٪ 36كما بينـت وجـود فـروق
ذات دالل ــة إحص ــائية يف درج ــة إتق ــان تعل ــم الطلب ــة وحتس ــن
اجتاه ـ ـاهتم حنـ ــو الرياضـ ــيات تعـ ــزى لدرجـ ــة ممارسـ ــة معلمـ ــيهم
للتقومي احلقيقي.
 -5دراسة العمري وشحادة (:)0343
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة درجة رضا معلمي العلـوم عـن
توظي ـ أســاليب التقــومي ال ـواقعي يف تقــومي العمليــة التدريســية
كما هـدفت ملعرفـة أ ـر عـدد مـن املتغـريات علـى رضـا معلمـي
العلــوم ،واتبــع الباحثــان املــنهج الوصــفي التحليلــي ،وتكونــت
معلم ـ ـا ومعلمـ ــة ،ومت اسـ ــتخدام
عينـ ــة الدراسـ ــة مـ ــن (ً )443
االسـ ــتبانة كـ ــأداة مـ ــع املعلومـ ــات .وكـ ــان مـ ــن أهـ ــم نتـ ــائج
الدراسة أن تقديرات املعلمـني للمقيـاس ككـل جـاءت بدرجـة
كبــرية ممــا يعــة درجــة قبــول مرضــية مــن املعلمــني واملعلمــات
لتوظي ـ أس ــاليب التق ــومي ال ـواقعي يف العملي ــة التدريس ــية ،إذ
جــاء جمــال التــدريس يف املرتبــة األوىل لتقــديرات املعلمــني يلي ـ
جم ــال التخط ــيط ا جم ــال الطال ــب وأخ ـرياً جم ــال املعل ــم ،كم ــا
أشــارت إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية يف آراء
املعلمــني بــالتقومي تعــزى ملتغــري جــنس املعلــم وامل هــل العلمــي
وسنوات اخلربة والدورات التدريبية.
 -6دراسة الدويك (:)0332
هـ ــدفت هـ ــذه الدراسـ ــة إىل استقصـ ــاء درجـ ــة معرفـ ــة معلمـ ــي
الرياض ــيات يف منطق ــة الزرق ــاء ملف ــاهيم واس ـرتاتيجيات التق ــومي

 -0دراسة أبو عواد وأبو سنينة (:)0344
ه ــدفت ه ــذه الدراس ــة إىل الكشـ ـ ع ــن معتق ــدات معلم ــي
الدراس ــات االجتماعي ــة ح ــول التق ــومي الب ــديل كم ــا ه ــدفت
ملعرف ـ ــة أ ـ ــر ع ـ ــدد م ـ ــن املتغـ ـ ـريات عل ـ ــى معتق ـ ــدات معلم ـ ــي
الدراس ــات االجتماعيـ ــة يف مـ ــدارس وكال ــة الغـ ــو األردنيـ ــة،
واتب ــع الباحث ــان امل ــنهج الوص ــفي التحليل ــي ،وتكون ــت عين ــة
الدراس ــة م ــن ( )44معل ــم ومعلم ــة ،ومت اس ــتخدام االس ــتبانة
ك ــأداة م ــع املعلوم ــات .وك ــان م ــن أه ــم نت ــائج الدراس ـة أن
معتق ـ ــدات معلم ـ ــي الدراس ـ ــات االجتماعي ـ ــة كان ـ ــت إجيابي ـ ــة
داعمــة ملزايــا التقــومي البــديل وطبيعت ـ وممارســة املعلمــني حول ـ ،
كمــا أشــارت إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية يف
آراء املعلم ــني ب ــالتقومي تع ــزى ــنس املعل ــم يف ح ــني وج ــدت
فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى ملتغــري التخصــد وامل هــل
العلمي وسنوات اخلربة.
 -0دراسة بدر (:)0343
هـدفت هـذه الدراسـة إىل معرفـة ماهيـة التقـومي الرتبـوي البــديل
ومعرفــة أهــم أســاليب وأدوات ـ لتقــومي املعرفــة الرياضــية وكــذلك
اس ــتعراض أه ــم التغيـ ـريات يف جم ــال تق ــومي املعرف ــة الرياض ــية ،
واتبعــت الباحثــة املــنهج الوصــفي الو ــائقي مــع املعلومــات.
وكــان مــن أهــم نتــائج الدراســة التأكيــد علــى أن يكــون تقــومي
املعرف ـ ـ ــة الرياض ـ ـ ــية متنوعـ ـ ـ ـاً يف أس ـ ـ ــاليب وأدواتـ ـ ـ ـ وأن تك ـ ـ ــون
االختب ــارات نش ــاطات تعل ــم غ ــري سـ ـرية ،وأن يك ــون حمت ــوى
التقــومي عبــارة عــن مشــكالت ومهــام واقعيــة ذات صــلة حبيــاة
الطالب ،واسـتخدام مهـام التقـومي تتطلـب مـن الطـال إنتـاذ
أو ابتكــار يعتمــد علــى مهــارات التفكــري العليــا ،وضــرورة أن
يتـ ـ ـزامن التق ـ ــومي م ـ ــع التعل ـ ــيم ويتكام ـ ــل معـ ـ ـ عل ـ ــى مس ـ ــتوى
األهــداف وا تــوى وطــرق التــدريس ،والرتكيــز علــى تــوفري بيئــة
آمنة مشجعة للطـال علـى التواصـل الرياضـي والـتعلم الـذايت
وتعليم األقران.
 -4دراسة البدور (:)0343
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الدراسة مت تطوير اسـتبانة علـى مقيـاس ليكـرت للكشـ عـن
تصــورات الطلبــة واملعلمــني يف ممارســاهتم التعليميــة .وكــان مــن
أهـ ــم نتـ ــائج الدراسـ ــة أن املعلمـ ــني أظه ــروا فهمهـ ــم ورضـ ــاهم
وقبونم بدرجة عالية لألساليب التقوميية البديلة.
 -43دراسة إتسي (:(Etsey, 2000
هدفت هذه الدراسة إىل فحد اجتاهات املعلمني حنو
استخدام أساليب التقومي البديل يف تقومي حتصيل الطال ،
إذ اتبع الباحث املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من
( )005معلماً ،ومت استخدام أدوات املقابلة واملالحظات
الصفية مع البيانات .وكان من أهم نتائج الدراسة وجود
اجتاهات إجيابية حنو استخدام أساليب التقومي البديلة يف
تقومي الطال خاصة أساليب املشرو واملالحظة ومل
إجنا الطالب وأسلو العرض.
 -44دراسة سورتام ()Suurtamm, 2000
ه ـ ــدفت ه ـ ــذه الدراس ـ ــة إىل وصـ ـ ـ معتق ـ ــدات واهتمام ـ ــات
وممارســات معلمــي الرياضــيات الثانويــة الــذين طبقـوا ممارســات
التقـ ــومي البـ ــديل يف ممارسـ ــاهتم الصـ ــفية ،وحتديـ ــد احتياجـ ــاهتم
والظــروف الــخم تــدعم التطــوير املهــة يف جمــال التقــومي البــديل
يف م ــادة الرياض ــيات .واتبع ــت الباحث ــة م ــنهج دراس ــة احلال ــة،
وتكونت عينة الدراسة من مخسة معلمني من مـدارس التعلـيم
الثانويـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ومت اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام أدوات املقابل ـ ـ ـ ـ ـ ـة والسـ ـ ـ ـ ـ ــجالت،
واملالحظات الصفية مع البيانات خالل مـدة سـنة واحـدة.
وكان من أهم نتائج الدراسة التزام املعلمـني مبمارسـات الـتعلّم
م ـ ــدى احلي ـ ــاة إذ التح ـ ــق مجي ـ ــع املش ـ ــاركني بورش ـ ــات عم ـ ــل
ومنتــديات تعليميــة يف أوقــاهتم اخلاصــة ،كمــا ألــم حبث ـوا عــن
مصادر جديدة لدعم خرباهتم املهنية.
 -40دراسة سوتيل ):(Sottile, 1999
هــدفت هــذه الدراســة إىل وصـ أنشــطة التقــومي الــخم يوظفهــا
معلم ــو الرياض ــيات حالي ـاً يف قاع ــاهتم الدراس ــية وحتدي ــد ن ــو
أنشطة التقومي الخم يعدولا أساسـية حلـدو التقـومي احلقيقـي،
واتبــع الباحــث املــنهج الوصــفي وتكونــت عينــة الدراســة م ــن

ال ـ ـ ـواقعي ودرجـ ـ ــة تطبـ ـ ــيقهم نـ ـ ــا ،واتبعـ ـ ــت الباحثـ ـ ــة املـ ـ ــنهج
معلمـا ومعلمــة،
الوصــفي ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن (ً )03
ومت اس ـ ــتخدام االس ـ ــتبانة وبطاق ـ ــة املالحظ ـ ــة ك ـ ــأدوات م ـ ــع
املعلوم ــات .وك ــان م ــن أه ــم نت ــائج الدراس ــة أن درج ــة معرف ــة
معلم ــي الرياض ــيات ملف ــاهيم واس ـ ـرتاتيجيات التق ــومي ال ـ ـواقعي
كانت متوسطة يف حني كانت درجة ممارستهم نا متدنية.
 -3دراسة فاريل ( (Varley, 2008
ه ــدفت ه ــذه الدراس ــة إىل وصـ ـ تص ــورات املعلم ــني ح ــول
أس ــاليب التق ــومي الب ــديل ،إذ اتب ــع الباح ــث امل ــنهج الوص ــفي،
وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )43معلمـاً مــن فريــق التــدريس
امللتحق ـ ـ ــني بربن ـ ـ ــامج تط ـ ـ ــوير أس ـ ـ ــاليب التق ـ ـ ــومي الب ـ ـ ــديل ،ومت
اس ــتخدام مقي ــاس مق ــنن وإج ـراء املق ــابالت م ــع البيان ــات.
وك ــان م ــن أه ــم نت ــائج الدراس ــة وج ــود تص ــورات واجتاه ــات
إجيابية حنو اسـتخدام أسـاليب التقـومي البـديل ،كمـا أوضـحت
أن هذه األساليب تظهـر واقـع الطـال وتعطـي صـورة شـاملة
ألداء الطال .
 -4دراسة وكسرتوم (( Wikstrom ,2007
ه ـ ــدفت هـ ـ ــذه الدراسـ ـ ــة إىل معرف ـ ــة درجـ ـ ــة ممارسـ ـ ــة معلمـ ـ ــي
الرياض ـ ـ ــيات ألس ـ ـ ــاليب التق ـ ـ ــومي الب ـ ـ ــديل يف تق ـ ـ ــومي العملي ـ ـ ــة
التدريسية واجتاهاهتم حنو استخدامها ،وتكونت عينة الدراسة
م ـ ـ ــن ( )46معلمـ ـ ـ ـاً م ـ ـ ــن م ـ ـ ــدارس التعل ـ ـ ــيم األساس ـ ـ ــي ،ومت
اســتخدام االســتبانة كــأداة مــع املعلومــات .وكــان مــن أهــم
نت ــائج الدراس ــة أن ( )44معلم ـ ـاً يس ــتخدمون اس ـ ـرتاتيجيات
التقــومي البــديل مثــل :املشــاريع الفرديــة وا ماعيــة واملناقشــات
الص ــفية والتق ــدمي والع ــرض التوض ــيحي م ــع وج ــود اجتاه ــات
إجيابي ـ ــة حنوه ـ ــا ،يف ح ـ ــني اعتم ـ ــد بعضـ ـ ـهم عل ـ ــى األش ـ ــكال
التقليدية من التقومي كاالختبارات التحصيلية.
 -2دراسة جوليكريس و مالئ ((Gulikers&Others, 2005
ه ــدفت ه ــذه الدراس ــة إىل الكشـ ـ ع ــن تص ــورات املعلم ــني
والطلبــة حنــو اســتخدام أســاليب التقــومي البــديل وتكونــت عينــة
الدراسة من ( )44معلماً و ( )445طالبـاً ،ولتحقيـق هـدف
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معلما من مـدارس التعلـيم الثانويـة يف القطـا املدرسـي
(ً )04
ملدين ــة س ــكرانتون ،ومت اس ــتخدام أدوات مقابل ــة الشخص ــية،
واملالحظ ـة املباشــرة ،واختبــار الو ــائق والســجالت .وكــان مــن
يفضـلون التقـومي القـائم
أهم نتائج الدراسة أن غالبية املعلمـني ّ
عل ــى االختب ــارات القص ــرية ،وحيمل ــون العدي ــد م ــن املف ــاهيم
اخلاطئــة وغــري متيقنــني فيمــا يتعلــق بــالتقومي البــديل كمــا إلــم
غــري قــادرين علــى اســتخدام التقــومي لتــدعيم أو مراقبــة التعلــيم
أو تطــوير معــايري األداء ،كمــا يعتقــد معظمهــم أن اســتخدام
اسـرتاتيجيات التقــومي البــديل تتطلــب الوقــت واملصــادر وا ــال
سنوات الخدمة

التكرار

الر ي ــة الـ ـواردة م ــن (اإلدارة العام ــة للرتبي ــة والتعل ــيم مبحافظ ــة
الدوادمي4400 ،ه ــ).
عينة الدراسة:
تكونــت عينــة الدراســة مــن مجيــع معلمــي الرياضــيات والبــالا
عــددهم ( )40معلمـاً باملــدارس احلكوميــة املتوســطة مبحافظــة
الـ ـ ــدوادمي ،إذ مت تو ي ـ ــع ( )40اسـ ـ ــتبانة أُعي ـ ــد منهـ ـ ــا ()03
اســتبانة اثــل نســبة ( )٪46مــن ا تمــع األصــلي للدراســة،
فُق ــد منه ــا اس ــتبانة واح ــدة ،واس ــتبعد ( )5اس ــتبانات لع ــدم
اكتمال بياناهتا.
خصائص عينة الدراسة:

النسبة المئوية

بلـ ــا عـ ــدد أف ـ ـراد عينـ ــة الدراسـ ــة ( )03معلم ـ ـاً ،وفيمـ ــا يـ ــأيت
توصــي دقيــق لعينــة الدراســة وفقـاً لســنوات اخلدمــة التعليميــة
واحلصــول علــى دورات تدريبيــة يف جمــال التقــومي البــديل علــى
النحو اآليت:
 -6سنوات الخدمة التعليمية:

التعليمية
( )43-4سنوات

43

46

( )45-44سنوات

45

4365

أكثر من  45سنوات

5

4065

المجموع

03

433

جدول رقم ( ) 2

أكثر مما هو متوافر لديهم حالياً.
منهج الدراسة:

توزيع عينة الدراسة وفقاً لسنوات الخدمة التعليمية

يتضق من خالل ا دول رقم ( )0تو يع عينة الدراسة
حسب سنوات اخلدمة التعليمية ،إذ جاءت أعلى نسبة من
نصيب أصحا سنوات اخلدمة التعليمية الكثرية (أكثر من

يعرفـ عــدس وآخــرون
اتبعــت الدراســة املــنهج الوصــفي والــذي ّ
(0330م )043 ،علــى أن ـ "دراســة الظــاهرة كمــا توجــد يف
الواقـ ــع ويهـ ــتم بوصـ ــفها وصـ ــفاً دقيق ـ ـاً ويعـ ــرب عنهـ ــا كيفي ـ ـاً أو
كمياً".
وبالتحديــد اتبعــت الدراســة املــنهج الوصــفي املســحي والــذي
ي ــتم _كم ــا ي ــذكر العس ــاف (0330م _" )424 ،بواس ــطة
اســتجوا مجيــع أف ـراد جمتمــع الدراســة أو عينــة مــنهم وذلــك
دف وص الظاهرة املدروسة".

 43سنوات) بنسبة ( ،)٪ 5464يف حني جاء أصحا

سنوات اخلدمة التعليمية القليلة من ( )43-4يف املرتبة

الثانية إذ بلغت نسبتهم (.)٪ 4562
 -0الدورات التدريبية يف جمال التقومي البديل:
جدول رقم ( ) 3

توزيع عينة الدراسة وفق الدورات التدريبية في مجال التقويم
التربوي البديل

مجتمع الدراسة:

الدورات التدريبية

تكـون جمتمــع الدراسـة مــن مجيـع معلمــي الرياضـيات باملــدارس
احلكومية املتوسطة مبحافظـة الـدوادمي والبـالا عـددهم ()40
معلماً يدرسون يف  43مدرسة متوسطة حسب اإلحصاءات
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التكرار

النسبة المئوية

حصل على دورة تدريبية أو أكثر

3

4462

ه حيصل على أي دورة تدريبية

03

4464

المجموع

03
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يتضق من ا دول رقم ( )0بأن النسبة العظمى من عينة
الدراسة واثل ( )٪ 4464ه حيصلوا على أية دورات تدريبية
يف جمال التقومي البديل ،يف حني بلا من حصلوا على دورات
تدريبية يف جمال التقومي البديل (.)٪ 4462

صدق أداة الدراسة:

أداة الدراسة:

صدق المحكمين:

بعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة يف صورهتا األولية ،قام
الباحث بالتحقق من صدقها أي قياس السمات الخم أعدت
لقياسها من خالل استخدام أساليب الصدق اآلتية:

نظراً لطبيعة هذه الدراسة وموضوعها ،فإن االستبانة هي
األداة املالئمة لتحقيق أهدافها ،فقد اعتمد الباحث يف
حتديد اجتاهات معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة حنو
استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات على بناء
مقياس اجتاه معلمي الرياضيات حنو استخدام التقومي البديل
يف تقومي تعلم الرياضيات (أداة الدراسة ملحق رقم  )4إذ قام
الباحث ببناء أداة الدراسة معتمداً على دراسة ومراجعة
أدبيات هذا ا ال ،إضافة لفحد ومراجعة البحو
والدراسات السابقة الخم تناولت التقومي البديل وخاصة تلك
الخم اعتمدت على االستبانة كأداة مع املعلومات كدراسة
البشري وبرهم (0340م) ،ودراسة العمري وشحادة
(0343م) ،ودراسة أبو عواد وأبو سنينة (0344م)،
وتكونت استبانة هذه الدراسة يف صورهتا األولية من ()04
فقرة.

مت عرض أداة الدراسة يف صورهتا األولية على جمموعة من
ا كمني بلا عددهم ( )2حمكمني ،مشل عدداً من
املختصني يف املناهج وطرق التدريس ،وتعليم الرياضيات،
والقياس والتقومي ،إضافة لعدد من مشريف الرياضيات بإدارة
الرتبية والتعليم مبدينة الرياض ملعرفة آرائهم يف:
 ارتباو العبارة بالبُعد الخم تنتمي إلي . وضود الصياغة حىت ال تكون هنا عبارات غامضة أوحتمل أكثر من مع .
 تعديل أو إضافة أو حذف بعحل العبارات. صدق االتساق الداخلي:مت استخدام صدق االتساق
الداخلي من خالل حسا معامالت االرتباو بني
العبارات والدرجة الكلية لألداة ،والخم تتضق من ا دول
اآليت:

جدول رقم ( ) 4

معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية لألداة
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

4

*366462

43

**363633

42

*360640

04

*360424

0

*364454

44

**363464

03

**365202

02

**365344

0

**364532

40

**363432

04

*360063

03

**366330

4

**364204

40

**366403

00

**366023

04

**364600

5

**365030

44

**366046

00

*366464

00

*363433

6

**364544

45

**363245

04

**364403

00

**364630

3

**364404

46

**364600

05

*364403

04

**363423

4

**366555

43

**364524

06

**366203

2

**363340

44

**364366

03

*363604

* دالة عند مستوى 3635

** دالة عند مستوى 3634
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يتضـ ــق مـ ــن ا ـ ــدول رقـ ــم ( )4أن مجيـ ــع معـ ــامالت ارتبـ ــاو
العبــارات بالدرجــة الكليــة لــألداة دالــة عنــد مســتوى ()3634
مــا عــدا العبــارات رقــم (،04 ،03،05،00،04،4،0،42
 )00دالـ ـ ــة عنـ ـ ــد مسـ ـ ــتوى ( )3635ممـ ـ ــا يعـ ـ ــة اتـ ـ ــع مجيـ ـ ــع
العبارات بدرجة عالية من الصدق يف اثيل األداة.

نتائج الدراسة:

لتس ــهيل تفس ــري النت ــائج اس ــتخدم الباح ــث حتدي ــد مس ــتوى
اإلجابــة علــى بنــود األداة ،إذ مت إعطــاء و ن للبــدائل( :عاليــة
جـ ـ ـ ــداً  ،5عاليـ ـ ـ ــة  ،4متوسـ ـ ـ ــطة  ،0ضـ ـ ـ ــعيفة ،0
ضـعيفة جـداً  ،)4ا مت تصـني تلـك اإلجابـات إىل مخسـة
مستويات متساوية املدى من خالل املعادلة اآلتية:
املــدى أكــرب قيمــة لفئــات اإلجابــة – أصــغر قيمــة لفئــات
اإلجابة 4 - 5 4
طول الفئة املدى ÷ عدد بدائل األداة
3643 5 ÷ 4
لنحصل على التصني اآليت لتفسري النتائج:

ثبات أداة الدراسة:
مت حس ـ ــا الثب ـ ــات ألداة الدراس ـ ــة باس ـ ــتخدام معام ـ ــل ألف ـ ــا
كرونباخ ،فقد بلا معامل الثبات لألداة ( )3620وهـذا يـدل
على اتع األداة خبصائد االختبار ا يد ،كما يـدل علـى أن
األداة حتظــى بقيمــة بــات عاليــة ميكــن الو ــوق ــا عنــد مجــع
البيانات الال مة لإلجابة عن أسئلة الدراسة.

جدول رقم ()5

أساليب المعالجة اإلحصائية:

توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث

قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
-4معامــل ارتبــاو بريســون لقيــاس صــدق االتســاق الــداخلي
ألداة الدراسة.
 -0قيم ــة مرب ــع ك ــاي للدالل ــة عل ــى وج ــود اجتاه ــات إجيابي ــة
لدى جمتمع الدراسة.
-0معامـل ألفـا كرونبـاخ ( )Alpha Cronbachلقيـاس بـات
أداة الدراسة.
 -4التكرارات والنسب املئوية لوص عينة الدراسة.
 -5املتوس ـ ـ ــطات احلس ـ ـ ــابية واالحنراف ـ ـ ــات املعياري ـ ـ ــة لرتتي ـ ـ ــب
الفقرات وفقاً إلجابات عينة الدراسة.
 -6اختب ـ ـ ـ ــار م ـ ـ ـ ــان وت ـ ـ ـ ــة لدراس ـ ـ ـ ــة دالل ـ ـ ـ ــة الف ـ ـ ـ ــروق ب ـ ـ ـ ــني
استجابات العينة.
 -3اختبار حتليل التباين األحادي لدراسة الفروق بني ال
جمموعات أو أكثر.
 -4اختبار شيفي للكش عن الفروق بعـد اسـتخدام حتليـل
التباين األحادي.

الوصف

مدى المتوسطات

عالية جداً
عالية

5633 – 4604
4603 – 0644

متوسطة

0643 – 0664

ضعيفة

0663 – 4644

ضعيفة جداً

4643 – 4633

أمــا أســئلة الدراســة الــخم تع ـ بــالفروق فســيتم اإلجابــة عنهــا
باستخدام األسلو اإلحصائي املناسب لكل س ال وفـق مـا
مت حتديده يف األساليب اإلحصائية.
وفيما يأيت عرض لنتائج الدراسة.
إجابة السؤال األول:

ما اتجاهات معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة نحو استخدام

التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات ؟

يعتمد تفسري نتائج الس ال األول على قيمة املتوسط
احلسا  ،ولذا مت ترتيب عبارات األداة تنا لياً تبعاً إلجابات
عينة الدراسة عن اجتاههم حنو استخدام التقومي البديل يف
تقومي تعلم الرياضيات باملرحلة املتوسطة.
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جدول رقم ()6

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً تبعاً إلجابات عينة الدراسة
عن اتجاههم نحو استخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات بالمرحلة المتوسطة

العبارة

اتجاه

 -4يعترب التقومي البديل من االجتاهات احلديثة
يف تقومي تعلم املعرفة الرياضية.

+

 -0يوفر التقومي البديل للطال خربات نشطة مثرية
الفعال.
لالهتمام حتقق التعلم ّ

+

 -02التقومي البديل جيعل الطال منغمسني يف
مهمات واقعية ذات قيمة ومع بالنسبة نم.

درجة الموافقة

العبارة

عالية

جداً

ت 04

3563 %

+

 -43استخدام أساليب التقومي البديل ترفع من املقدرة
الرياضية لدى الطال مثل إدرا املفاهيم وحل
املشكالت  . .اخل

+

 -2يكش التقومي البديل عن حاالت صعوبات
التعلم لدى الطال ويعمل على عالجها.

+

 -44استخدام أساليب التقومي البديل يساعد كل من
املعلم والطالب على تطوير ذواهتم.

+

 -04يساعد التقومي البديل يف تقليل صعوبة مادة
الرياضيات لدى الطال .

+

 -5يرتكز استخدام التقومي البديل على ربط التعلم
باحلياة.

+

 -6يقدم التقومي البديل للمعلم تغذية راجعة عن أدائ
التدريسي.

+

 -4حتتاذ عملية التقومي البديل إىل وقت طويل
لتنفيذها.

-

 -03يساهم التقومي البديل يف تطبيق املفاهيم
واملهارات الرياضية يف حياة الطال اليومية.

+

 -46لدي رغبة لاللتحاق بدورات تدريبية حول
استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات.

+

 -05يتطلب التقومي البديل تعلم الطال يف
جمموعات متعاونة.

+

 -43يشكّل استخدام التقومي البديل عبئاً إضافياً على
املعلم.

-

 -45ينمي التقومي البديل قدرة الطال على التقومي
الذايت واالعتماد على النفس.

+

 -04يساهم التقومي البديل برفع دافعية الطال لتعلم
الرياضيات وحتسني اجتاهاهتم حنوها.

+

 -03التقومي البديل ينمي القدرات العقلية العليا لدى

+

المتوسط
متوس

عالية

طة

ضعيفة

2

ضعيفة

جداً

الحسابي

4636

االنحرا

ف

المعياري

3640

قيمة

مربع كاي

**2636

التر

تيب

4

0460
4630

ت

03

43

%

3063

0363

ت

03

43

%

5464

4562

ت

42

40

6

%

5464

0064

4660

ت

42

44

3

%

5464

0263

4462

ت

44

40

6

%

4466

0564

4660

ت

00

2

6

%

5265

0460

4660

ت

40

00

0

%

0064

5265

464

ت

3

03

%

4462

4464

4654
4605

4600
4600
4603
4604
4642

ت

44

44

0

4

4

%

0364

4466

464

063

063

ت

40

43

3

%

0564

4562

4462

ت

44

44

0

6

%

4466

0263

564

4660

ت

4

00

6

%

0466

6060

4660

ت

44

43

40

4

%

0364

0363

0064

063

ت

40

45

0

6

%

0564

4365

464

4660

ت

40

4

46

%

0564

0466

4060

ت

43

40

40
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4646
4646
4644
4635

4

0623
0625

3645
3654
3635

3634
3635
4643
3663
3643
3623
3630
4643
3660
3622
4635

**3644
**3604
*6643

*6635
*5642
**44630
**44665
**4460
**04636
**4644
**45640
**44
**43664
*43646

0
0
4

5
5
3
4
2
43
43
40
40
44
45

0620

3642

**0665

46

0646

3646

*43646

43

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد – 45الرياض (شعبان 4405هـ /حزيران 0344م)
الطال .
 -44يوفر التقومي البديل بيئـة آمنة تشجع الطال
على احلوار الرياضي وحتقق العدالة بينهم.

+

 -00لدي رغبة يف معرفة املزيد حول التقومي البديل
وأساليب .

+

 -06التقومي البديل يراعي الفروق الفردية بني الطال
يف قدراهتم وأمناو تعلمهم.

+

 -00ال تسمق خطة تدريس الرياضيات باستخدام
أساليب التقومي البديل.

-

 -40أرى عدم احلاجة الستخدام أساليب التقومي
البديل يف تقومي أداء الطال .

-

 -40يقدم التقومي البديل صورة دقيقة وحقيقية عن
حتصيل الطال وإجنا هم.

+

 -04أرى أن استخدام أساليب التقومي البديل مضيعة
للوقت وا هد.

-

 -00استخدام أساليب التقومي البديل يهدف فقط
إىل إرضاء املشرفني الرتبويني.

-

 -3يفتقر التقومي البديل إىل املوضوعية وخيضع ملزاذ
املعلم.

-

 -42ال يتالءم استخدام التقومي البديل مع طبيعة
ا تمع ا لي.

-

 -44مييل التقومي البديل إىل الرتابة وامللل.

-

 -00التقومي البديل معقد وصعب التطبيق داخل
الص الدراسي.

-

 -4إعداد أساليب التقومي البديل ليست من مهمة
املعلم.

-

 -0استخدام أساليب التقومي البديل يثري الفوضى
داخل الص الدراسي.

-

 -04التقومي البديل يقضي على رود التنافس بني
الطال .

-

 -03التدريب يف جمال التقومي البديل غري جمد وال
ميكن نقل أ ره إىل الص الدراسي.

-

 -04استخدام أساليب التقومي التقليدية أفضل من
أساليب التقومي البديل.

-

%

0363

0564

0564

063

ت

40

45

0

6

4

%

0064

4365

464

4660

063

ت

43

44

46

%

0363

0263

4060

ت

6

44

43

%

4660

0364

4562

0644

0633

ت

4

45

44

0

4

%

063

4365

4466

564

063

ت

6

2

45

4

0

%

4660

0460

4365

4364

464

ت

4

0

43

0

3

%

0466

464

4562

564

4462

ت

5

4

04

0

5

%

4065

063

6462

564

4065

ت

6

00

6

0

%

4660

6060

4660

564

ت

3

45

44

4

%

4462

4365

0263

4364

ت

4

04

4

4

%

063

4064

4364

063

ت

6

5

4

40

5

%

4660

4065

0466

0564

4065

ت

4

43

46

0

4

%

063

0363

4060

564

0466

ت

6

4

40

46

0

%

4660

063

0064

4060

564

ت

4

02

5

0

%

063

3464

4065

564

ت

6

40

40

3

%

4660

0064

0064

4462

ت

46

43

4

%

4060

4562

4364

ت

6

44

4

40

%

4660

0263

0466

0064

المتوسط العام

0644

0605
0603
0634
0623
0642
0646
0646
0644

4644
3640

3634
3635
4640
4604
4632
3634
4600
3644
4603

**42634
**4664

**5604
**04
**4066
**42634
**44603
**04644
**3640
**64644
**6644
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03
04
00
00
04
05
06
06
04

0644

4644

**03640

0644

4645

**0066

03

0634
0660
0600
0603

3654
4604
3663
4643

**53646
**0600
**4642
**0646

تعلــم الرياضــيات) جــاءت موافقــة عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة
عاليـ ــة وعاليـ ــة جـ ــدا وهـ ــي العبـ ــارات ذوات األرقـ ــام (،0 ،4
،45 ،05 ،46 ،03 ،6 ،5 ،04 ،44 ،2 ،43 ،02

ويتضق من جدول ( )6أن مجيع العبـارات املوجبـة (الـخم تعـرب
عــن االجتــاه اإلجي ــا حنــو اســتخدام التق ــومي البــديل يف تق ــومي

44

04

36.3

* دالة عند مستوى  ** 3635دالة عند مستوى3634

44

04
00
00
04
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إجيابيــة لــدى عينــة الدراســة ،إذ بلــا املتوســط العــام الجتاهــات
عين ــة الدراس ــة حن ــو اس ــتخدام التق ــومي الب ــديل يف تق ــومي تعل ــم
الرياضيات ( 0660من  )5والذي عرب عن اجتاه إجيا لدى
عين ــة الدراس ــة حن ــو اس ــتخدام التق ــومي الب ــديل يف تق ــومي تعل ــم
الرياضيات بدرجة عالية.
وتتفــق هــذه النتــائج مــع دراســة كــل مــن أبــو عـواد وأبــو ســنينة
(0344م) ،والعم ـ ـ ـ ـ ـ ــري وش ـ ـ ـ ـ ـ ــحادة (0343م) ،وف ـ ـ ـ ـ ـ ــاريل
) (Varley,2008وكســرتوم ) (Wikstorm,2007وج ـوليكريس
) (Gulikers&Others, 2005وإتس ـ ـ ــي
و مالئـ ـ ـ ـ
) (Etsey,2000والخم أظهرت أن اجتاهات معلمي الرياضـيات
حنــو اســتخدام أســاليب التقــومي البــديل كانــت إجيابيــة حيــث
أب ـ ــدى املعلمـ ـ ـون رض ـ ــاهم وفهمه ـ ــم وقب ـ ــونم بدرج ـ ــة عالي ـ ــة
لتوظي أساليب التقومي البديل يف تقومي العملية التدريسية.
وبــرغم أن اجتاهــات معلمــي الرياضــيات الســتخدام أســاليب
التقــومي البــديل يف تقــومي تعلــم الرياضــيات بشــكل عــام إجيابيــة
إال أن وجـ ــود عبـ ــارتني سـ ــلبيتني حصـ ــلتا علـ ــى موافقـ ــة عينـ ــة
الدراســة بدرجــة عاليــة ،ومهــا العبــارة رقــم ( )4ونصــها "حتتــاذ
عمليـة التقــومي البـديل إىل وقــت طويـل لتنفيـذها" ،وعبـارة رقــم
( )43ونصــها "يُشـكل اســتخدام التقــومي البــديل عبئـاً إضـافياً
على املعلم" تدل يف نظر الباحث أن هذه النتيجة تشـري إىل
قلــة وعــي معلمــي الرياضــيات وقصــور نظ ـرهتم للتقــومي البــديل
وع ــدم ق ــدرهتم بش ــكل ع ــام عل ــى اس ــتخدام أس ــاليب التق ــومي
املهــة البــديل ،وهــذا يعــود إىل ضــع بـرامج اإلعــداد الرتبــوي
قبــل اخلدمــة ملعلمــي الرياضــيات احلاصــلني علــى بكــالوريوس
يف العلوم (رياضيات حبتة) ،كمـا يعـود لنـدرة الـربامج التدريبيـة
وورش العم ــل يف جم ــال التق ــومي الب ــديل ،وع ــدم وج ــود ف ــر
كافي ــة لتطبي ــق التق ــومي الب ــديل ومش ــاركة معلم ــي الرياض ــيات
با ــاذ الق ـ ـرار امل ـ ـرتبط بـ ــدورهم داخ ــل املدرسـ ــة وتتفـ ــق هـ ــذه
النتيجـ ــة مـ ــع دراسـ ــة سـ ــوتيل (4222م) الـ ــخم أوضـ ــحت أن
معظم معلمي الرياضيات حيملون مفاهيم خاطئة وسلبية عـن

جاءت موافقة عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة.
وقــد حصــلت العبــارة رقــم ( )4ونصــها "يعتــرب التقــومي البــديل
مــن االجتاهــات احلديثــة يف تقــومي تعلــم املعرفــة الرياضــية" مــن
بــني العبــارات املوجبــة علــى أعلــى متوســط مبقــدار (،)4636
فيما حصلت العبارة رقم ( )40ونصها "يقدم التقـومي البـديل
صــورة دقيقــة وحقيقيــة عــن حتصــيل الطــال وإجنــا هم" علــى
أقــل متوســط مــن بــني العبــارات املوجبــة مبقــدار ( )0634فيمــا
تراود متوسط بقية العبارات املوجبة بني املتوسطني احلسـابيني
. 4636 – 0634
وأما مجيع العبارات السالبة (الخم تعرب عن االجتـاه السـلو حنـو
اسـ ــتخدام التقـ ــومي البـ ــديل يف تقـ ــومي تعلـ ــم الرياضـ ــيات) فقـ ــد
جــاءت موافقــة عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة متوســطة وضــعيفة
فقـط ،مــا عـدا عبــارتني جاءتـا مـوافقتني عينـة الدراســة عليهمــا
بدرج ــة عالي ــة ومه ــا العب ــارة رق ــم ( )4ونص ــها "حتت ــاذ عملي ــة
التقــومي البــديل إىل وقــت طويــل لتنفيـذها" وعبــارة رقــم ()43
ونصــها "يُش ـكل اســتخدام التقــومي البــديل عبئ ـاً إضــافياً علــى
املعلم".
وقــد حصــلت العبــارة رقــم ( )4ونصــها "حتتــاذ عمليــة التقــومي
البــديل إىل وقــت طويــل لتنفيــذها" مــن بــني العبــارات الســالبة
علــى أعلــى متوســط مبقــدار ( ،)4646فيمــا حصــلت العبــارة
رقـ ــم ( )04ونص ـ ـها " اسـ ــتخدام أسـ ــاليب التقـ ــومي التقليديـ ــة
أفضــل مــن أســاليب التقــومي البــديل" علــى أقــل متوســط مــن
بــني العبــارات الســالبة مبقــدار ( ،)0603فيمــا ت ـراود متوســط
بقيـ ــة العبـ ــارات السـ ــالبة بـ ــني املتوسـ ــطني احلسـ ــابيني – 060
. 4646
كما يتضق من ا دول رقـم ( )6مـن خـالل قيمـة مربـع كـاي
(كــا )²أن مجيــع العبــارات املعــربة عــن اجتاهــات عينــة الدراســة
حنــو اســتخدام التقــومي البــديل يف تقــومي تعلــم الرياضــيات دالــة
إحصـ ــائياً ،فقـ ــد جـ ــاءت ( )02عبـ ــارة دالـ ــة إحصـ ــائياً عنـ ــد
مســتوى ( )3634فيمــا جــاءت ( )5عبــارات دالــة إحصــائياً
عن ــد مس ــتوى ( ،) 3635وه ــذا ي ــدل عل ــى وج ــود اجتاه ــات
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التقـ ــومي البـ ــديل منهـ ــا أن اس ـ ـتخدام أسـ ــاليب التقـ ــومي البـ ــديل
يتطلب مصادر وجماالت ووقتاً إضافياً يفوق قدراهتم.

هــل توجــد فــروق إات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  .6.5بــين
متوســطات اتجاهــات معلمــي الرياضــيات بالمرحلــة المتوســطة نحــو

اســتخدام التقــويم البــديل فــي تقــويم تعلــم الرياضــيات تبع ـاً لمتغيــر

إجابة السؤال الثاني:

سنوات الخدمة التعليمية ؟

جدول رقم ( ) 7

اختبار تحليل التباين األحادي (ف) لداللة الفروق في اتجاهات أفراد العينة
نحو استخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات باختالف عدد سنوات الخدمة التعليمية
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

التعليق

بني ا موعات

0640

0

4633

5630

36340

دالة عند مستوى
3634

داخل ا موعات

3600

3604

04

اسـ ــتخدام التقـ ــومي البـ ــديل يف تقـ ــومي تعلـ ــم الرياضـ ــيات تعـ ــود
الخــتالف عــدد ســنوات خــدمتهم التعليميــة ،وللكش ـ عــن
مصدر الفروق مت استخدام اختبار شيفي (جدول رقم (:)4

يتضـ ــق مـ ــن ا ـ ــدول رقـ ــم (  ) 3أن قـ ــيم (ف) دالـ ــة عنـ ــد
مس ـ ــتوى ( )3634مم ـ ــا يش ـ ــري إىل وج ـ ــود ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة
إحصائية بني استجابات عينة الدراسة يف اجتاهاهتم حنو

جدول رقم ( ) 8

اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق في استجابات عينة الدراسة في اتجاهاتهم نحو استخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات
باختالف عدد سنوات الخدمة التعليمية

عدد سنوات الخدمة

المتوسط الحسابي

( )43-4سنوات

0604

( )45-44سنة

0633

أكثر من  45سنة

4630

( )15-11سنة

( )1.-1سنوات

أكثر من  15سنة

*

الفرق لصالح

أكثر من  45سنة

* تعة وجود فروق دالة عند مستوى 3635

ذوي اخلربة ،مما يعة أن خربة املعلم نا دور كبري يف إبرا
أمهية أساليب التقومي البديل،
وهذا يعود يف نظر الباحث إىل أن املعلمني ذوي اخلربة
األكثر استعداداً ووعياَ بطبيعة التقومي البديل وفلسفت
السيما ألم مارسوا التقومي التقليدي ملدة طويلة؛ مما
ساعدهم يف تبة قناعة داخلية تساعدهم على التعرف
على طبيعة التقومي البديل وأهداف .

يتضق من ا دول رقم ( )4وجود فروق دالة عند مستوى
( )3635يف اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو استخدام
التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات بني ذوي اخلربة
( 43-4سنوات) وبني األفراد ذوي اخلربة (أكثر من 45
سنة) ،وذلك لصاحل األفراد ذوي اخلربة (أكثر من 45
سنة).
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو عواد وأبو سنينة
(0344م) ودراسة العمري وشحادة (0343م) اللتني
أظهرتا وجود فروق ذات داللة إحصائية حنو استخدام
التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات لصاحل املعلمني

إجابة السؤال الثالث:

هل توجد فروق إات داللة إحصائية عند مستوى  .6.5بين

متوسطات اتجاهات معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة نحو
استخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات تبعاً لمتغير
الدورات التدريبية في مجال التقويم البديل ؟
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فهد بن عبدالرمحن العليــان :اجتاهات معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة حنو استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات
جدول رقم ( ) 9

اختبار مان-وتني لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول اتجاهاتهم نحو استخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات باختالف
الدورات التدريبية
الدورات التدريبية

العدد

متوسط

مجموع الرتب

قيمة U

مستوى

التعليق

حصل على دورة تدريبية أو أكثر

3

06653

446633

50633

36343

دالة عند مستوى
3635

ه حيصل على أي دورة تدريبية

03

الرتب

543633

43600

نظراً للفارق الكبري بني عدد أفراد ا موعتني فقد مت
استخدام اختبار مان ويتة ( )Uالبديل الالمعلمي الختبار
 t-testيتضق من جدول رقم ( )2أن قيمة ( )Uدالة عند
مستوى  ،3635مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة احلاصلني على
دورات تدريبية يف جمال التقومي الرتبوي البديل وغري احلاصلني
على دورات تدريبية يف جمال التقومي الرتبوي البديل حول
اجتاهاهتم حنو استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم
الرياضيات ،وكانت تلك الفروق لصاحل احلاصلني على دورة
تدريبية أو أكثر يف جمال التقومي الرتبوي البديل.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة البشري وبرهم (0340م)
ودراسة سورتام (0333م) اللتني أظهرتا وجود عالقة إجيابية
بني تدريب املعلمني يف جمال التقومي البديل واجتاههم حنو
استخدام يف تقومي العملية التدريسية.
وتفسري هذه النتيجة يف نظر الباحث تعود إىل جودة الربامج
التدريبية يف جمال التقومي البديل املقدمة ملعلمي الرياضيات
وأ رها الفاعل يف بنائهم املعريف والوجداا من حيث تغيري
قناعاهتم واجتاهاهتم بشكل إجيا وشعورهم بأمهية توظي
أساليب التقومي البديل للخروذ بتقومي شامل ودقيق لتعلم
الرياضيات.

الداللة

 -0توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات
عينة الدراسة حنو استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم
الرياضيات تبعاً ملتغري سنوات اخلدمة التعليمية ،وذلك لصاحل
ذوي اخلربة (أكثر من  45سنة).
 -0توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات
عينة الدراسة حنو استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم
الرياضيات تبعاً ملتغري االلتحاق بدورات تدريبية يف جمال
التقومي البديل ،وذلك لصاحل احلاصلني على دورة تدريبية
أو أكثر يف جمال التقومي البديل.
التوصيات:

يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث مبا يأيت:
 -4رفع مستوى اإلعداد املهة للطال املتعلمني صد
رياضيات بتصميم مقررات منهجية تتتضمن مفاهيم التقومي
البديل وأساليب .
 -0تصميم وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل ولقاءات
تربوية ملعلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة لرفع مستوى
وعيهم ومهاراهتم املهنية يف جمال التقومي البديل.
 -0إعداد دليل إرشادي ملعلمي الرياضيات باملرحلة
املتوسطة يتضمن توصيفاً كامالً ألساليب التقومي البديل
وكيفية استخدامها.
 -4توفري املتطلبات املدرسية اإلدارية والتنظيمية لتطبيق
التقومي البديل يف الصفوف الدراسية.
 -5وضع حوافز تشجيعية مادية ومعنوية ملعلمي الرياضيات
املطبقني ألساليب التقومي البديل.

ملخص النتائج:
توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 -4جاءت اجتاهات معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة
حنو استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات
إجيابية بدرجة عالية ومبتوسط قدره ( )0660من (.)5
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المقترحات:

البط  ،وليد0335( .م) .االجتاهات احلديثة يف جمال القياس والتقومي
عمان :و ارة الرتبية
وتطبيقات يف ميدان الرتبية اخلاصة .وّ ،4
والتعليم.
جابر ،جابر0333( .م) .اجتاهات وجتار معاصرة يف تقومي أداء
التلميذ واملدرس ،القاهرة :دار الفكر العر .
اخلليلي ،خليل4224( .م) .التقييم احلقيقي يف الرتبية .جملة الرتبية.
اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم ،العدد  ،06السنة
. 03
الدويك ،ساهرة (0332م) .درجة معرفة معلمي الرياضيات ملفاهيم
واسرتاتيجيات التقومي الواقعي ودرجة تطبيقهم نا يف منطقة
الزرقاء التابعة لوكالة الغو الدولية ،رسالة ماجستري غري منشورة،
كلية الدراسات العليا ،ا امعة األردنية.
يتون ،حسن0333( .م) .أصول التقومي والقياس الرتبوي املفهومات
والتطبيقات ،الرياض :الدار الصولتية للنشر والتو يع.
صربي ،ماهر والرفاعي ،حمب (0334م) .التقومي الرتبوي أسس
وإجراءات  ،الرياض :مكتبة الرشيد.
الصراف ،قاسم0330( .م) .القياس والتقومي يف الرتبية والتعليم ،القاهرة:
دار الكتا احلديث.
عبد السميع ،عزة0333( .م) .فاعلية برنامج مقرتد يف تنمية فهم
واستخدام بعحل أساليب التقومي الواقعي لدى طال كلية الرتبية
(شعبة الرياضيات) .امل ار العلمي السابع بعنوان " صعوبات
تعلم القراءة بني الوقاية والتشخيد والعالذ".35-54 ،
العبسي ،حممد0343( .م) .طرق تدريس الرياضيات لذوي
االحتياجات اخلاصة ،عمان :دار املسرية للنشر والتو يع
والطباعة.
عدس ،عبدالرمحن وآخرون0330( .م) .البحث العلمي مفهوم أدوات
أساليب  ،الرياض :مكتبة أسامة للنشر.
العساف ،صاحل (0330م) .املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،
الرياض :مكتبة العبيكان.
عالم ،صالد الدين0332( .م) .التقومي الرتبوي البديل أسس النظرية
واملنهجية وتطبيقات امليدانية ،القاهرة :دار الفكر العر .
العمري ،وصال وشحادة ،فوا 0343( .م) .درجة رضا معلمي العلوم
عن توظي أساليب التقومي الواقعي يف تقومي العملية التدريسية.
جملة كلية الرتبية ،جامعة عني مشس ،القاهرة ،العدد (.)04
السعدوي ،عبد اهلل0343( .م) .دليل املعلم للتقومي املعتمد على األداء
من النظرية إىل التطبيق ،الرياض :مكتب الرتبية لدول اخلليج
العر .
هاشم ،كمال الدين؛ واخلليفة ،حسن0344( .م) .التقومي الرتبوي
مفهوم  ،أساليب  ،جماالت  ،توجهات املستقبلية ،الرياض :مكتبة
الرشد ناشرون.

 -4دراسة مما لة للدراسة احلالية على معلمي الرياضيات
باملرحلتني االبتدائية والثانوية.
 -6دراسة مما لة على عينات أكرب من معلمي الرياضيات
يف مدن كبرية.
 -0مدى استخدام معلمي الرياضيات ألساليب التقومي
البديل يف تقومي تعلم الطال .
 -4معوقات تطبيق التقومي البديل لتعلم الرياضيات على
طال املرحلة املتوسطة.
 -5فعالية استخدام التقومي البديل على التحصيل والتواصل
الرياضي لطال املرحلة املتوسطة أداة الدراسة يف صورهتا
األولية .

المراجع:
أبو سل ،حممد4222( .م) .مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها،
عمان :دار الفرقان للنشر والتو يع.
ّ
اإلمام ،يوس 0335( .م) .التقومي الفعال التحول من قافة االختبار
إىل قافة التقومي .امل ار العلمي اخلامس بعنوان "التغريات العلمية
والرتبوية وتعليم الرياضيات" ،جامعة بنها ( )04- 03يوليو،
. 430 -26
أبو عواد ،فريال وأبو سنينة ،عودة (0344م) .معتقدات معلمي
الدراسات االجتماعية حول التقومي البديل يف املرحلة األساسية
العليا يف مدارس وكالة الغو يف األردن ،جملة جامعة القدس
املفتوحة لألحبا والدراسات ،ا لد  ،4العدد -002 ، 04
. 066
بدر ،بثينة0343( .م) .االجتاهات احلديثة يف تقومي تعلم املعرفة
ا لد ،40
الرياضية .جملة الرتبية العلمية ،العدد ،0
.444 -65
البدور ،أمحد (0343م) .درجة ممارسة معلمي الرياضيات للتقومي
احلقيقي وعالقتها بإتقان تعلم الطلبة وقدرهتم على حل
املشكالت الرياضية واجتاهاهتم حنو الرياضيات ،رسالة دكتوراه
غري منشورة ،كلية الدراسات العليا ،ا امعة األردنية.
البشري ،أكرم وبرهم ،أريج (0340م).استخدام اسرتاتيجيات التقومي
البديل وأدوات يف تقومي تعلم الرياضيات واللغة العربية يف األردن،
جملة العلوم الرتبوية والنفسية ،ا لد  40العدد -044 ، 4
.033
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This study aimed to identify the trends of Middle school mathematics teachers towards using alternative evaluation in
mathematics learning. The study adopted the descriptive approach, and used the questionnaire to answer the survey question,
The sample consists of (37) Middle school mathematics teachers in the governmental schools in Dawadami.
The results showed that:
1. The trends of Middle school mathematics teachers towards using alternative evaluation in mathematics learning was
found highly positive at an mean of (3.63) / (5).
2. There was a significant statistical difference in the trends of the examinees towards alternative evaluation in
mathematics learning; depending on the experience, in favor of teachers who had more than 15 years.
3. There was a significant statistical difference in the trends of the examinees toward the alternative evaluation in
mathematics learning; depending on training factor, in favor of teachers who have had training courses.
According to these results, the study issued some recommendations:
1. Designing and implementing of training courses and workshops for mathematics teachers in the field of alternative
evaluation.
2. Preparing a handbook of guidelines to help mathematics teachers It should include a full description of alternative
methods of evaluation and their use.
3.
Making the tools of alternative evaluation available at schools.
4.
giving financial and incorporeity bonus to the teachers who applied this techniques in their classes.
Keywords: Trends of Mathematics Teachers , using Alternative Evaluation in Mathematics Learning
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فهد بن عبدالرمحن العليــان :اجتاهات معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة حنو استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات

ملحق رقم ()1
أداة الدراسة (مقياس اتجاه معلمي الرياضيات نحو استخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات)م

م

درجة الموافقة
العب ـ ـ ــارة
 -4يعت ـ ــرب التق ـ ــومي الب ـ ــديل م ـ ــن االجتاه ـ ــات احلديث ـ ــة يف تق ـ ــومي تعل ـ ــم
الرياضية.

عالية ج ًدا
املعرف ـ ــة

الفعال.
 -0يوفر التقومي البديل للطال خربات نشطة مثرية لالهتمام حتقق التعلم ّ

 -0اس ـ ــتخدام أس ـ ــاليب التق ـ ــومي الب ـ ــديل يث ـ ــري الفوض ـ ــى داخ ـ ــل
الدراسي.

الصـ ـ ـ

 -4إعداد أساليب التقومي البديل ليست من مهمة املعلم.
 -5يرتكز استخدام التقومي البديل على ربط التعلم باحلياة.
 -6يقدم التقومي البديل للمعلم تغذية راجعة عن أدائ التدريسي.
 -3يفتقر التقومي البديل إىل املوضوعية وخيضع ملزاذ املعلم.
 -4حتتاذ عملية التقومي البديل إىل وقت طويل لتنفيذها.
 -2يكش التقومي البديل عن حاالت صعوبات التعلم لدى الطال ويعمل على
عالجها.
 -43استخدام أساليب التقومي البديل ترفع من املقدرة الرياضية لـدى الطـال مثـل
إدرا املفاهيم وحل املشكالت  . .اخل
 -44استخدام أساليب التقومي البديل يساعد كل من املعلم والطالب
تطوير ذواهتم.

علـى

 -40أرى عدم احلاجة الستخدام أساليب التقومي البديل يف تقومي أداء الطال .
 -40يقـ ــدم التقـ ــومي البـ ــديل صـ ــورة دقيقـ ــة وحقيقيـ ــة عـ ــن حتصـ ــيل
وإجنا هم.

الطـ ــال

 -44يــوفر التقــومي البــديل بيئ ــة آمنــة تشــجع الطــال علــى احل ـوار الرياضــي وحتقــق
العدالة بينهم.
 -45ينم ــي التق ــومي الب ــديل ق ــدرة الط ــال عل ــى التق ــومي ال ــذايت واالعتم ــاد عل ــى
النفس.
 -46لدي رغبة لاللتحاق بـدورات تدريبيـة حـول اسـتخدام التقـومي البـديل يف تقـومي
تعلم الرياضيات.
 -43يش ّكل استخدام التقومي البديل عبئاً إضافياً على املعلم.
 -44مييل التقومي البديل إىل الرتابة وامللل.
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عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
ج ًدا

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد – 45الرياض (شعبان 4405هـ /حزيران 0344م)
درجة الموافقة
العب ـ ـ ــارة

عالية ج ًدا

 -42ال يتالءم استخدام التقومي البديل مع طبيعة ا تمع ا لي.
 -03التقومي البديل ينمي القدرات العقلية العليا لدى الطال .
 -04أرى أن استخدام أساليب التقومي البديل مضيعة للوقت وا هد.
 -00لدي رغبة يف معرفة املزيد حول التقومي البديل وأساليب .
 -00التقومي البديل معقد وصعب التطبيق داخل الص الدراسي.
 -04التقومي البديل يقضي على رود التنافس بني الطال .
 -05يتطلب التقومي البديل تعلم الطال يف جمموعات متعاونة.
 -06التقومي البديل يراعي الفروق الفردية بني الطال يف قدراهتم وأمناو تعلمهم.
 -03الت ــدريب يف جم ــال التق ــومي الب ــديل غ ــري جمـ ـد وال ميك ــن نق ــل أ ــره إىل الصـ ـ
الدراسي.
 -04يس ـ ــاهم التق ـ ــومي الب ـ ــديل برف ـ ــع دافعي ـ ــة الط ـ ــال ل ـ ــتعلم الرياض ـ ــيات وحتس ـ ــني
اجتاهاهتم حنوها.
 -02التقــومي البــديل جيعــل الطــال منغمســني يف مهمــات واقعيــة ذات قيمــة ومعـ
بالنسبة نم.
 -03يســاهم التقــومي البــديل يف تطبيــق املفــاهيم واملهــارات الرياضــية
الطال اليومية.
 -04يس ـ ــاعد التق ـ ــومي الب ـ ــديل يف تقلي ـ ــل ص ـ ــعوبة م ـ ــادة الرياض ـ ــيات
الطال .
 -00ال تسمق خطة تدريس الرياضيات باستخدام أساليب
 -00اس ــتخدام أس ــاليب التق ــومي الب ــديل يه ــدف فق ــط إىل إرض ــاء
الرتبويني.
 -04استخدام أساليب التقومي التقليدية أفضل من أساليب

يف حيــاة
ل ـ ــدى

التقومي البديل.
املش ــرفني
التقومي البديل.
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متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
ج ًدا

عبد العزيز بن صاحل املطوع :منوذج نظري إسالمي يوجه العاملني مبجال حتسني املهارات السلوكية واإلدارية واألسرية واالجتماعية

منوذج نظري إسالمي يوجه العاملني مبجال حتسني املهارات السلوكية واإلدارية واألسرية واالجتماعية
عبد العزيز بن صاحل املطوع
قسم الرتبية وعلم النفس -كلية الرتبية – جامعة الدمام – اململكة العربية السعودية
مركز التوجيه واإلرشاد اجلامعي جامعة الدمام
قدم للنشر4131/3/41هـ -وقبل بتاريخ 4131/5/41هـ

هتدف الدراسة إىل احملاولة لصياغة تصور نظري إسالمي يوجه العاملني مبجال حتسني املهارات السلوكية واإلدارية واألسرية واالجتماعية من خالل
دراسة أبعاد السلوك االجتماعي لتلك اآليات واألحاديث اليت وردت لتصف السلوك االجتماعي يف التعامل والتدخل متخذا من مقاصد التشريع
مدخال لفهم تلك الدالالت ،استخدم الباحث املنهج التحليلي للنصوص الشرعية (اآليات واألحاديث) متساوقا مع مقاصد التشريع وضوابط التأصيل
حيث افرتض الباحث منوذجا مخاسي األبعاد ليحقق أهداف الدراسة :البعد األول متصل التدبر مقابل التأمل ،البعد الثاين متصل اإلنسان مقابل
األرض ،البعد الثالث متصل صالح اإلنسانية مقابل صالح األرض ،البعد الرابع التدرج يف تعديل السلوك األسري مقابل التدرج يف تعديل السلوك
االجتماعي ،البعد اخلامس املسئولية الذاتية مقابل املسئولية االجتماعية .وقد خرجت الدراسة بتوصيات منها :اختبار النموذج امربيقيا من خالل
إخضاعه للتجريب يف الدراسات االجتماعية ،تطبيق النموذج على البحوث اإلجرائية من خالل إضافة التدبر قبل التأمل يف تلك البحوث ،استنباط
املهارات السلوكية اليت لفت إليها القرآن الكرمي وصياغتها على شكل برامج إرشادية وتدريبية.
الكلمات املفتاحية :متصل التدبر مقابل التأمل ،متصل اإلنسان مقابل األرض ،صالح اإلنسانية مقابل صالح األرض ،التدرج يف تعديل السلوك
األسري مقابل التدرج يف تعديل السلوك االجتماعي ،املسئولية الذاتية مقابل املسئولية االجتماعية.
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مقدمة :

حالة انفعالية تنقلب حالة إميانية إذا نفذها يف تعامالته مع
إخوته يف اجملتمع حيث رغب به صلى هللا عليه وسلم يف
احلديث الذي رواه عبد هللا بن عمر(( :أن رجال جاء إىل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال :يا رسول هللا أي
الناس أحب إىل هللا؟ فقال :أحب الناس إىل هللا أنفعهم
للناس ،وأحب األعمال إىل هللا تعاىل سرور تدخله على
مسلم :تكشف عنه كربة ،أو تقضي عنه دينا ،أو تطرد عنه
أخ يف حاجة – أحب إيل من أن
جوعا ،وألن أمشي مع ٍ
أعتكف يف هذا املسجد – يعين :مسجد املدينة – شهرا،
ومن كظم غيظه ولو شاء أن ميضيه أمضاه – مأل هللا قلبه
يوم القيامة رضا ومن مشى مع أخيه يف حاجة حىت يقضيها
له – ثبت هللا قدميه يوم تزول األقدام)) الدمياطي،463 :
على مستوى الوعي ومل يرخص الشارع إال يف ثالث حاالت
كما يف احلديث الذي رواه علي بن أيب طالب(( :أيت عمر
مبجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر هبا عمر أن ترجم
فمر هبا على علي بن أيب طالب رضوان هللا عليه فقال :ما
شأن هذه قالوا جمنونة بين فالن زنت فأمر هبا عمر أن ترجم،
قال ارجعوا هبا مث أتاه فقال :يا أمري املؤمنني أما علمت أن
القلم قد رفع عن ثالثة عن اجملنون حىت يربأ ،وعن النائم حىت
يستيقظ ،وعن الصيب حىت يعقل ،قال :بلى ،قال فما بال
هذه ترجم ،قال ال شيء ،قال :فأرسلها ،قال فجعل عمر
يكرب ،ويف رواية قال :أو ما تذكر أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال :رفع القلم عن ثالثة :عن اجملنون املغلوب
على عقله حىت يفيق ،وعن النائم حىت يستيقظ ،وعن الصيب
حىت حيتلم ،قال :صدقت ،قال :فخلى عنها))  .األلباين:
5/4

احلمد هلل القائلَ ﴿ :وٱلْ َع ْ ِ ِ ِ
نسـٰ َن لَِفى ُخ ْس ٍر ۟ إِال
صر ۟ إن ْٱإل َ
ِ
ِ ِ
ِ
اص ْوا
اص ْوا بِ ْ
ٱحلَ ِق َوتَـ َو َ
ين ءَ َامنُوا َو َعملُوا ٱلصـٰل َحـٰت َوتَـ َو َ
ٱلذ َ
بِٱلص ِْرب﴾ العصر ،3 – 4 :وأصلي وأسلم على نبينا حممد
القائل(( :مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل
اجلسد إذا اشتكى شيئا تداعى له سائر اجلسد بالسهر
واحلمى)) – 3133 .مسلم؛ ألن اجملتمع يعترب ضابطا
للسلوك وموجها له ،إذ الشريعة اإلسالمية اهتمت وعنت به
بطريقة واعية ومتوازنة راعت املتطلبات الذاتية وأشبعت
احلاجات االجتماعية ،فرتى الفرد املسلم ينتقل بني تلك
املتطلبات النفسية واحلاجات االجتماعية بطريقة حلزونية ال
تظهر هلا أعراضا جانبية كما حيدث يف بعض اجملتمعات اليت
فقدت تلك البوصلة .
فاجملتمع اإلسالمي يربز املسئولية عن السلوك وال يسوغ
لألفراد خرق القيم والثوابت وذلك من خالل تنمية الزاجر
((كان الكتاب األول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد،
ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف :زاجر وآمر
وحالل وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال  ،فأحلوا حالله وحرموا
حرامه  ،وافعلوا ما أمرمت به  ،وانتهوا عما هنيتم عنه  ،واعتربوا
بأمثاله  ،واعملوا مبحكمه  ،وآمنوا مبتشابه  ،وقولوا :آمنا به
كل من عند ربنا)) ابن كثري 441:وهبذا يتميز اجملتمع
اإلسالمي عن غريه من اجملتمعات اليت جعلت الضمري هو
حمك احلكم على السلوك فأفسدت العباد والبالد باسم
الضمري (الشرقاوي ،)4993:وهي حالة من احلكم على
األشياء ختضع ملرجعية الشخص أو اجملتمع ،أما الزاجر فإنه
فعل احلكم على األشياء ختضع حلكمية الشرع ،فهو حكم
موضوعي وحيمل أعلى درجات الصدق على عكس الضمري
الذي يتصف بالذاتية.
واملتتبع لتوجيهات اإلسالم وبنائه للمجتمع جيد أنه يويل
الكظم عناية خاصة ويندب إليه ﴿وٱلْ َكـٰ ِظ ِمني ٱلْغي َ ِ
ني
ظ َوٱلْ َعاف َ
َ َْ
َ
ِِ
َع ِن ٱلن ِ
ني﴾ آل عمران ،431 :وهي
اس َوٱَّللُ ُِحي ُّ
ب ٱلْ ُم ْحسن َ

املدخل للبحث:
وقد تطرق الباحث إىل دراسة أبعاد السلوك االجتماعي من
خالل دراسة تلك اآليات اليت وردت لتصف السلوك
االجتماعي يف التعامل والتدخل متخذا من مقاصد التشريع
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وأبرزه كصورة متكافئة للنصوص الشرعية (اآليات
واألحاديث الصحيحة) ،فاملقصود بالعلمية الشرعية هي
انتقال الباحث من النص الشرعي إىل املفهوم العقلي بطريقة
حلزونية ال تضاد وال تعارض جيعله يلوي أعناق النصوص
ويقعدها حسب مفهوم املتشنج.
ومن هذا املنطلق فإن إجراءات املنهج ستكون على النحو
اآليت:

مدخال لفهم دالالت تلك النصوص كاليت جاءت يف
التحسينات( .اجلديع. )4113:

املنهج املستخدم للدراسة:
سيستخدم الباحث املنهج التحليلي للنصوص الشرعية
(اآليات واألحاديث) متساوقا مع مقاصد التشريع وضوابط
التأصيل( .الصبيح ،4999:رجب )4996:مستفيدا من
خمزونه املعريف يف ختصصه كباحث يف الدارسات االجتماعية

أوالً :التّفسري:
الرجوع إىل تفسري اآليات وإدخال املفهوم السيكولوجي
وذلك بدراسة (املفاهيم لنظريات اإلرشاد احلديثة) ،ومقاربة
الداللة الظنية باآليات ،وظنية النظرية عن بيبنسكي
وبيبنسكي  Papinsky & Papinskyمع مراعاة التكامل
فيما بينها من خالل اجلانبني :التأويلي ،والظين وربط ذلك
باألبعاد املقرتحة يف النموذج.
ثانيا :النقد:
سيقوم الباحث برصد مواطن القوة والضعف بنظريات
السلوك مستندا على مفهوم الدالالت الظين لآليات
ومتساوقا مع معايري التأصيل اليت وضعها علماء النفس ،من
مث حياول صياغة أو تصحيح أو تأكيد مصطلحات تتفق مع
الرؤية النقدية املستخدمة هبذه الدراسة.

.Social Studies

يستأنس الباحث بظنية الداللة للنص "أن النص حيتمل
االختالف يف وجهات النظر حبيث ال يقطع اإلنسان خبطأ
خمالفه يف املسألة حىت إن تبني له الراجح ،ومن املقطوع به
عند مجيع العلماء أن نصوص القرآن ليست متساوية يف قوة
الداللة ،فبعضها واضح ال يشكل على أحد ،وبعضها
يشكل على العامة دون العلماء ،وبعضها خيتلف فيه
العلماء ،وبعضها ال يعلمه إال هللا ،وقد ورد عن ابن عباس
ما يؤيد هذا التقسيم ،ووردت أيضا عن السلف من
الصحابة والتابعني وغريهم نصوص كثرية جدا تؤيد هذا
التفاوت يف داللة النصوص ،كقول بعضهم :إن القرآن محال
وجوه ،وكتوقف بعضهم عن تفسري بعض اآليات دون
بعض ،وكاختالفهم يف فهم بعض اآليات ،إىل غري ذلك"
فاخلالصة أن ظنية داللة بعض آيات القرآن باملعىن السابق
شرحه ،ال ينازع فيه أحد بعد توضيح املراد به( .أبو مالك
4
العوضي4144:ـ)
ويرى الباحث أن استخدام هذا املنهج يف إطار العلمية
ٱعلَ ْم أَنهۥ
الشرعية اليت ال تتنافر مع املعرفة العقلية املتزنة﴿ :فَ ْ
َال إِلَـٰه إِال ٱَّلل وٱستـغْ ِفر لِ َذنبِ َ ِ ِ ِ
ِ ِ
ك َوللْ ُم ْؤمن َ
َ
ني َوٱلْ ُم ْؤمنَـٰت َوٱَّللُ
ُ َ َْ ْ
يـَ ْعلَ ُم ُمتَـ َقلبَ ُك ْم َوَمثْـ َوىٰ ُك ْم﴾ حممد ،49 :فال جتريد للنصوص
من صبغتها القدسية ،وال توغل يف الرتاث اإلسالمي الذي
تأثر بثقافات الشعوب ،والذي أعطى الرتاث صبغة القدسية

ثالثاً :االستنباط:

 .4خيلص الباحث بعد تلك اإلجراءات هبدف استخالص
طرائق إرشادية فردية أو مجاعية  ،ميكننا تطبيقها يف اجملال
اإلرشادي
 .4تطبيق تلك الطرائق اإلرشادية املقرتحة ( يف حماوالت
حبثية الحقة ) لرصد اآلثار اإلجرائية املرتتبة عليها.
(األنصاري.) 4141

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل:

1http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=19233
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 احملاولة لصياغة تصور نظري إسالمي يوجه
العاملني مبجال حتسني  Improvementاملهارات
السلوكية واإلدارية واألسرية واالجتماعية.
 إثارة دافعية املهتمني ولفت نظرهم إىل اإلضافة والتحسن
للنموذج املقرتح من خالل التكامل املعريف املؤصل.
 إجياد صيغة مشرتكة بني اإلنسان كفرد واجملتمع كمؤسسة
واألرض كبيئة حاضنة يف ضوء املنهج الرباين املوجه حنو
جودة احلياة االجتماعية.

الكامل ) (Michael colr:1996يف (شاهني ومصطفى
 )4114:ولذا تربز أاية الدراسة بتوجيه املنهج إىل الوجه
 Paradigmالصحيح ،والتساوق مع النمو الطبيعي للعلم من
خالل الرجوع إىل تأصيل املنهج وإخراجه من أزمته
Crisisاليت يعيشها.

Guide

تساؤالت الدراسة:
م ـ ــا م ـ ــدى االس ـ ــتفادة م ـ ــن مفه ـ ــوم الدالل ـ ــة الظ ـ ــين لآلي ـ ــات
واألحاديث النبوية يف صياغة منوذج نظري إسالمي يستخدم
بتفسري السلوك؟
ه ـ ــل باإلمك ـ ــان بن ـ ــاء من ـ ــوذج ذي أبع ـ ــاد يس ـ ــتخدم كموج ـ ــه
للعاملني مبجال حتسني األداء وضبط السلوك ؟

أمهية الدراسة:

انطلــق الباحــث م ــن الدراســات الــيت ن ــادت بضــرورة تأص ــيل
علم االجتمـاع (بـايونس وأمحـد )4933:وتعـد هـذه الدراسـة
اس ــتجابة لدراس ــة (نص ــري  )4931:يف املنطلق ــات حي ــث
انطلقت يف حتليلها للنصوص من االجتاه السلفي كنموذج يف
بناء اجملتمع ،ونبذ الشركيات واخلرافات اليت كانت سـائدة يف
ذل ــك الوق ــت ،م ــن جه ــة أخ ــرى االلتـ ـزام باملس ــلمات العام ــة
للتأصــيل اإلســالمي والشــروط الــيت جيــب علــى الباحــث أن
يطبقه ـ ــا أثن ـ ــاء تناول ـ ــه للدراس ـ ــة التأص ـ ــيلية للعل ـ ــوم اإلنس ـ ــانية
(الصنيع )4113 :

ه ــل باإلمك ــان ص ــياغة من ــوذج يس ــتقي حمددات ــه م ــن املفه ــوم
الظين لدالالت اآليات واألحاديث.
مصطلحات الدراسة:

السلوك اإلنساين:

وهو تلك األفعال والتصرفات والتفاعالت الصادرة عن
الفرد أو جمموعة من الناس اتصفت هبا وأصبحت مسة
ظاهرة تعرف هبا سواء كانت حسنة أم غري ذلك ختضع
لنظم وقوانني اجملتمع املسلم وأعرافه وفق الضوابط الشرعية
املرعية (أبو كرش.)4144:
التعريف اإلجرائي:
"هو كل ما يصدر عن الفرد من أفعال وميكن قياسها
حسب األبعاد اخلمسة اليت وضعها الباحث للتصور
املقرتح"

كم ــا ت ــربز أاي ــة الدراس ــة كاس ــتجابة ل ــبعض علم ــاء الغ ــرب
 Moghaddadال ـ ــذين ن ـ ــادوا بأاي ـ ــة التأص ـ ــيل لعل ـ ــم ال ـ ــنفس
وسـخروا يف حبـث بعنـوان (?(But is it scienceم مـن يعتقـد
بــأن علــم الــنفس الغــريب ميكــن تصــديره لبلــدان العــامل الثالــث
(الصبيح)4991:
كما أهنا ُّ
تعد مرحلة متقدمة لعلمية املنهج التأصيلي من علم
النفس الوصفي  ،Descriptive-Psychologyواليت حار هبا
كثري من علماء النفس الثقايف أمثال (دلتاي
 )Dilthey:1988/1923مما حدى به إىل تقدمي حل ارجع
علم النفس إىل رحم الفلسفة مرة أخرى من خالل اقرتاحه
الرجوع إىل كتابات فالسفة احلياة أمثال أوغسطني ومونتاين
وبسكال؛ ألهنا حتتوي على فهم عميق للواقع اخلربوي

التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية:

عبارة عن عملية إعادة بناء العلوم االجتماعية يف ضوء
التصور اإلسالمي لإلنسان واجملتمع والوجود ،وذلك
باستخدام منهج يتكامل فيه الوحي مع الواقع املشاهد
كمصدر للمعرفة ،حبيث يستخدم ذلك التصور اإلسالمي
كإطار نظري لتفسري املشاهدات اجلزئية احملققة
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حبيث يتماها كينونته بدعوى اإلخالص للموضوعية والدقة
العلمية ،وأعطت النظرية احلرية واملسئولية لإلنسان.
وقام الشناوي ( )4114بدراسة نقدية لنظريات اإلرشاد
والعالج النفسي الغربية ،استخدم األسلوب االستنباطي يف
املعاجلة والنقد ،ووضع عدة أبعاد منها :النظرة لإلنسان
والدوافع ومنو الشخصية واضطراب الشخصية كمحك على
املدارس النفسية (التحليلية والسلوكية واإلنسانية
واجلشطلتية) ،وخلص إىل أنه لو تشاهبت بعض األساليب
اإلرشادية احلديثة يف ظاهرها مع األساليب اإلسالمية فإن
اإلطار خيتلف وذلك لشمولية املنهج اإلسالمي لكل
جوانب احلياة للفرد.

والتعميمات اإلمربيقية (الواقعية) يف بناء النظريات يف تلك
العلوم بصفة عامة( .رجب)4996:
التعريف اإلجرائي:
"هو قدرة النموذج على توليد اإلجراءات املفسرة للسلوك
معتمدا على الدالالت الظنية لآليات واألحاديث بتكاملية
بنائية معرفية وتساند وظيفي مع نظريات السلوك اإلنساين
يف إطار املنظور االجتماعي"
الدراسات السابقة:

اقتصر الباحث وحسب حدود علمه على الدراسات
الثالث وذلك ظنا منه أهنا تغطي حدود الدراسة احلالية.
قام فودة ( )4995بدراسة بعنوان العالج السلوكي
احلديث عرض ونقد ،هدفت الدراسة إىل نقد االجتاه
السلوكي احلديث أسسه التارخيية وإطاره النظري والتجرييب
وفنياته والبحوث اليت قامت على ذلك االجتاه ومدى
فاعليتها حيث اتبع النهج اجلاليلي وتوصلت الدراسة إىل
نتائج منها :اعتبار التكنيكات السلوكية يف هذه املدرسة
أهنا غري سطحية كما يدعي بعض املعاجلني السلوكيني أو
كما يصوره (ايزنك) بقوله :وليس من شيء وراء العرض
إال العرض نفسه وأن العالج السلوكي عبارة عن تكنولوجيا
وليس علما بأن عالقة العالج السلوكي بنظريات التعلم
مثل عالقة الطب بالفسيولوجية ،وقد يشكل املعاجل
السلوكي املسرتشد إىل كائن عضوي استجايب.
كما قامت شاهني ( )4995بدراسة نقدية لألسس
النظرية للعالج الوجودي إذ مهدت الباحثة للدراسة بظهور
االجتاه اإلنساين نتيجة لإلسراف يف قياس سلوك اإلنسان
وتصنيفه وبدأ يتبلور هذا االجتاه بفقد الثقة باملنهج العلمي
عامة والطرق التجريبية واالمربيقية خاصة ،وقد تطرقت إىل
وجهة نظر أولبورت حبديثه عن اإلنسان الفرد العنصر
املفقود يف علم النفس التجرييب ،وهذا ما جعل االهتمام
من قبل املدرسة الوجودية تعيد اإلنسان إىل بؤرة االهتمام،
ليس كما كان يف النظريات التقليدية (السلوكية والتحليلية)

التعليق على الدراسات:

املدرسة السلوكية ظهرت يف جمتمع تأثر باآللة وحاول
تنميط سلوك اإلنسان هبذا النمط متأثرا مبنهاجه بالتوجه
الدارويين :البقاء لألقوى ،فاستنفد املخزون السلوكي على
حساب املخزون العاطفي والفكري فظهرت مشكالت
الضغوط واالحرتاق النفسي وكلها مصطلحات آلية؛ وهلذا
مل يفرق بني اإلنسان واحليوان يف جتاربه وذلك راجع إىل
املكون املعريف الذي حيرك تلك املدرسة حىت بعد إدخال
املتغريات الوسيطة مل توفق إىل أنسنة اإلنسان ،بل جعلت
تلك املتغريات أدوات وتكنيكات لتعديل سلوكه .أما
املدرسة الوجودية فقد بالغت بتعظيم اإلنسان من خالل
احلرية غري املنضبطة اليت تربر لسلوك اإلعالء والتطاول على
كل معايري العلم أو القيم ونلمس هذا يف اجملتمع من
خالل انزالق البعض يف مستنقع الربجمة اللغوية.
ويرى الباحث أن كل النظريات اليت حتاول تفسري السلوك
تنطلق من منطلقات دينية ،وأن تلك املنطلقات الدينية هي
مضروبة وحمرفة ،وقد آن لإلسالم بعلميته ونظرته املتزنة
لإلنسان واحمليط به (النموذج املقرتح) أن تفيد اإلنسانية من
أطروحاته اإلرشادية وبناء منهج ينقذ العلوم اإلنسانية ومن
أمثلة تلك األطروحات قوله جل وعال :وهو الذي جعل
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التأمل مقابل النظرMeditation :

الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 
الفرقان ،64 :فتزامن اإلنسان مع متكرر الليل والنهار
جتعل تلك اآليتني يف سياق التدبر الذي ميكن أن يدرب
عليه املسلم لتكون حمفزات للعقل بالفكر ومدرات
للمشاعر بالشكر فينتج سلوك متزن :وعباد الرمحن الذين
ميشون على األرض هونا وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا
سالما الفرقان ،63 :ضل عنه كثري من علماء السلوك
اإلنساين.
ويرى الباحث أن هذا النموذج ما هو إال حماولة للقرب من
املنهج اإلسالمي يف فهم السلوك والتوقع ملآالته وبناء برامج
إرشادية وعالجية منطلقة من ثقتنا بفهمنا لدالالت النصني
(القرآن الكرمي والسنة النبوية) وأهنما احملرك للسلوك واملوجه
لبواعث املشاعر واملوقظ للفكر من خالل نسيج يتعدى
الوصف األقليدي الذي جعل السلوك مبتصل خطي .

إن التأمل بدايته النظر ،وقد أمر املسلم بالنظر املباح يف
مواطن كثرية ،وما ذاك إال ليتأمل ويتفكر ،فقد قال جل
ِ
ِ
وعال ﴿وهو ٱل ِذى أ ِ
ات
َنزَل م َن ٱلس َماء َماء فَأ ْ
َخَر ْجنَا بِهۦ نـَبَ َ
َ
ََُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِج مْنهُ َحبا ُّمتَـَراكبا َوم َن
ُك ِل َش ْىء فَأ ْ
َخَر ْجنَا مْنهُ َخضرا ُّنْر ُ
ٱلنخ ِل ِمن طَْلعِها قِْنـوان دانِية وجنـٰ ٍ
ت ِمن أ َْعنَ ٍ
اب َوٱلزيْـتُو َن
ْ
ْ
َ َ َ َ ََ
ٱلرما َن ُم ْشتَبِها َو َغْيـَر ُمتَ َشـٰبِ ٍه ٱنظُُروا إِ َ ٰىل ََثَِرهۦِٓ إِذَا أََْثََر
َو ُّ
ويـْنعِ ِهۦٓ إِن ِف ذَلِ ُكم َلءايـٰ ٍ
ت لَِق ْوٍم يـُ ْؤِمنُو َن ﴾األنعام ،99:
ْ ََ
ََ
وهو نظر فكر واعتبار ،ال يقوم هبا إال من وصل إىل درجة
اإلميان فالتأمل من خصائص املؤمنني (السعدي،)4991:
ويرى الباحث أن هذه اخلاصية بعد أن يتداوهلا املؤمن بينه
ِ
ين ءَ َامنُوا
وبني نفسه يتسرب إليه االطمئنان والسكينة ٱلذ َ
ِِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
وب
َوتَطْ َمئ ُّن قُـلُوبـُ ُهم بذ ْك ِر ٱَّلل أََال بذ ْك ِر ٱَّلل تَطْ َمئ ُّن ٱلْ ُقلُ ُ
الرعد  ،43:فهي كما يف صدر اآلية (الذين آمنوا) ومن
ض
﴿وَم ْن أ َْعَر َ
تفوته تلك النعمة فهو يف ضنك وشدة وتوتر َ
ِ
ضنكا َوَْحن ُشُرهۥ يـَ ْوَم ٱلْ ِقيَـٰ َم ِة أ َْع َمى﴾
َعن ذ ْك ِرى فَإِن لَهۥُ َمعِ َ
يشة َ
طه ،441 :فالذكر املفضي إىل التفكر والتدبر والتأمل يف
ٍ
وآيات
خملوقات هللا سبحانه وتعاىل "فإن يف ذلك عربا
يستدل هبا على رمحة هللا وسعة إحسانه وجوده وكمال
اقتداره وعنايته بعباده" كما يقول السعدي رمحه هللا ،فتأمل
هذا الكالم من الشيخ رمحه هللا جتد أننا لو تأملنا عناية هللا
بنا لكفتنا من اوم الدنيا وضواغطها.

أبعاد التصور القرآين والسنة النبوية يف هذه الدراسة:
البعد األول :متصل التدبر مقابل التأمل:

ويقصد بالتصور هنا هو القائم على التدبر وليس على
التأمل إذ إن التدبر يف اآليات ،والتأمل يف املخلوقات ،ومن
هنا نستطيع القول :إن التدبر مفضي إىل التأمل ،وليس
التأمل مفضيا إىل التدبر ،فالناظر يف آيات القرآن الكرمي
بتدبر تنقله هذه اآللية (التدبر) إىل تأمل خملوقات هللا فكأمنا
القرآن الكرمي يشحذ العقل وحيفز الوجدان إىل التأمل فمن
النفس الداخلية وِف أَن ُف ِس ُكم أَفَ َال تـُب ِ
صُرو َن الذاريات:
ْ
ْ
َ
ِ
ِ
﴿سنُ ِري ِه ْم آيَاتنَا ِيف اآلفَاق َوِيف
44إىل األفاق الرحبة َ
ِ
احل ُّق أَوَمل يك ِ
ك أَنهُ َعلَى
ْف بَِربِ َ
أَنْـ ُفس ِه ْم َحىت يـَتَبَـ َ
ني َهلُ ْم أَنهُ َْ َ ْ َ
ُك ِل َش ْي ٍء َش ِهيد﴾ فصلت ،53 :ومدار هذا املتصل الذي
يبدأ باالستبصار بالنفس ،وينتهي باملشاهدات الكونية
(اآلفاق) ليعود من جديد إىل النفس بدورة كاملة تفرز تلك
الدورة النظر والتفكر اآلمن فتخبت النفس إىل بارئها
عكس ذلك التأمل اخلاوي ومن أمثلته:

مكونات التأمل:

 .4االنتبــاه وهــو تركيــز وإمعــان النظــر مليــا يف آيــات اآلفــاق
أو يف آيات النفس ﴿سنُ ِري ِهم ءايـٰتِنَا ِف ْٱألفَ ِ
اق َوِف أَن ُف ِس ِه ْم
َ ْ ََ
ٱحلـ ُّـق أَوَمل ي ْكـ ِ
ـك أَنــهُ َعلَـ ٰـى ُكـ ِـل
ـف بَِربِـ َ
َحـ ٰ
ـىت يـَتَبَ ـ َ
ـني َهلـُ ْـم أَنــهُ َْ َ ْ َ
َش ْى ٍء َش ِهيد﴾ فصلت ،53:وهذا مـا جعـل ابـن تيميـة رمحـه
هللا يصـدع مبقولتـه الشــهرية" :سـجين خلــوة" يتأمـل يف نفســه
وأحواهلـا "ونفيــي سـياحة" يتأمــل يف اآلفـاق "وقتلــي شــهادة"
فمــا بعــد ذلــك املعــىن العميــق مــن شــدة وكربــة  ،لقــد وجــد
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يرتاح هبا العبد من اوم الدنيا وضواغطها ينطرح بني يدي
الرحيم ،ليخرج كل ما اه أمام رمحان السموات واألرض
ورحيمهما .هذا هو التطهري احلقيقي  ،Catharsisوقد
قال بعض الصاحلني :إن هناك وقارا وسكينة ال ترى إال
على قائم الليل .بعد ذلك يكون تدبره وتأمله يف األحوال
العادية سجية يتلذذ هبا من عناء وكبد احلياة  ،وصالح
اجملتمع وسؤدده لن يكون إال برهبان الليل وفرسان النهار
وقد أثر عن صالح الدين أنه نظر إىل أحد البيوت وإذا
بنوره مطفأ ،فقال :من هنا سنؤتى يعين من ترك قيام الليل.
الوضع اخلاصSpecial Posture :
ب)
ُّ
يعد الوضع اجلسمي مكمال لعملية التأمل والتدبر ،وقد
وجه الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم املسلم إىل تلك
اهليئة الفنية يف إرشاده للغاضب يف تغيري الوضعية اجلسمية
اليت عليها أثناء احلدث ،فحينما ننقل الوضعية تنتقل
املشاعر تباعا لذلك .ولذا جيب أخذ وضعية مرحية بالنسبة
لك أثناء عملية التدبر والتأمل.
ج) موضوع التأملMeditation Object :
إن النظر يف السماء للتأمل وإتباعه بذكر هللا ،جيعل السماء
موضوعا للتدبر والتأمل ،حيلق هبا اإلنسان يف فضائاهتا
الواسعة ،ليطلق لنفسه وبصره عنان النظر املركز فيمكن أن
يركز على رحابة السماء أثناء النهار أو يركز على لون
النجوم واملسافات الشاسعة ،بل هناك بعض اآلراء العلمية
اليت ُّ
تعد بعض النجوم قد فنيت منذ أمد وإمنا هذا نورها
يصلنا ،وقد قيل :عامل الفلك يدرس ويتأمل لينتهي إىل
عظمة هللا فيخر ساجدا ،أما عامل الدين فإنه يبدأ من
حيث ما انتهى إليه عامل الفلك.

املعــىن الــذي مل جيــده فرنكــل حينمــا وضــع ض ـواغط اجملتمــع
على ميزان اآلية السابقة.
 .4التأمل بقصد العبادة واحتساب ذلك عند هللا ليفتح هللا
من نسائم رمحته وعلمه ،وألن التأمل هنا هو تنفيـذ أمـر هللا
ِ
ـريوا ِف ْٱأل َْر ِ
ٱخلَْلـ َـق
ـف بـَ َـدأَ ْ
ض فَــٱنظُُروا َكْيـ َ
جــل وعــال ﴿قُـ ْـل سـ ُ
ُمث ٱَّلل ي ِ
نش ُئ ٱلن ْشأََة ْٱأل ِخَرَة إِن ٱَّللَ َعلَ ٰى ُك ِـل َش ْـى ٍء قَ ِـدير﴾
ُُ
العنكبـ ــوت ،41:فنـ ــرى اآليـ ــة وهـ ــي اآلفـ ــاق يف األرض ويف
النفس وهو النوم.
 .3التأمل املستقبلي :وهو ما يضع صاحبه على تصور و ٍاع
بأحوال الدنيا ،وأهنـا دار ممـر فتهـون عليـه الصـعاب واملشـاق
والض ـ ـ ـواغط واهلمـ ـ ــوم ،ليعـ ـ ــيع اجملتمـ ـ ــع حالـ ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـ ــوعي
املسـتقبلي حتفــز أفـراده علــى العمـل والبنــاء متجــاوزين ذواهتــم
يف خدمة أمتهم.
 .1مقومات التأمل:

أ) البيئة اهلادئةQuit Environment :

ُّ
تعد البيئة أحد مقومات التأمل ،ولذا جيب على الشخص
أن يتجه إىل بيئة هادئة خالية من املثريات املشتتة ملمارسة
تلك اللمسة الفنية ،وهذا ما يذهب إليه  ،Bensonولكن
املتتبع لسرية املصطفى عليه الصالة والسالم جيد أن احملسن
الذي كمل إسالمه وإميانه ال حيتاج إىل الذهاب إىل بيئات
هادئة؛ ألنه هو من يشيع اهلدوء على البيئة فقد كان عليه
الصالة والسالم إذا قام من فراشه لصالة الليل نظر إىل
السماء ،مث تال قول هللا جل :إِن ِف خ ْل ِق ٱلسمـٰو ِ
ت
َ
ََ
ف ٱلي ِل وٱلنـها ِر َلءايـٰ ٍ
ض و ِْ ِ
ِ
ِ
ت ِألُوىل ْٱألَلْبَـٰب ۟
ٱختلَـٰ ْ َ َ َ َ
َو ْٱأل َْر ِ َ
ِ
ين يَ ْذ ُكُرو َن ٱَّللَ قِيَـٰما َوقُـ ُعودا َو َعلَ ٰى ُجنُوهبِِ ْم َويـَتَـ َفكُرو َن ِف
ٱلذ َ
خ ْل ِق ٱلسمـٰو ِ
ت َو ْٱأل َْر ِ
ت َهـٰ َذا بـَٰ ِطال
ض َربـنَا َما َخلَ ْق َ
َ
ََ
سبحـٰن ِ
اب ٱلنا ِر آل عمران،494-491:
ُْ َ َ َ
ك فَقنَا َع َذ َ
وهل هناك أفضل من بيئة جوف الليل يف هدوئه وسكينته.
فكيف إذا تأملت نزول الرحيم الودود نزوال يليق جبالله إىل
السماء الدنيا وهو ينادي :هل من تائب فأتوب عليه ،هل
من سائل فأعطيه مسألته ،هنا يكون التأمل والتدبر عبادة

د) التأمل مطلب إنساين
مــن يالحــظ الشــعوب جيــدها تنــزع إىل التأمــل س ـواء بــدافع
ديــين كمــا يف اإلســالم وبعــض الــديانات الشــرقية ،أم بــدافع
التط ــور اجملتمع ــي ال ــذي ي ــربز في ــه حتقي ــق ال ــذات كم ــا ه ــو
موجـود يف اجملتمــع الغــريب حيــث تكــون بعــض آليــات التأمــل
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فمن أراد أن يفرق أمر املسلمني وهم مجيع فاضربوه
بالسيف ،كائنا من كان ) أبو داود.1164 :
وأن اجملتمعات األخرى ضالة جيب مد يد العون إلنقاذها
من النار عكس تلك اجملتمعات اليت تسود العامل اآلن فقد
بنيت جممعاهتا على فلسفة البقاء لألقوى وما احلروب اليت
أفسدت األرض إال نتائج لتلك االجتاهات اليت بنيت على
إسرتاتيجية التأمل املفرغ من التدبر.
ومن هنا يرى الباحث أن التدبر عملية إثرائية تعتمد على
املعيار احملكي على عكس التأمل الذي قد يصيب اإلنسان
بتآكل املخزون الوجداين لديه فقد ينتهي به األمر إىل
األسلوب االجرتاري وذلك العتماده على املعيار املرجعي
واإلطار اجلمعي (فالتدبر باآليات والتأمل باملخلوقات).

إطال ـ ــة النظ ـ ــر وتأم ـ ــل الرس ـ ــوم واألعم ـ ــال الفني ـ ــة( .املط ـ ــوع:
)4119
ومن خالل هذا العرض نلخص عملية التدبر يف اآليت:
 التدبر هو احملرك واحلافز لعملية التأمل اآلمنة واليت ينـتج
عنهــا خمرجــات مفيــدة يف عمــارة األرض واســتخالف البشــر
فيها.
 إن التــدبر يهــدي اإلنســان إىل فهــم معــىن الوجــود وهــو
العبادة بينما التأمل بدون تدبر يفضي باإلنسـان إىل فلسـفة
الوجودية الـيت تعلـي مـن قيمـة اإلنسـان وأنـه صـاحب تفكـري
وحرية وإرادة ال حيتاج إىل موجه يرشده (الظهار)4116:
 التدبر يهذب من مجوح النفس البشرية ويلجمها بلجام
الشريعة أَفَـلَم يـه ِد َهلم َكم أَهلَكْنَا قَـبـلَهم ِمن ٱلْ ُقر ِ
ون
ْ َ ْ ُْ ْ ْ
ُْ َ ُ
ِ
ِ
ٍ
ك َآليـَٰت أل ِ
ُّه ٰى طه:
ميَْ ُشو َن ِف َم َسـٰ ِكنِ ِه ْم إِن ِف ذَل َ
ُوىل ٱلنـ َ
 ،443ولذا جند البناء االجتماعي يف اجملتمعات اإلسالمية
إبان احلضارة اإلسالمية يتميز بالتسامح واألمن االجتماعي
ِ
ِ
ين ميَْ ُشو َن َعلَى ْٱأل َْر ِ
ض َه ْونا َوإِذَا
َ وعبَ ُ
اد ٱلر ْمحَـٰ ِن ٱلذ َ
ٱجلَـٰ ِهلُو َن قَالُوا َسلَـٰما الفرقان ،63 :فمتصل
َخاطَبَـ ُه ُم ْ
املشي على األرض يف اآلية األوىل مشي تدبر ،واملشي يف
اآلية الثانية مشي أمن نفسي واجتماعي من خالل اهلون
والرفق كدافع ذايت يشكل سلوك االحتواء ملشاكل اجملتمع
ليكون بذلك مؤمنا خريا (املؤمن الذي خيالط الناس و
يصرب على أذاهم خري من الذي ال خيالط الناس و ال
يصرب على أذاهم)  13560صحيح سنن ابن ماجه.
فالبناء االجتماعي يف اإلسالم ال يقوم على تلك النظريات
اليت ختضع لتأمالت فكرية ختضع ملبادئ املنظور العلمي
اليت منها النسبية والشكية ،بل يقوم على نظرة تأصيلية تبدأ
من اإلميان مرورا بالتدبر مث التفكر والتأمل ليصبغ السلوك
االجتماعي بصبغة اإلسالم ِ صبـغةَ ٱَّللِ ومن أَحسن ِمن ٱَّللِ
َْ
ََ ْ ْ َ ُ َ
ِصْبـغَة َوَْحن ُن لَهُ َعـٰبِ ُدو َن البقرة ،433 :فيتميز اجملتمع املسلم
عن غريه من اجملتمعات بالتساند والتعاضد والقيام بوجه
املفرق للجماعة (ستكون يف أميت هنات وهنات وهنات،

البعد الثاين :متصل اإلنسان مقابل األرض:

بداية اخللق وإنزال آدم عليه السالم إىل األرض وبداية
االستخالف بعمارة األرض بعد أن هيئها هللا لتلك
ٍ
ِ
ِ
نسـٰ ِن
الوظيفة ٱلذى أ ْ
َح َس َن ُكل َش ْىء َخلَ َقهُ َوبَ َدأَ َخلْ َق ْٱإل َ
ِمن ِط ٍ
نيالسجدة ،1 :فقد متت التهيئة على أحسن حال
لتكوين اجملتمع اإلنساين ليستثمر تلك املنحة اإلهلية أَ َملْ
تَـروا أَن ٱَّلل سخر لَ ُكم ما ِف ٱلسمـٰو ِ
ت َوَما ِف ْٱأل َْر ِ
ض
َْ
ََ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
اس من ُجيَـٰ ِد ُل فِ
ِ
َوأ ْ
َسبَ َغ َعلَْي ُك ْم ن َع َمهۥُ ظَـٰهَرة َوبَاطنَة َوم َن ٱلن ِ َ
ٱَّللِ بِغَ ِْري ِع ْل ٍم وَال ُهدى وَال كِتَـٰ ٍ
ب ُّمنِ ٍري لقمان،41 :
َ
َ
واملنحة هنا ليست فقط تسخري األرض اليت يعيع عليها
اإلنسان بل تتعداه إىل السموات ،فكل ذلك قد أمر بأن
يكون يف خدمة اإلنسان ،وهذا هو مبدأ التكرمي اإلهلي
لإلنسان ليصنع جمتمعا تسوده األلفة واحملبة من خالل تطبيق
شريعة هللا .وحينما أخرب املوىل جل يف عاله املالئكة بإنزال
ك لِْلملَـٰئِ َك ِة إِِن ج ِ
اعل ِف ْٱأل َْر ِ
ض َخلِي َفة
آدم َ وإِ ْذ قَ َ
َ
ال َربُّ َ َ
َجت َع ُل فِ َيها َمن
تساءلت املالئكة الكرام باستغراب :قَالُوا أ َْ
ِ
ِ ِ ِ
يـ ْف ِسد فِيها ويس ِف ِ
ك
س لَ َ
ُ ُ َ ََ ْ ُ
ك ٱلد َماءَ َوَْحن ُن نُ َسب ُح حبَ ْمد َك َونـُ َقد ُ
ال إِِن أ َْعلَ ُم َما َال تَـ ْعلَ ُمو َنالبقرة ،31 :فالتساؤل هنا هو
قَ َ
خربة إذ إن هناك من سكن األرض قبل آدم ،وهم اجلن
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ولكنهم مل يستطيعوا عمارة األرض ،وانشغلوا ببعضهم
فسفكوا دماءهم ،وأفسدوا األرض فأنزل هللا املالئكة فطرهتم
إىل جزر البحر  ،ولتحقيق ذلك املتصل ال بد من مقومات
منها:


هللا عليه وسلم؟ فلم جيرتئ أحد أن يكلمه  ،فكلمه أسامة
بن زيد ،فقال :إن بين إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف
تركوه  ،وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه  ،لو كانت فاطمة
لقطعت يدها )) البخاري.3133 :
ب) خارجي :يف عالقة اجملتمع اإلسالمي باجملتمعات
األخرى وهي عالقة تكاملية فعلى صعيد التعليم وأخذ
احلكمة ((احلكمة ضالة املؤمن حيثما وجد املؤمن ضالته
فليجمعها إليه)) السخاوي ،443:وعلى صعيد التعامالت
واملعاهدات فقد توعد اإلسالم من قتل املعاهد ((أال من
قتل نفسا معاهدة له ذمة هللا وذمة رسوله ،فقد أخفر بذمة
هللا ،فال يرح رائحة اجلنة ،وإن رحيها لتوجد من مسرية
سبعني خريفا)) الرتمذي ،4113:بل كان أبو بكر وعمر
وعثمان رضي هللا عنهم ،جيعلون دية اليهودي والنصراين إذا
كانوا معاهدين ،مثل دية املسلم (ابن عبد الرب.)4991:
ت)

البنائية اإلنسانية:

الفرق بني اإلنسان والشبح هو األثر ،فاجملتمع املسلم
جمتمع منتج وعامل وشاهد على اجملتمعات األخرى
ِ
ك َج َعلْنَـٰ ُك ْم أُمة َو َسطا لِتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى ٱلن ِ
اس
َ وَك َذل َ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهيدا البقرة ،413 :إذ إن
َويَ ُكو َن ٱلر ُس ُ
اجملتمع املسلم يبين أفراده على الوسطية بكل مناحي احلياة
السلوكية والفكرية والوجدانية كما أنه يتيح ألفراده التعلم
واالجتهاد ((إذا اجتهد فأصاب فله أجران ،وإن اجتهد
فأخطأ فله أجر )) الفتح الرباين ،3191:ويتقبل اخلطأ ((كل
التوابون))
بين آدم خطاء ،وخري اخلطائني
البيهقي ،4144/5:مع إيقاظ املسئولية الفردية ُ ك ُّل
نـَ ْف ٍ ِ
ت َرِهينَة املدثر ،33 :وعدم تأثرها بضغط
س مبَا َك َسبَ ْ
اجلماعة ((ال تكونوا إمعة ،تقولون إن أحسن الناس أحسنا،
وإن ظلموا ظلمنا ،ولكن وطنوا أنفسكم ،إن أحسن الناس
أن حتسنوا وإن أساؤوا فال تظلموا)) املناوي.355/1:

 مراعاة الثقافات الفرعية:Subcultures

مل يغفل اإلسالم عن متايز الثقافات بل أكد عليها َ ولَ ْو
َج َع ْلنَـٰهُ َملَكا جلَ َع ْلنَـٰهُ َر ُجال َولَلَبَ ْسنَا َعلَْي ِهم ما
يـَْلبِ ُسو َناألنعام ،9:فنالحظ يف قوله تعاىلَ  :ولَلَبَ ْسنَا
َعلَْي ِهم ما يـَلْبِ ُسو َن إشارة إىل أنه حىت وإن كان ملكا
أللبسه هللا تعاىل من الثيات ما يلبسه الناس من ثياهبم،
ليكون على صورهتم وعلى ِزيِهم ،قاله جويرب.
ك
(املاوردي )4111:لـِ َم ال وهو الدين العاملي َ وَماأ َْر َس ْلنَـٰ َ
اس بَ ِشريا َونَ ِذيرا َولَـٰ ِكن أَ ْكثَـَر ٱلن ِ
إِال َكافة لِلن ِ
اس َال يـَ ْعلَ ُمو َن
سبأ ،43 :فقد أقر النيب عليه الصالة والسالم ضرب
الدف لألنصار ((خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف
بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا
رسول هللا إين كنت نذرت إن ردك هللا ساملا أن أضرب بني
يديك بالدف وأتغىن فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم إن كنت نذرت فاضريب وإال فال فجعلت تضرب
فدخل أبو بكر وهي تضرب مث دخل علي وهي تضرب مث

 العدالة االجتماعية:

هي حجر الزاوية يف نظم اجملتمع اإلسالمي وتأخذ جانبني:
أ) داخلي :يف نسق اجملتمع من خالل تكافئ الفرص،
فبالل احلبشي وابن أم مكتوم األعمى يقومان بأعظم مهمة
وهي األذان ،ومعلوم ما لألذان من مهام ذات أثر
اجتماعي يف العبادات ،وأثر عبادي يف اآلخرة ((يا أيها
الناس! أال إن ربكم واحد ،أال إن ربكم واحد ،أال ال
فضل لعجمي على عريب ،وال ألسود على أمحر ،وال ألمحر
على أسود إال بالتقوى  ،إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ،أال
هل بلغت ؟ قالوا  :بلى يا رسول هللا ،قال :فليبلغ الشاهد
الغائب)) أبو نعيم449/3وتطبيق األحكام ((أن امرأة من
بين خمزوم سرقت  ،فقالوا :من يكلم فيها رسول هللا صلى
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يف مشيته بني الصفني فقال إهنا مشية يبغضها هللا إال يف
هذا املوضع )) اهليثمي ،444/6:ومن هذا املتصل جند
القرآن الكرمي يوجه ويرشد أفراد اجملتمع لضبط السلوك
ك وٱ ْغض ِ
ِ
ك إِن
ص ْوتِ َ
االجتماعي َ وٱقْص ْد ِف َم ْشيِ َ َ ُ ْ
ض من َ
أَن َكر ْٱأل ِ
ٱحلَ ِم ِريلقمان ،49 :ويضع نظام
ت ْ
ص ْو ُ
َ ْ
َص َوت لَ َ
احرتام البيئة ،فينهى عن التبول يف الظل بل يوجه اجليع
يف أرض املعركة أال يقطعوا شجرا .ويشجع على عمارة
األرض وإحيائها ((من أحيا أرضا ميتة فهو له ،و ليس لعرق
ظامل حق)) األلباين ،5916:كما أنه ندب إىل عمارة
األرض واالعتناء هبا حىت يف أحلك الظروف وأصعب
األوقات وهو قيام الساعة ((إ ْن قامت الساعة ويف يد
أحدكم فسيلة فليغرسها)) اهليثمي ،66/1:وهذا استنهاض
للمجتمع املسلم أن يبين ويعمر يف أوقات األزمات وأال
تشغله األحداث عن وظيفته الرئيسة (االستخالف وعمارة
األرض) ،وهذا أصل جيب أن يعيه أفراد اجملتمع املسلم وهو
أن اجملتمع املسلم هو من يؤثر يف األحداث ويصنعها،
وليست األحداث هي اليت تصنعه.

دخل عثمان وهي تضرب مث دخل عمر فألقت الدف
حتت استها مث قعدت عليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إين كنت جالسا
وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب مث دخل علي
وهي تضرب مث دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت
أنت يا عمر ألقت الدف)) الرتمذي ،3691:ومن خالل
هذا املنهج الراقي يف تناول وإدارة اجملتمع فاضت املكتبة
اإلسالمية بشىت اجملال املعرفية يف تناغم ليس له مثيل وما
املذاهب األربعة إال نتاج تلك الثقافة املرنة اليت تراعي
خصوصيات اجملتمعات ،بل إن الشافعي يرمحه هللا وهو
نتاج تلك املعرفة حينما انتقل إىل مصر غري باملذهب
ليتوافق مع أهل مصر فكان ما يسمى باملذهب اجلديد.

 التكاملية االجتماعية:

من يتأمل نظم اجملتمع اإلسالمي جيدها ذات عمق أصيل
يف التكامل التلقائي مع القيم األصيلة يف اجملتمعات
األخرى ((خياركم يف اجلاهلية  ،خياركم يف اإلسالم إذا
فقهوا )) األلباين ،3461:بل تعدى ذلك إىل التكامل مع
اجملتمعات األخرى فحينما جاء النيب صلى هللا عليه وسلم
املدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء تكامل مع تلك
الشعرية وحسن منها.

البعد الثالث  :متصل صالح اإلنسانية مقابل صالح األرض:

صالح اإلنسان:

خلق هللا اإلنسان يف أحسن تقومي وأسجد له مالئكته
وكرمه على سائر خلقه َ ولَ َق ْد َكرْمنَا بَِىن ءَ َاد َم َو َمحَْلنَـٰ ُه ْم ِف
ٱلْبـ ِر وٱلْبح ِر ورزقْـنَـٰهم ِمن ٱلطيِبـٰ ِ
ت َوفَضلْنَـٰ ُه ْم َعلَ ٰى َكثِ ٍري ِمم ْن
َ َ َ ْ َََ ُ َ َ
خلَ ْقنَا تَـ ْف ِ
ضيال اإلسراء ،11:وليحدث التزامن اإلجيايب
َ
 Synchronizationبني اإلنسان واألرض ،وليتحقق التزامن
أوجد الباري جل وعال قواسم مشرتكة منها:

 متصل األرض:

هي احلاضنة اليت حتتضن الفرد فهو يدرج على ظهرها
وتضمه يف حلدها وقد قدر هللا جل وعال فيها أقوات العباد
ومتطلبات احلياة َ و َج َع َل فِ َيها َرَو ِس َى ِمن فَـ ْوقِ َها َوبـََٰرَك فِ َيها
ِ ِِ
ِ
نيفصلت:
َوقَد َر فيها أقوتَـ َها ِف أ َْربـَ َعة أَي ٍام َس َواء للسائل َ
 ،41ولذا جند اإلسالم يوجه أفراد اجملتمع إىل احرتام
األرض فجعل منها أماكن هلا قدسية مثل مكة واملدينة
واألقصى ،بل حىت طريقة ووضعية املشي على األرض فقد
هذب اإلسالم أفراد اجملتمع ووجههم إىل القصد باملشي،
ومما ُّ
يدل على ذلك ((أن أبا دجانة يوم أُ ُحد أعلم بعصابة
محراء فنظر إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو خمتال

 .1وحدة العناصر:

يف احلديث الذي يرويه أبو موسى األشعري ((إن هللا خلق
آدم من قبضة قبضها من مجيع األرض ،فجاء بنو آدم على
قدر األرض ،فجاء منهم األمحر واألسود ،وبني ذلك،
والسهل واحلزن واخلبيث والطيب)) ابن خزمية،4/454:
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 األرض ملهبة احلروب فكم من احلروب قامت بسبب
األرض وما حروب العرب يف اجلاهلية إال أحد تلك
املظاهر ومل تتوقف تلك املظاهر على اجلهل بل امتدت إىل
كل العصور ومنها العصر احلديث فاالستعمار أحد تلك
املظاهر.
 األرض حافزة للتفكر يف قدرة هللا جل وعال قُ ْل ِسريُوا
ٱخللْق ُمث ٱَّلل ي ِ
ِف ْٱأل َْر ِ
نش ُئ ٱلن ْشأَةَ
ض فَٱنظُُروا َكْي َ
ف بَ َدأَ َْ َ
ُُ
ْٱآل ِخَرةَ إِن ٱَّللَ َعلَ ٰى ُك ِل َش ْى ٍء قَ ِدير العنكبوت،41 :
موقظة للوجدان رادعة للسلوك املنحرف ِ س ُريوا ِف ْٱأل َْر ِ
ض
ِ
ِ
ني النمل.69:
فَٱنظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعـٰقبَةُ ٱلْ ُم ْج ِرم َ
 األرض جاذبة فاهلجرة يف عصر النبوة كانت واجبة على
ِ ِ
ين تَـ َوفٰىـ ُه ُم ٱلْ َملَـٰئِ َكةُ ظَالِ ِمى أَن ُف ِس ِه ْم
املستطيعني إن ٱلذ َ
قَالُوا فِيم ُكنتم قَالُوا ُكنا مست ِ
ني ِف ْٱأل َْر ِ
ُ َْ ْ
ض َعف َ
ض قَالُوا أَ َملْ
َ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َمأْ َوٰىـ ُه ْم
ض ٱَّلل َوس َعة فَـتُـ َهاجُروا ف َيها فَأُولَـٰئ َ
تَ ُك ْن أ َْر ُ
صريا ۟ إِال ٱلْمست ِ
جهنم وساءت م ِ
ني ِم َن ِ
ٱلر َج ِال
ُ َْ ْ
ض َعف َ
ََ ُ َ َ َ ْ َ
َوٱلنِ َسا ِء َوٱلْ ِولْ َد ِن َال يَ ْستَ ِطيعُو َن ِحيلَة َوَال يـَ ْهتَ ُدو َن َسبِيال
النساء ،93 – 91 :كما أن هجرة العقول اإلسالمية من
املبدعني والعلماء إىل اجملتمعات اليت تتحقق فيها ذاهتم هي
حاجة جتذب هؤالء إىل تلك األرض.
وهنا يرى الباحث أن السلوك العقالين هو ذلك السلوك
الذي يتزامن مع البيئة ويتفاعل بإجيابية تنتج منها املعارف
والفنون والثقافة الرشيدة ((أحد جبل حنبه وحيبنا))
:4394مسلم ،عالقة حب ووئام وتصاحل مع البيئة عكس
السلوك االنفعايل الذي يقرتب إىل التشبيح يف إفساد
األرض فتكون عالقة إفساد للحرث والنسل كما فعله
اجلن قبل استخالف آدم عليه السالم باألرض .

فنرى احلكمة اإلهلية يف طبيعة اخللق اليت توجه السلوك
واالنفعال كسمات داخلية واللون كصفة خارجية.
 .2وحدة الطبيعة األولية:
حيث يشرتكان األرض واإلنسان بتلك الوحدة فخلق
ِ
ك
اإلنسان على فطرة نقية (فطرة التوحيد) فَأَق ْم َو ْج َه َ
ِ
لدي ِن حنِيفا فِطْر ِ
لِ ِ
يل
ََ
َ
ت ٱَّلل ٱل ِىت فَطََر ٱلن َ
اس َعلَْيـ َها َال تـَْبد َ
ِ
ِ ِ
ِ
ين ٱلْ َقيِ ُم َولَـٰ ِكن أَ ْكثَـَر ٱلن ِ
اس َال
خلَْل ِق ٱَّلل ذَل َ
ك ٱلد ُ
يـَ ْعلَ ُمو َن الروم ،31 :يقابلها خلق األرض صاحلة لعيع
البشر وتكوين اجملتمع اإلنساين َ وَال تُـ ْف ِس ُدوا ِف ْٱأل َْر ِ
ض
بـع َد إِ ِ
ت ٱَّللِ قَ ِريب
صلَـٰح َها َو ْٱد ُعوهُ َخ ْوفا َوطَ َمعا إِن َر ْمحَ َ
َْ ْ
ِ
ِ
ِ
ني األعراف ،56 :وكما أن اجملتمعات
م َن ٱلْ ُم ْحسن َ
تضطرب وتفسد فإن األرض تفسد.

 .3وحدة الطبيعة الثانوية:

ونقصد بذلك أن اجملتمعات تنصبغ بصبغة األرض اليت
تعيع فيها فنجد أهل اجلبال يتميزون حبدة الطبع والتوجس
على املستوى الشعوري وقوة العضالت على املستوى
اجلسمي وسرعة الكالم على املستوى السلوكي وتتميز
اجملتمعات الصحراوية بصالبة الرأي ،وحدة النظر كما أن
جمتمعات السواحل تتميز بسهولة التقبل والتمايز الثقايف،
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى تؤثر اجملتمعات يف األرض
من خالل العمران.
فهذه القواسم عبارة عن دوافع تدفع وتسهل عملية التزامن
بني اجملتمعات واألرض مبظاهر عدة منها:

 األرض ملهمة وملهبة الوجدان لدى اإلنسان ،وقد تغىن
الشعراء بتلك األماكن اليت ألفوها أو كانت ذكرى تردد
صداها يف وجداهنم ،ومن ذلك ما فاض بذي الرمة غيالن
حىت ظن أن األحجار واملالعب تكلمه
(العدوي.)4935:
وقفت على ربع ملية ناقيت فما زلت أبكي عنده وأخاطبه
وأشكيه حىت كاد مما أبثه تكلمين أحجاره ومالعبه.

البعد الرابع :التدرج يف تعديل السلوك األسري (النشوز) مقابل
التدرج يف تعديل سلوك االجتماعي (شرب اخلمر)

سلوك األسرة يقابله سلوك اجملتمع  ،وقد اهتم اإلسالم
بالفرد واألسرة كاهتمامه باجملتمع واحملافظة عليه من تفشي
األمراض االجتماعية من خالل التدرج وهو أحد تكنيكات
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خيشى أن ميتد سكره إىل وقت الظهر  ،مث تركهم  -جلت
حكمته  -على هذه احلال زمنا قوي فيه الدين ،ورسخ
اليقني ،وكثرت الوقائع اليت ظهر هبا إمث اخلمر  ،منها ما
روي أن عتبان بن مالك صنع طعاما ودعا إليه رجاال من
املسلمني فيهم سعد بن أيب وقاص وكان قد شوى هلم رأس
بعري  ،فأكلوا وشربوا اخلمر حىت أخذت منهم  ،فافتخروا
عند ذلك وتناشدوا األشعار  ،فأنشد بعضهم قصيدة فيها
فخر قومه وهجاء األنصار  ،فأخذ رجل من األنصار حلي
بعري فضرب به رأس سعد فشجه ،فانطلق سعد إىل رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم وشكا إليه األنصاري  ،فأنزل هللا
ِ
ٱخلَ ْمُر َوٱلْ َمْي ِسُر
ين ءَ َامنُوا إِمنَا ْ
قوله سبحانه :يـَٰأَيـُّ َها ٱلذ َ
و ْٱألَنصاب و ْٱأل َْزلَـٰم ِرجس ِمن عم ِل ٱلشيطَـٰ ِن فَ ِ
ْ
ْ
َ َ ُ َ ُ ْ
ٱجتَنبُوهُ
ْ ََ
لَ َعل ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن املائدة ،90 :إىل قوله فَـ َه ْل أَنتُم
ُّمنتَـ ُهو َن املائدة ،١1:فقال عمر  :انتهينا ربنا انتهينا،
فطلب الكثريون من الصحابة حترميها  ،فأجاهبم هللا وحرمها
حترميا كليا يف مجيع األوقات" (.املعتق.)4931:
ففي هذا املتصل نالحظ أن هناك ثالثة مستويات يف
التأثري يف قوة التغيري يف التساند الوظيفي لبنائية اجملتمع
املسلم هي:

املدرسة السلوكية اليت ثبتت فاعليتها يف تعديل السلوك
فوضع آليات إجرائية لتعديل تلك السلوكيات فبدأ
باألطفال يف تربيتهم من خالل التدرج التدرييب يف أهم
شعرية وهي الصالة إذ تناوهلا بطريقة إجرائية ذات أبعاد
نفسية ((مروا صبيانكم بالصالة إذا بلغوا سبعا واضربوهم
عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم يف املضاجع ))
أمحد ،466/41:ومن ذلك التدرج يف عملية تعديل سلوك
ِ
وهن
النشوز قوله تعاىل َ وٱلـِٰىت َختَافُو َن نُ ُش َوزُهن فَعظُ ُ
وٱهجروهن ِف ٱلْم ِ
وهن فَإِ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فَ َال
ضاج ِع َو ْ
َ َ
ٱض ِربُ ُ
َ ْ ُُ ُ
ِ
تَـْبـغُوا َعلَْي ِهن َسبِيال إِن ٱَّللَ َكا َن َعليا َكبِريا النساء،31 :
على مستوى األسرة  ،مث ينتقل التدرج على مستوى اجملتمع
يف معاجلة أحد أمراض اجملتمع وهو عادة شرب اخلمر اليت
كانت مستأنسة يف اجملتمع العريب فلم حترم يف مكة وإضافة
تكنيك سلوكي إجرائي وهو التنفري"Aversionفلما هاجر
عليه الصالة والسالم إىل املدينة بدأ احلق سبحانه بالتنفري
منها عن طريق املقارنة بني شيئني :شيء فيها نفع ضئيل
وشيء فيه ضرر جسيم  .وقد أدرك بعض الصحابة شيئا
من ضررها  ،فكانوا يتوقعون حترميها  ،وكانوا يسألون رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم عنها ،فنزل قوله سبحانه
ٱخلَ ْم ِر َوٱلْ َمْي ِس ِر ،فرتكها قوم لقوله  :قُ ْل
ك َع ِن ْ
يَ ْسـئَـلُونَ َ
فِي ِه َما إِ ْمث َكبِري وشرهبا قوم لقوله َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
اس مث إن عبد
الرمحن بن عوف صنع طعاما ودعا إليه ناسا من أصحاب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأطعمهم وسقاهم اخلمر
وحضرت صالة املغرب فقدموا أحدهم ليصلي هبم فقرأ :
قُ ْل قُ ْل يـَٰأَيـُّ َها ٱلْ َكـِٰفُرو َن أعبد ما تعبدون  .حبذف (ال) ،
فكانت هذه احلادثة متهيدا لتحرميها عليهم أوقات الصالة
ِ
ين ءَ َامنُوا َال تَـ ْقَربُوا ٱلصلَ ٰوةَ
ونزل قوله تعاىل :يـَٰأَيـُّ َها ٱلذ َ
َوأَنتُ ْم ُس َكـَٰر ٰى َح ٰىت تَـ ْعلَ ُموا َما تـَ ُقولُو َن النساء ،13 :فحرم
هللا السكر حترميا جزئيا يف أوقات الصالة  ،فلم يبق للمصر
على شرهبا إال االغتباق بعد صالة العشاء وضرره قليل ،
وكذا الصبوح من بعد صالة الفجر ملن ال عمل له وال

-1

على مستوى الفرد:

األطفال يتأثرون بشروط األاية كما ذكرها روجرز
(الشناوي:د.ت) فعندما تستدخل تلك الشعرية من خالل
التدريب واملصابرة وملدة ثالث سنوات يستشعر هبا الوالدان
ِ
ٱصطَِ ْرب َعلَْيـ َها َال
قوله تعاىلَ  :وأ ُْم ْر أ َْهلَ َ
ك بِٱلصلَ ٰوة َو ْ
ك َوٱلْ َعـٰ ِقبَةُ لِلتـ ْق َو ٰى طه،434 :
ك ِرْزقا ْحن ُن نـَْرُزقُ َ
نَ ْسـَلُ َ
تكون ذات أاية عالية للطفل تتالقى تلك األاية مع
الرغبة الفعلية من قبل اآلباء يف أمره بالصالة من خالل
جوانب عدة منها:
 استثارة االستشعار باملثابرة على تدريب الطفل وأن
هناك إحاطة من هللا جل وعال بأن املوضوع لن يكون
سهال ،فسيالقي الصعوبات ومن مث يهدأ بال الوالدين،
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رف بعض
واألخبار حممل اإلباحة فيها أهنا قد روعي فيها ُع ُ
الطبقات من الناس ،أو بعض القبائل ،فإن الناس متفاوتون
يف ذلك ،وأهل البدو منهم ال يعدون ضرب املرأة اعتداء،
وال تعده النساء أيضا اعتداء  ...وأما الضرب فهو خطري
وحتديده عسري ،ولكنه أذن فيه يف حالة ظهور الفساد ،ألن
املرأة اعتدت حينئذ ،ولكن جيب تعيني حد يف ذلك ،يبني
يف الفقه ،ألنه لو أطلق لألزواج أن يتولوه ،وهم حينئذ
يسفون غضبهم ،لكان ذلك مظنة جتاوز احلد ،إذ قل من
يعاقب على قدر الذنب ،على أن أصل قواعد الشريعة ال
تسمح بأن يقضي أحد لنفسه لوال الضرورة ،بيد أن
اجلمهور قيدوا ذلك بالسالمة من اإلضرار ،وبصدوره ممن
ال يعد الضرب بينهم إهانة وإضرار .فنقول :جيوز لوالة
األمور إذا علموا أن األزواج ال حيسنون وضع العقوبات
الشرعية مواضعها ،وال الوقوف عند حدودها أن يضربوا
على أيديهم استعمال هذه العقوبة ،ويعلنوا هلم أن من
ضرب امرأته عوقب ،كيال يتفاقم أمر اإلضرار بني األزواج،
ال سيما عند ضعف الوازع" (ابن عاشور.)4999:
 أن األخذ هبذا األسلوب (التدرج) جيب أن يؤخذ
بالتدرج القرآين ألن التقيد به قد ال يصل بك إىل العتبة
األخرية وهي الضرب.

ويعلمون أن تلك الوظيفة هلا أعراض جانبية هي العناد
والتلكؤ من قبل الطفل فال يتعاملون معه بالتعنيف والشد
فيكون األمر على مستوى العقالنية وليست االنفعالية.
 أن ممارسة الوظيفة واملصابرة عليها هي جملبة للرزق
فكأمنا أخذ أجره الدنيوي مع أجره األخروي فينشط للعمل
بروح التفاؤل والفاعلية.
 أن تلك الوظيفة قربة إىل هللا وعاقبتها التقوى واليت
بدورها تستجلب الرزق والعلم َ وَمن يـَت ِق ٱَّللَ َْجي َعل لهۥُ
ِ
ب  الطالق- 4 :
خمََْرجا ۟ َويـَْرُزقْهُ ِم ْن َحْي ُ
ث َال َْحيتَس ُ
َ وٱتـ ُقوا ٱَّللَ َويـُ َعلِ ُم ُك ُم ٱَّللُ َوٱَّللُ بِ ُك ِل َش ْى ٍء َعلِيم البقرة:
 ،434فتتكون اخلربة العلمية الرتبوية الربانية .

 -2على مستوى األسرة:
املتتبع للنظام االجتماعي يف اإلسالم جيد أن األسرة
حاضرة يف ذاكرته وأن الرباط الذي ترتبط به األسرة مساه
َخ ْذ َن ِمن ُكم ِميثَـٰقا َغلِيظا
هللا جل وعال ميثاقا غليظاَ  ،وأ َ
النساء ،44 :ولذلك وضع اإلسالم يف بنائه للمجتمع نظم
املراجعة اليت مهمتها صيانة تلك العالقة بطريقة عقالنية
تنتشل العالقة شطن االنفعال لتفتح اآلفاق الواسعة يف
اختاذ القرارات مبرونة مقصودة ((ال يفرك مؤمن مؤمنة  .إن
كره منها خلقا رضي منها آخر  .أو قال  :غريه))
مسلم ،4169:ولتداول تلك اآلليات جيب مراعاة اآليت:

 -3على مستوى اجملتمع:
املتتبع للنظام االجتماعي يف اإلسالم جيد أن األسرة
حاضرة يف ذاكرته وأن الرباط الذي ترتبط به األسرة مساه
َخ ْذ َن ِمن ُكم ِميثَـٰقا َغلِيظا
هللا جل وعال ميثاقا غليظا َ وأ َ
النساء ،44 :ولذلك وضع اإلسالم يف بنائه للمجتمع نظم
املراجعة اليت مهمتها صيانة تلك العالقة بطريقة عقالنية
تنتشل العالقة من مستنقع االنفعال  ،حبيث إن تلك
العالقة هي نواة اجملتمع وصمام األمان من خالل املرتكزات
اآلتية:

 إتباع اخلطوات اليت رمسها القرآن الكرمي يف عالج
النشوز وهو تدريج على مستوى املوعظة وهي خماطبة
اجلوانب الفكرية والعقلية مث يلي ذلك على مستوى السلوك
أسلوبان من أساليب املدرسة السلوكية العقاب :السليب
(اهلجر) مث العقاب اإلجيايب (الضرب) (الشناوي وعبد
الرمحن.) 4993:
 جيب مراعاة الثقافة الفرعية يف تطبيق هذا األسلوب
حبيث أن هناك من اجملتمعات من ترى أن ضرب الزوجة
عرف ال ترى فيه املرأة أي تعدي على حقوقها وبذلك يقرر
ابن عاشور رمحه هللا بقوله " :وعندي أن تلك اآلثار
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أ)

التنشئة االجتماعية:

التنشئة االجتماعية  ،مث تأيت مرحلة املردود السيكولوجي
(السعادة باإلجناز)

التنشئة االجتماعية هي إعادة والدة وتشكيل من كائن حي
إىل إنسان حيمل األفكار واملشاعر والسلوك (الثالثية
البشرية) بغض النظر عن حمتوى تلك الثالثية ألهنا خاضعة
لعمليات االستدخال من الوالدين ومؤسسات اجملتمع الذي
نشأ فيه ،وقد وجه اإلسالم أفرادا إىل أاية هذا املرتكز من
خالل توجيه الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل أن يصرب
ِ
ين يَ ْد ُعو َن
ٱصِ ْرب نـَ ْف َس َ
نفسه مع الذين آمنوا َ و ْ
ك َم َع ٱلذ َ
اك َعْنـ ُه ْم
يدو َن َو ْج َههۥُ َوَال تَـ ْع ُد َعْيـنَ َ
َربـ ُهم بِٱلْغَ َد ٰوةِ َوٱلْ َع ِش ِى يُِر ُ
يد ِزينَةَ ٱ ْحلَيَـ ٰوةِ ُّ
ٱلدنْـيَا َوَال تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َف ْلنَا قَـ ْلبَهُ َعن ِذ ْك ِرنَا
تُ ِر ُ
َوٱتـبَ َع َه َوىٰهُ َوَكا َن أ َْمُرهُ فُـُرطا الكهف ،43 :وهذا يعطي
بعدا للتنشئة االجتماعية وهو أهنا ال ختضع لفرتة من العمر
بل على مستوى مراحل العمر .
وهبذا التوجيه القرآين للرسول عليه الصالة والسالم يرفع من
أاية هذا املرتكز ليكون متصال بني التنشئة االجتماعية
واالنتماء ،وهبذا املتصل فإن اجملتمع اإلسالمي لن يعاين من
مشكلة األفراد غري االجتماعيني  ،Antisocialفتكون
درجة التفاعل االجتماعي مرتفعة ومنضبطة؛ ألن التوجه هنا
يف صياغة شخصية اجتماعية تتسامى عن الصراعات
وتسمو إىل الدار اآلخرة من خالل ما يقدم من نفع للناس
على اختالفهم.
ب)

ج) التعاونCooperation:

ِ
ين ءَ َامنُوا َال ُِحتلُّوا
مقومات التعاون هي العدل يـَٰأَيـُّ َها ٱلذ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ني
ى َوَال ٱلْ َقلَـٰئ َد َوَال ءَام َ
َش َعـٰئَر ٱَّلل َوَال ٱلش ْهَر ٱ ْحلََر َام َوَال ٱ ْهلَْد َ
ض َونا َوإِذَا َحلَلْتُ ْم
ضال ِمن رهبِِ ْم َوِر ْ
ت ٱ ْحلََر َام يـَْبتَـغُو َن فَ ْ
ٱلْبَـْي َ
ٍ
صدُّوُك ْم َع ِن
ٱصطَ ُ
فَ ْ
ادوا َوَال َْجي ِرَمن ُك ْم َشنَـَا ُن قَـ ْوم أَن َ
ٱلْ َم ْس ِج ِد ٱ ْحلََرِام أَن تَـ ْعتَ ُدوا َوتَـ َع َاونُوا َعلَى ٱلِْ ِرب َوٱلتـ ْق َو ٰى َوَال
ِ
تَـ َع َاونُوا َعلَى ِْ
يد
ٱإل ِْمث َوٱلْ ُع ْد َو ِن َوٱتـ ُقوا ٱَّللَ إِن ٱَّللَ َشد ُ
ٱلْعِ َق ِ
اب املائدة ،4 :وألاية هذا املرتكز فقد مثله
املصطفى عليه الصالة والسالم بقوله(( :مثل املؤمنني يف
توادهم وترامحهم وتعاطفهم  ،مثل اجلسد  .إذا اشتكى منه
عضو ،تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى))
مسلم ،4536:ويرى الباحث أن مرتكز التعاون هو نواة
البناء االجتماعي  ،فالتمثيل باجلسد وتداعيات األعضاء
هي ما ذهب إليه هربرت اسبنسر بوصفه للبناء االجتماعي
بالتساند الوظيفي والتكامل البنائي.

د) التنافسCompetition:

يوجه اجملتمع اإلسالمي عمليات التنافس إىل الوعي ويربزها
ِ
ك فَـ ْليَتَـنَافَ ِ
س ٱلْ ُمتَـنَـٰ ِف ُسو َن
كقيمة أخروية َ وِف ذَل َ
املطففني ،46 :تنشط العمل االجتماعي حيث تنطلق من
التعاون وتستمد من تأكيد الذات منهجا ففي احلديث
((أيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بلنب وعن ميينه ابن
عباس وعن يساره خالد بن الوليد فقال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم البن عباس أتأذن يل أن أسقي خالدا قال ابن
عباس ما أحب أن أوثر بسؤر رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم على نفسي أحدا فأخذ ابن عباس فشرب وشرب
خالد)) ابن ماجة  ،4133:فابن عباس صغري السن يف
تلك اللحظة ولكن املدرسة احملمدية اليت تريب على الفاعلية
من خالل تيسري تأكيد الذات ألبنائها هو ما جعل ابن
عباس وهو األصغر من خالد أال خيجل باملطالبة حبقه

االنتماءBelongingness:

وهو الطرف الثاين لعلمية التنشئة االجتماعية ويرى الباحث
أنه املوجه لتلك العملية واجلانب املمارسي ،فالتنشئة تعلم،
واالنتماء ممارسة ومن خالل املمارسة تظهر اهلوية اليت متيز
اجملتمع املسلم باألصالة والتكافل والعمل بالعلم َ م ْن َع ِم َل
صـٰلِحا ِمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَ ٰى َوُه َو ُم ْؤِمن فَـلَنُ ْحيِيَـنهۥ َحيَـ ٰوة طَيِبَة
َ
ِ
ِ
َح َس ِن َما َكانُوا يـَ ْع َملُو َن النحل،91 :
َجَرُهم بأ ْ
َولَنَ ْجزيـَنـ ُه ْم أ ْ
فلم يفرق بني الذكر واألنثى ،فالكل يف اجملتمع مندوب
للعمل على ضوء اهلوية اليت ينتمي إليها ،تدفعهم دوافع
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 إقامة الصالة:

املشروع يف إطار الشرعية املستمدة من الكتاب والسنة
،هذا من جهة ابن عباس أما من جهة خالد ابن الوليد فإن
التسليم والرضا هو الفعل املتوقع منه إِمنَا َكا َن قَـ ْو َل
ِِ
ني إِذَا ُدعُوا إِ َىل ٱَّللِ َوَر ُسولِِهۦ لِيَ ْح ُك َم بـَْيـنَـ ُه ْم أَن يـَ ُقولُوا
ٱلْ ُم ْؤمن َ
ك ُه ُم ٱلْ ُم ْفلِ ُحو َن النور،54 :
َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوأُولَـٰئِ َ
فالتسليم واالنقياد حلكم هللا وقاية اجملتمع من الصراعات
ودافع للتنافس .

هي الصلة بني العبد وربه ،هلا أوقاهتا احملددة احملرتمة يشعر
الفرد بوجوده يف مجاعة املسجد من خالل التساند
والتكافل واالهتمام ،فيتفقد بعضهم بعضا ،فيظهر فعل
احلب فيما بينهم وهو ما مل يستطع وليم جالسر أن جيد له
آلية اجتماعية ،ولكن بالصالة يف مجاعة يفعل احلب فيما
وحيب
بني املسلمني ،هذا من جهة العالقات البينية حيب ُ
يف هللا وتدخل الطمأنينة على الفرد يف العالقة الذاتية من
خالل استشعاره بأنه يف ذمة هللا ((يا بالل أقم الصالة
وأرحنا هبا)) الزيلعي.64/4:

هـ) الصراعConflict:

الصراع هو نشاط سليب يقوم به أفراد اجملتمع نتيجة
لغموض الدور الذي يقومون به أو الظلم الذي يشعرون
به ،ولذا يضع اجملتمع اإلسالمي مؤشرات األمن يف متناول
اجلميع إِن ٱل ِذين ءامنُوا وع ِملُوا ٱلصـٰلِحـٰ ِ
ت َوأَقَ ُاموا ٱلصلَ ٰوةَ
َ ََ ََ
َ
ِِ
ند َرهب ْم َوَال َخ ْوف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم
َجُرُه ْم ِع َ
َوءَاتَـ ُوا ٱلزَك ٰوَة َهلُ ْم أ ْ
حيزنون البقرة ،411 :فاملؤشرات اليت تقي من الصراع هي
ما احتوهتا اآلية الكرمية وهي( :السماطوي ،4936:أبو
زيد)4966:

 إيتاء الزكاة:

الزكاة هي الركن الثالث ،و قرينة الصالة والقيام هبا ،وهي
إخراج للمال ومع املال خيرج ما تكنه النفوس من ضيق
وشح وحسد وحزن وصراع فهي التطهري Catharsis
ِ
ين يُ ِنف ُقو َن أ َْم َو َهلُ ْم ِف
احلقيقي الضطرابات النفس ٱلذ َ
ِ
َجُرُه ْم
َسبِ ِيل ٱَّلل ُمث َال يـُْتبِ ُعو َن َما أَن َف ُقوا َمنا َوَال أَذى هلُ ْم أ ْ
ند َرهبِِ ْم َوَال َخ ْوف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم حيزنون البقرة،464 :
ِع َ
وهي دائرة األمان االجتماعي تؤخذ من أغنيائهم وتعطى
لفقرائهم ،فأداؤها يردم اهلوة بني الفقراء واألغنياء فيتالشى
الصراع وحيل حمله التعاون واحملبة واأللفة (املطوع. )4119:

 اإلميان.

هو املرتبة الثانية يف سلم الرتقي قاعدته اإلسالم ورأسه
اإلحسان ((املؤمن من أمنه الناس)) العيين ،446/4:وهو
مكون وجداين يكمله العمل الصاحل يدفع النفس لتتوق إىل
املناجاة فتهدأ اجلوارح وخيبت القلب وتنبلج األسارير،
فيشع منه األمن ليغمر من حوله فيأنس ويؤنس ديدنه
التعاون على الرب والتقوى.

البعد اخلامس :املسئولية الذاتية مقابل املسئولية

االجتماعية:

وهو البعد األخري يف منظومة النموذج املقرتح حبيث أن
النموذج بدأ بتدريج املستويات متصل التدبر مقابل التأمل
مث املستوى الثاين متصل اإلنسان مقابل األرض مث املستوى
الثالث متصل صالح اإلنسانية مقابل صالح األرض مث
املستوى الرابع التدرج يف تعديل السلوك األسري (النشوز)
مقابل التدرج يف تعديل سلوك االجتماعي (شرب اخلمر)
ليعود إىل اإلنسان مرة أخرى مبتصل املسئولية الذاتية مقابل
املسئولية االجتماعية.

 العمل الصاحل:

هو سلوك املؤمن يرفعه هللا به فيصبح عزيزا متساميا عن
الصراعات الدنيوية حيدوه التنافس واملسابقة على فعل
يد ٱلْعِزةَ فَلِل ِه
اخلريات والنهي عن املنكرات َ من َكا َن يُِر ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب َوٱلْ َع َم ُل ٱلصـٰلِ ُح
ٱلْعزةُ َمجيعا إِلَْيه يَ ْ
ص َع ُد ٱلْ َكل ُم ٱلطي ُ
يـرفَـعه وٱل ِذين ميَْ ُكرو َن ٱلسيِـَ ِ
ات َهلُ ْم َع َذاب َش ِديد َوَمكُْر
َْ ُ ُ َ َ ُ
ور فاطر.41 :
أُولَـٰئِ َ
ك ُه َو يـَبُ ُ
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املسئولية الذاتية :

املسئولية االجتماعية:

جند اجملتمع اإلسالمي ومن خالل ما تشربه من قيم توجه
سلوكه اجلمعي يوازن بني املسئولية الذاتية واملسئولية
االجتماعية بتناغم سلس ال إفراط يف تضخيم الذات وال
تفريط يف إذابة تلك املسئولية ليتكئ على اجملتمع ،وينسل
من مسئوليته ،واملتدبر يف كتاب هللا جل وعال جيد الشواهد
كثرية منها:
 .4حتديد املسئولية الذاتية وحتميل الفرد يف اجملتمع عن كافة
سلوكه وتصرفاته وعدم طرح السلوك خارج إطاره الشخصي؛
ولذا جند القرآن الكرمي يضع سلوك ابن آدم يف قتله ألخيه
ِِ
َصبَ َح
يف هذا اإلطار فَطَو َع ْ
ت لَهۥ نـَ ْف ُسهُ قَـْت َل أَخيه فَـ َقتَـلَهُ فَأ ْ
ٱخلـَٰسرين املائدة.31 :
ِم َن ْ
 .4التطابق مع الذات يف حالة التسبب يف األخطاء على
ِ
يل َهلَا ْٱد ُخلِى ٱلص ْر َح فَـلَما َرأَتْهُ َح ِسبَْتهُ ُجلة
النفس ق َ
ِ
ت
ت َعن َساقَـْيـ َها قَ َ
ص ْرح ُّممَرد من قَـ َوا ِر َير قَالَ ْ
َوَك َش َف ْ
ال إِنهۥُ َ
ِ
ت مع سلَْيمـٰن َِّللِ ر ِ
رِ
ب
ب إِِن ظَلَ ْم ُ
ت نـَ ْفسى َوأ ْ
َ
َ
َسلَ ْم ُ َ َ ُ َ َ
ِ
ني النمل.11 :
ٱلْ َعـٰلَم َ
 .3أن السلوك اخلاطئ الذي قمت به هو من تلقاء نفسي
بالعبارة النفسية ال أعذار كما يف مدرسة العالج بالواقع 
ٱلس ِ
وما أُبـ ِر ُ ِ ِ
وء إِال َما َرِح َم َرِب إِن
س َألَم َارة بِ ُّ
ََ َ
ئ نـَ ْفسى إن ٱلنـ ْف َ
ِ
َرِب َغ ُفور رحيم يوسف.53 :
 .1إذكاء املسئولية الذاتية يف الرتبية األسرية من خالل
التفريق بني األوالد يف املضاجع ((مروا أوالدكم بالصالة وهم
أبناء سبع سنني ،واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا
بينهم يف املضاجع )) أبو داود.195:
 .5ضبط السلوك من خالل مراقبته واستشعار بأن لديه
ظ ِمن قَـ ْوٍل إِال لَ َديِْه َرقِيب َعتِيد ق:
رقيبا حسيبا ما يـَْل ِف ُ
.43

وهي استعداد الفرد لتقدمي اخلدمات االجتماعية جملتمعه ال
يدفعه إال استشعار تلك املسئولية وأن اجملتمع له حق عليه
ومن مظاهر املسئولية ما يأيت:
األمر باملعروف كمسئولية اجتماعية ُ كنتُ ْم َخْيـَر
.4
أُم ٍة أُخ ِرج ِ
اس تَأْمرو َن بِٱلْمعر ِ
وف َوتَـْنـ َه ْو َن َع ِن ٱلْ ُمن َك ِر
ْ َ ْ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
وتـُ ْؤِمنُو َن بِٱَّللِ ولَو ء َامن أ َْهل ٱلْ ِكتَـٰ ِ
ب لَ َكا َن َخْيـرا هلُم
َ
َْ َ َ ُ
ِ
ِ
ِمْنـ ُه ُم ٱلْ ُم ْؤمنُو َن َوأَ ْكثَـُرُه ُم ٱلْ َفـٰس ُقو َن آل عمران.441 :
فتح مصارف التزكية عن الصحة اليت يرفل هبا
.4
اإلنسان على اجملتمع بقوله صلى هللا عليه وسلم ((كل
سالمى من الناس عليه صدقة ،كل يوم تطلع فيه الشمس،
يعدل بني االثنني صدقة ،ويعني الرجل على دابته فيحمل
عليها ،أو يرفع عليها متاعه صدقة ،والكلمة الطيبة صدقة،
وكل خطوة خيطوها إىل الصالة صدقة  ،ومييط األذى عن
الطريق)) البخاري.4111 :

توصيات الدراسة

خرجت الدراسة بتوصيات منها:

 اختبار النموذج امربيقيا من خالل إخضاعه للتجريب يف
الدراسات االجتماعية.

 تطبيق النموذج على البحوث اإلجرائية
 Researchمن خالل إضافة التدبر قبل التأمل يف تلك
البحوث.
 استنباط املهارات السلوكية اليت لفت إليها القرآن الكرمي
Action

وصياغتها على شكل برامج إرشادية وتدريبية.
املراجع
 .4ابن حنبل ،أمحد بن حممد (د.ت) املسند  ،حتقيق  ،أمحد شاكر ،الناشر:
دار اجليل ،بريوت.
 .4ابن خزمية ،حممد بن إسحاق ( )4933التوحيد وإثبات صفات الرب عز
وجل حتقيق عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان  ،دار الرشد  ،الطبعة (،)4
الرياض.
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 .3ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد ()4999التحرير والتنوير ،دار النفائس ،
ط ( ،)4بريوت.
 .1ابن عبد الرب ،يوسف بن عبدهللا ( )4991االستذكار ملذاهب فقهاء
األمصار حتقيق عبدالرزاق املهدي ،الطبعة( )4دار قتيبة  .دمشق.
 .5ابن كثري ،إمساعيل بن عمر عماد الدين ( )4996فضائل القرآن ،حتقيق أبو
إسحاق احلويين ،مكتبة ابن تيمية الطبعة ( ،)4القاهرة .
 .6أبو زيد ،أمحد ( )4966البناء االجتماعي – مدخل لدراسة اجملتمع ،اجلزء
( )4الدار القومية ،القاهرة.
 .1أبو كرش ،عماد حممد ( ،)4144السلوك االجتماعي يف ضوء القرآن الكرمي
"دراسة موضوعية" رسالة ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
 .3األصبهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبدهللا ( )4113حلية األولياء وطبقات
األصفياء ،حتقيق :مصطفى عبدالقادر عطا ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة
( ،)4بريوت .
 .9األلباين ،حممد ناصر الدين ( )4919إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار
السبيل ،املكتب اإلسالمي الطبعة ( )4بريوت.
 .41األلباين ،حممد ناصر الدين ( )4933صحيح اجلامع الصغري ،الناشر:
املكتب اإلسالمي ،الطبعة ( ، )3بريوت.
 .44األلباين ،حممد ناصر الدين (  )4931صحيح ابن ماجة  ،مكتب الرتبية
العريب لدول اخلليج  ،الطبعة ( )4الرياض.
 .44األنصاري ،فريد(4141هـ ) أجبديات البحث يف العلوم الشرعية ،منشورات
الفرقان ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء.
 .43بايونس ،إلياس ،وأمحد ،فريد ( .)4933مقدمة يف علم االجتماع
اإلسالمي ،عكاظ للنشر والتوزيع ،جدة.
 .41البخاري ،حممد بن إمساعيل ( )4999اجلامع الصحيح املسند من حديث
رسول هللا وسننه وأيامه ،حتقيق حمب الدين اخلطيب ،املكتبة السلفية،
الطبعة ( ،)4القاهرة.
 .45البيهقي :أمحد بن احلسني ( )4115شعب اإلميان حتقيق ،محدي الدمرداش
حممد العدل  ،دار الفكر ،الطبعة( ،)4بريوت .
 .46الرتمذي ،حممد بن عيسى بن سورة (د.ت) اجلامع الصحيح وهو سنن
الرتمذي ،حتقيق أمحد بن حممد شاكر ،دار الكتب العلمية .بريوت
 .41اجلديع ،عبد هللا بن يوسف ( )4113تيسري علم أصول الفقه ،مؤسسة
الريان  ،بريوت.
 .43الدمياطي ،عبد املؤمن بن خلف ( )4934املتجر الرابح يف ثواب العمل
الصاحل  ،حتقيق عبد امللك بن عبد هللا بن دهيع ،مكتبة ومطبعة النهضة
احلديثة ،مكة املكرمة.
 .49رجب ،إبراهيم ( )4936التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية :املفهوم –
املنهج-املداخل – التطبيقات ،دار عامل الكتب ،الرياض.

 .41الزيلعي ،عبدهللا بن يوسف ( )4935ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف
تفسري الكشاف ،حتقيق سلطان فهد الطبيشي  ،دار ابن خزمية الطبعة ()4
الرياض.
 .44السجستاين ،سليمان بن األشعث أبو داود () 4913حتقيق عزت بن عبيد
الدعاس ،دار الكتب العلمية الطبعة ( ، )4بريوت.
 .44السخاوي ،حممد بن عبدا لرمحن ( )4991املقاصد احلسنة يف بيان كثري من
األحاديث املشتهرة على األلسنة ،حتقيق حممد عثمان اخلشت ،دار الكتب
العريب،الطبعة ( )4بريوت.
 .43السمالوطي ،حممد توفيق ( )4935املنهج اإلسالمي يف دراسة
اجملتمع"دراسة يف علم االجتماع اإلسالمي" ،دار الشروق ،الطبعة
()4جدة.
 .41شاهني ،إميان فوزي سعيد ( )4995دراسة نقدية لألسس النظرية للعالج
الوجودي ،جملة اإلرشاد النفسي ،ص ص  ، 413-433العدد الرابع ،
السنة الثالثة ،مركز اإلرشاد النفسي جامعة عني مشس ،القاهرة.
 .45الشرقاوي ،حسن ( )4993املفاهيم النفسية األساسية يف القرآن الكرمي
وخطورة املصطلح ،أحباث ندوة علم النفس  ،ص  61-53املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي  ،القاهرة.
 .46الشناوي ،حممد حمروس(د.ت) نظريات اإلرشاد والعالج النفسي  ،دار
غريب للطباعة والنشر ،القاهرة.
 .41الشناوي ،حممد حمروس ( )4114حبوث يف التوجيه اإلسالمي لإلرشاد
والعالج النفسي ،دار غريب  ،القاهرة.
 .43الشناوي ،حممد حمروس وعبد الرمحن ،حممد السيد ( )4993العالج
السلوكي احلديث أسسه وتطبيقاته،دار قباء للطباعة والنشر،القاهرة.
 .49الشوكاين ،حممد بن علي(4143هـ) الفتح الرباين من فتاوى اإلمام
الشوكاين ،حتقيق حممد بن صبحي حالق  ،مكتبة اجليل اجلديد  ،الطبعة
( )4صنعاء.
 .31الصبيح ،عبد هللا بن ناصر (4141هـ) متهيد يف التأصيل ،دار اشبيليا،
الطبعة ( )4الرياض.
 .34الصنيع ،صاحل بن إبراهيم (4143هـ) املدخل إىل التأصيل اإلسالمي لعلم
النفس ،مكتبة الرشد  .الرياض.
 .34العدوي ،غيالن بن عقبة ( ) 4935ترمجة وحتقيق :كارل هنري هيس
مكارتين  ،عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع  ،الطبعة ()4بريوت.
 .33العيين  ،حممود بن أمحد (4144هـ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،
حتقيق عبد هللا حممود حممد،دار الكتب العلمية  ،الطبعة ( )4بريوت .
 .31فودة  ،حسام الدين ( )4995العالج السلوكي احلديث  :عرض ونقد ،
جملة اإلرشاد النفسي ،ص  ، 413-433العدد الرابع  ،السنة الثالثة ،مركز
اإلرشاد النفسي جامعة عني مشس ،القاهرة.
 .35القشريي النيسابوري ،مسلم بن احلجاج ( ،)4311حتقيق حممد بن فؤاد
عبدالباقي ،املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،دار إحياء الكتب العربية ،الطبعة ()4
بريوت.
 .36كول ،مايكل ،ترمجة كمال شاهني وعادل مصطفى (4143هـ) علم النفس
الثقايف ،دار النهضة العربية  ،بريوت.
 .31املارودي ،أبو احلسن علي ( )4111النكت والعيون تفسري املاوردي ،ترمجة
وحتقيق :السيد بن عبد املقصود وآخرين  ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 .33املطوع ،عبد العزيز بن صاحل (4149هـ) تصميم برنامج إرشادي وقياس أثره
يف ختفيض درجة االحرتاق النفسي لدى املرشدين املدرسني باملنطقة
الشرقية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض.

 .39املعتق ،مساعد (4111هـ) اخلمر يف الشريعة اإلسالمية ،جملة البحوث
اإلسالمية ،العدد التاسع  -الصفحة رقم )433 ( :اإلصدار :من ربيع
األول إىل مجادى الثانية ،الرياض.
 .11املناوي ،حممد بن إبراهيم السلمي (4145هـ) كشف املناهج والتناقيح يف
ختريج أحاديث املصابيح حتقيق حممد إسحاق حممد إبراهيم  ،الدار العربية
للموسوعات الطبعة ( ،)4بريوت .
 .14نصري ،هاين ( .)4919يف سبيل علم االجتماع اإلسالمي  ،جامعة امللك
عبدالعزيز ،جدة .
 .14اهليثمي ،علي بن أيب بكر(4116هـ) جممع الزوائد ومنبع الفوائد  ،مؤسسة
املعارف ،بريوت
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 منوذج نظري إسالمي يوجه العاملني مبجال حتسني املهارات السلوكية واإلدارية واألسرية واالجتماعية:عبد العزيز بن صاحل املطوع

Islamic Theoretical Model that Guides people who work in the field of improving social, managerial, family and
social skills
Abdul-Aziz Saleh Almutawa
Education & Psychology Section
College of Education- Dammam University-Kingdom of Saudi Arabia
University guidance and counseling Center- Dammam University

Submitted 26-01-2013 and Accepted on 05-04-2013
This goal of the study is to try to form an Islamic theoretical conception that guides people who work in the field of
improving the behavioral, managerial, family and social skills by studying the dimensions of social behavioral for verses
and hadiths that describe social behavior in terms of dealing and intervention and by taking the goals of legislation as an
entrance to understand such indicators. The researcher used the analytical approach to sharia(Verses& Hadiths) along with
legislation purposes and rooting permissions where he assumes five dimensional model to achieve the goals of the study:
first dimension relates to managing VS. meditation, second dimension relates to Human Vs. Earth, third dimension relates to
humanity improvement Vs. Earth improvement, fourth dimension relates to gradual family behavior modification Vs.
gradual social behavior and the fifth dimension relates to self-responsibility Vs. social responsibility. The study concluded
recommendations such as: empirical testing for the model by applying it in social studies, applying the model in procedural
researches in social studies by adding managerial before meditation in these researches, developing social skills that indicated
by the Holy Quran and the reformation of social skills as training and counseling programs.
Key words: Managerial Vs. Meditation, Human Vs. Earth, Humanity improvement Vs. Earth Improvement, gradual
modification of family behavior Vs. gradual modification of social behavior, self-responsibility Vs. social responsibility.
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نادية املطريي وهيفاء املبرييك :معوقات ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالبات

معوقات ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد اإللكتروني في جامعة الملك سعود من وجهة نظر الطالبات
هيفاء فهد المبيريك

نادية محمد المطيري

ضستاذ عليم الكبار املااعد
ضستاذ ضنو الرتبية املااعد
قام الاياسات الرتبوية -لية الرتبية
قام الاياسات الرتبوية -لية الرتبية
جامعة امللك سعود
جامعة امللك سعود
قدم للنشر 4141/2/7هـ -وقبل بتاريخ 4141/6/4هـ

هــد ا الدراســة علــا التعــر علــا املعوقــات الــج رجــل للطالبــة وعضــو هيئــة التــدريس واإلدار يف ممارســة عضــو هيئــة التــدريس لإلرشــاد ا ــاد
اإللكرتوين  ،والتعر علا مقرتحـات ملواجهـة معوقـات اإلرشـاد ا ـاد اإللكـرتوين يف جامعـة امللـك سـعود والت لـي عليهـا مـن وجهـة نظـر الطالبـات،
وقــد ضوتــلا النتــااإل ضا اإلرشــاد ا ض ــاد اإللكــرتوين يف اجلامعــات ي يفعــل بالشــكل املطلــوب  ،ضمــا بالناــبة للرعوقــات الــج رجــل للطالبــة يف ممارســة
عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد اإللكرتوين ،قد ضوتلا َّ %5.06
ضا سبي ذلك قصور الطالبة يف هم عرلية اإلرشاد ضو عدم اهترام الطالبـة
باإلرشاد ا اد بشكل بري ،وضما املعوقـات الـج رجـل لعضـو هيئـة التـدريس يف ممارسـتد لإلرشـاد ا ـاد اإللكـرتوين إا ناـبة  %65ؤ ـد علـا
تعف عضو هيئة دريس باإلرشاد اإللكرتوين بشكل عام ،وضما بالنابة للرعوقات اإلدارية يف ممارسة عضو هيئـة التـدريس لإلرشـاد ا ـاد اإللكـرتوين
ـ ا ناــبة  %6.006عـ ي ذلــك إك ةــر التعليرــات مــن إدار اجلامعــة وتــعف التوانــل بــن الطالبــات واملرشــد وعــدم وجــود ضوقــات مناســبة للررشــد
والطالبـة للتوانــل بشـاا اإلرشــاد  ،ضمـا بالناــبة إك مواجهـة معوقــات اإلرشـاد ا ــاد اإللكـرتوين يف جامعــة امللـك ســعود الطالبـات ير ـ ا علـا تــرور
ا خذ بآراء ومقرتحات الطالبات يف عرلية اإلرشاد ا اد يف اجلامعة للت لي علا هذه املعوقات0
الكلمات االفتتاحية :اإلرشاد ا اد

– اإلرشاد اإللكرتوين
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التعليم العايل؛ زادت احلاجة إليد ض ةر من ذي قبل ،ملا لد
من اثيـر علا ماتوى الطالي الذي قد يتعرض بابي
عـدم االهترام بد إك م الق قد ـؤدي بـد إك رك اجلامعة
والدراسة اجلامعية برمتها0

المقدمة

هتتم اجلامعات الج اخذ بفلافة التدريس علا نظام
الااعات املعترد ةرياً علا عرلية اإلرشاد اإللكرتوين،
هد ها من ذلك متكني الطالي علا التكيف ا اد
والنفا مل الواقل التعلير اإللكرتوين هلذا النظام الذي
خيتلف ليةً عرا اعتاده الطالي عندما اا لريذاً يف
املراحل الاابقة لدراستد اجلامعية0
ويف الدو القادر علا حترل التبعات االقتصادية
واملالية للتعليم العايل و طورا د املتالحقة ،ا استخدام هذا
النظام يف مؤساات التعليم العايل يكلف ضمواالً طاالة ،وىف
احلالتني ا اإلرشاد اإللكرتوين يااعد الطالي علا إجناز
دراستد بكفاء من جهة ،ويدعم جهود اجلامعـات لتخريإل
طالب قادرين علا مواجهة املت ريات يف سوق العرل والج
ضدت هبم إك إعاد ر يي حاجاهتم من جهة ضخرى،
اإلرشاد من ضسـاسيات هذا النظام ،وضي جتـاهل لدوره
سيؤدي إك ظهور العديد من النتااإل الالبية ليس علا
ماتوى الطالي قط ،وإمنا علا ماتوى اجلامعة با رلها0
ومن اجلواني الج يتفق عليها الباحةوا ضا اإلرشاد علم
و ن  ،هو علم ند ياترد ضنولد من نظريات علرية ،و ن
ند ظهر يد مقومات العرل املهين وه املهار
واالستعداد الشخص للقاام بد (الشناوي )4،،4،24،وال
يقتصر دور اإلرشاد علا اجلاني ا اد ومتابعة الطالي
يف نفيذ خطتد الدراسية لاي ،بل يتعداه إك متابعتد يف
ا مور النفاية واالجتراعية واحليا ية ،لذا ا جناح عرليـة
اإلرشاد اإللكرتوين ،يتطلي وا ر العديد من العنانر منها:
املرشـد الكفء والبارع يف التعامل مل الشبكة العنكبو ية،
والطالي امللت م ،واملعلومات الج يتم مبوجبها اإلرشاد،
واملختصوا يف اجملاالت النفاية واالجتراعية وغريها 00وهو
عرليد ماترر ومااعد يف حتقيق ا هدا التعليرية
وختط العقبات ،ضمجل املختصوا يف جماال د علا ضند نشـاط
ض اد تحتا إك ش ء من االحرتا ية ،ومل ا اـاع رقعة

مشكلة البحث

عاين جامعة امللك سعود من مشكالت يف اإلرشاد
اإللكرتوين وه مشكالت قد تفاقم عندما يكوا الطالي
حباجة إك حل هلا وال جيده ،مما يابي قلقد وقد تعةر
ماري د التعليرية بابي ذلك ،وهو ضمر تحتا يف الوقا
نفاد ،إك طالي ملت م خبطتد الدراسية ،وبتاجيل املااقات
و قاً ملاتوياهتا الفصلية ،ويف مواعيد طرحها ،والتقليـل من
عرليــات احلذ واإلتا ة ،واجلدية يف ر ل اإلنـذارات
ا اد ية ،و اـريل خترجد يف الفرت احملدد  ،وهذه مجيعها
رائو
حباجة إك قرارات ناابة من املرشـد ا اد
ضو عن وجيـد الطالي  ،الذي عليد ضا تةل عن اقتناع إك
وجيهات مرشده طاملا ضا املاالة رهينة مباتقبلد العلر
والعرل 0
لذا نبل مشكلة هذا البلث من ترورات املراجعة بني
احلني واآلخر الحتياجات الطالب لإلرشاد الذي يقدم هلم
النصح واملشـور يف ماريهتم التعليرية ،حيث إا التعلم
يعترد بدرجة بري علا نصااح و وجهات املرشد ا اد
الذي ينتظر مند ضا يكوا داعراً ملاري الطالي التعليرية
تحقق ض ضل ضشـكا الفااد مـن جامعتد ،ويااعده
وتحان
علا طوير شخصيتد التعليرية وخيفف من معانا د ،ح
من قدرا د و وا قد النفا  ،لذا مت استلداث اإلرشاد
اإللكرتوين لتلقيق ضقصا ااد لإلرشاد عن طريق استخدام
التقنية احلديةة الج ستتجاوز عقبج ال ماا واملكاا الج
انا من ضهم معوقات اإلرشاد التقليدي ،وهذا ما ض ده
 )2114( Lorenzen,Markيف دراستد حو دور اإلرشاد
اإللكرتوين يف شجيل الطالب وحةهم علا التري وحتقيق
ماتويات عليم ض ضل من نظرااهم ،ومل هذا جند ضا هناك
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معوقات قف ضمام فعيل اإلرشاد اإللكرتوين بشكل جيد
لذا كن نياغة مشكلة الدراسة بالاؤا اآليت :ما معوقات
ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد اإللكرتوين يف جامعة
امللك سعود من وجهة نظر الطالبات؟

فرضيات الدراسة :

 الفرضية األولى :هل وجد روق ذات داللة إحصااية
بني متوسطات معوقات ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد
ا اد يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالبات
ع ى ملت ري املاتوى الدراس ؟

أهمية البحث:

تضح ضمهية البلث احلايل يف اآليت:
 قد اهم هذه الدراسة يف إبراز ضمهية اإلرشاداإللكرتوين و فعيلد جبامعة امللك سعود بالشكل املامو 0
 حعد هذه الدراسة ا وك – علا حد علم الباحةتني-بالنابة للرجترل املطبقة عليد ومن حيث طبيعة
املت ريات الج مت ناوهلا والعينة الج ضجريا عليها
الدراسة0
 توقل الباحةتاا باا حاهم الدراسة يف طوير برامإلاإلرشاد اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود خانة
واجلامعات عامة من خال ما ستقدمد من ونيات0

 الفرضية الثانية :هل وجد روق ذات داللة إحصااية
بني متوسطات معوقات ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد
ا اد يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالبات
ع ى ملت ري التخصص؟
 الفرضية الثالثة :هل وجد روق ذات داللة إحصااية
بني متوسطات معوقات ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد
ا اد يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالبات
ع ى ملت ري املعد الرتا ر ؟
 الفرضية الرابعة :هل وجد روق ذات داللة إحصااية

بني متوسطات معوقات ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد
ا اد يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالبات
ع ى ملت ري االستفاد من اإلرشاد ؟

أسئلة البحث

وعلا ذلك ا الدراسة احلالية اعا إك اإلجابة عن
ا سئلة اآل ية:
 04ما مفهوم الطالبات جتاه اإلرشاد ا اد اإللكرتوين؟
 02ما دور عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد ا اد
اإللكرتوين من وجهة نظر الطالبات؟
 04ما املعوقات الج رجل للطالبة يف ممارسة عضو هيئة
التدريس لإلرشاد ا اد اإللكرتوين؟
 01ما املعوقات الج رجل لعضو هيئة التدريس يف ممارستد
لإلرشاد ا اد اإللكرتوين؟
 04ما املعوقات اإلدارية يف ممارسة عضو هيئة التدريس
لإلرشاد ا اد اإللكرتوين؟
 06ما املقرتحات ملواجهة معوقات اإلرشاد ا اد
اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود والت لي عليها من وجهة
نظر الطالبات؟

أهداف البحث

هتد الدراسة احلالية إك:
 04التعر علا مفهوم الطالبات جتاه اإلرشاد ا اد
اإللكرتوين0
 02التعر علا دور عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد
ا اد اإللكرتوين من وجهة نظر الطالبات0
 04التعر علا املعوقات الج رجل للطالبة يف ممارسة
عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد اإللكرتوين0
 01التعر علا املعوقات الج رجل لعضو هيئة التدريس
يف ممارستد لإلرشاد ا اد اإللكرتوين0
 04التعر علا املعوقات اإلدارية يف ممارسة عضو هيئة
التدريس لإلرشاد ا اد اإللكرتوين0
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الج اتخدم التكنولوجيا قاعد لوالد هذا النوع اجلديد
من اإلرشاد  ،وقد بنيا كر اإلرشاد اإللكرتوين حو
لافة التعلم يف ضي مكاا وضي زماا الج عين ضا الطالي
كن ضا تحصل علا املواد واخلدمات اإلرشادية مىت شاء
وضين يشاء (ماعد ربيل  ،عبد ال فار الشريازي0)4،2114،
ويعر د ( )Mank,2005,14باند "ذلك النوع من اإلرشاد
الذي يعترد علا استخدام الوسااط املتعدد وشبكات
املعلومات واال صاالت (اإلنرتنا)  ،الج ضنبلا وسيطاً
اعالً للتعليم اإللكرتوين  ،ويتم اإلرشاد عن طريق اال صا
والتوانل بني املرشد والطالي  ،وعن طريق التفاعل بني
الطالي ووساال اإلرشاد اإللكرتوين ا خرى  ،الدروس
اإللكرتونية واملكتبة اإللكرتونية والكتاب اإللكرتوين وغريها"
حيث يعد اإلرشاد مبختلف ضنواعد وجماال د ضحد (مهن
املااعد ) الج وجدت خلدمة ا راد ،إذ ال خيلو قريباً ضي
عريف ملصطلح اإلرشاد من مفهوم املااعد ترناً وظاهراً،
(ا سدي وإبراهيم0)46، 2114
ذلك هو عالقة شخصية وجهاً لوجد بني شخصني
ضحدمها :املرشد من خال مهارا د وباستخدام العالقة
اإلرشادية يو ر موقفاً عليراً للشخص الةاين ،املارتشد
وهو :نوع عادي من ا شخاص ،إذ يااعده علا فهم
نفاد وظرو د الراهنة واملقبلة وعلا حل مشكال د و نرية
إمكانا د مبا تحقق إشباعها ،و ذلك مصللة اجملترل يف
احلاتر واملاتقبل(0الشناوي0)41 ، 2114،

 06التعر علا مقرتحات ملواجهة معوقات اإلرشاد
ا اد اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود والت لي عليها
من وجهة نظر الطالبات
حدود الدراسة:

طبقا هذه الدراسة علا عينة من طالبات لية الرتبية
جبامعة امللك سعود مبدينة الرياض للعام الدراس – 4142
4144هـ وذلك بابي ما شهد د الباحةتاا من خال
عرلهرا يف اإلرشاد ا اد بكلية الرتبية من نعوبات0

مصطلحات البحث
 اإلرشاد األكاديمي :ويقصد بد اخلدمات اإلرشاديةالج يقوم هبا املرشد اجلامع لتنرية الطالي معر ياً ومهنياً
وحل املشكالت الج عيق قدم حتصيلد الدراس  ،باإلتا ة
إك إ اابد املهارات واالجتاهات واخلربات اإلجيابية و قاً
لالالة اجلامعة0
-اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني :هو العرل الذي يقوم

بد ضعضاء هيئة التدريس يف املؤساات التعليرية اجلامعية
عرب الشبكة العنكبو ية لتعريف الطالب بتلك املؤساات
وضنظرتها الدراسية والطالبية ،وما تيلد من جماالت و رص
دراسية ملااعدهتم علا اختيار التخصصات الج تناسي
مل قدراهتم وإمكاناهتم ،و وا ق ميوهلم ورغباهتم ،و ذلك
معاونتهم علا الاري يف الدراسة علا ض ضل وجد ممكن،
والت لي علا ما يعرتتهم من عقبات ،ماتفيدين من
اخلدمات واإلمكانات الج تيلها هلم البيئة االجتراعية
عامة ،والج و رها املؤساات التعليرية الج ينتروا إليها
بصفة خانة0

أهداف اإلرشاد اإللكتروني

يهد اإلرشاد اإللكرتوين حاي ما ذ ره (ضبواسعد
 )22-24، 211،،إك حتقيق اآليت:
 مااعد الطالي علا التعر علا خصااص نفاد،و هم قدرا د وميولد واجتاها د0
 إ ااب الفرد مهار الضبط والتوجيد الذايت ،والج عينالونو بد إك درجات من الوع بذا د وإمكانا د و هرد
لظرو د وحميطد هراً ض رب0

 -المرشد اإللكتروني :هو عضو هيئة دريس يقوم

ب رشاد الطالي إلكرتونيا ومااعد د حلل مشا لد ا اد ية
وحتاني حتصيلد العلر 0
اإلط ـ ـار النظري
يعد مفهوم اإلرشاد اإللكرتوين مفهوماً جديداً نابياً  ،وقد
طور ليشرل الق ا ة ضدوات اإلرشاد يف ل اجملاالت
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الشك ضا لظهور اإلرشاد اإللكرتوين وااد وم ايا متعدد
ضدت إك انتشاره و اارع املؤساات اإلرشادية إك طبيقد
و كن حصر م ايا اإلرشاد اإللكرتوين يرا يايت :
 لبية حاجات من ال ياتطيل من الطالب احلضور إك
مقر املؤساة اإلرشادية ضو ياكن بعيداً جداً عنها.
 متةيل ضسلوب اإلرشاد/اإلرشاد اإللكرتوين لوساال التعلم
املاترر والتعلم مدى احليا )0(McDonald ,1998,243
 وسيل القدر االستيعابية الكبري للطلبة يف برامإل
اإلرشاد/اإلرشاد اإللكرتوين مقارنة ب مكانات اجلامعات
املقيرة احملدود يف هذا اجملا )0(Wiley ,2003
 اريل طور قنية احلاسوب املاتخدمة يف اإلرشاد /
اإلرشاد اإللكرتوين  ،وإثراء دوره وإبداعد يف هذا اجملا ،
وإدخا ضنظرة حاسوب متجدد عالية اإلمكانات
(Annand ,1999,47).

 حتقيق التوا ق والتكيف للطلبة من ضجل اهيل قدرهتمعلا القيام بالوظااف املختلفة0
 االهترام حباالت التاخر الدراس  ،والعرل علا دراسةضسباب هذا التاخر و قدمي العوا العالج والوقاا 0
 قدمي اخلدمات اإلرشادية الوقااية واإلمنااية الج حتققالفاعلية والكفاية اإلنتاجية يف جما التلصيل الدراس 0
 مااعد الطالب ال تشا قدراهتم وحتديد ضهدا همومااعدهتم علا رسم خططهم مبا يتالءم مل استعداداهتم،
را يهد ضيضاً إك إحداث يريات إجيابية يف ضمناط
سلوك الطالي اجلامع جتاه قيم جمترعد الةقا ية واالجتراعية
واملهنية ،ومااعد د علا ا تشا ذا د واختاذ قرارا د بنفاد0
وقد حظ اإلرشاد باهترام بري يف دو العاي املتقدمة
نتيجة ملا عانيد هذه الدو من مشكالت علا ماتوى
املدارس واجلامعات ضثرت بشكل مللوظ علا اجملترل كل
مما ضدى إك التفكري يف دعم اجلاني اإلرشادي يف هذه
املدارس ،قد ونل عدد العاملني املتخصصني يف جما
اإلرشاد يف املدارس ا مريكية احلكومية  110111عام
4،71م يعرلوا يف ض ةر من  %،1من املدارس احلكومية0
(ا سدي وإبراهيم)62، 2114،

 oالعناصر األساسية لإلرشاد اإللكتروني :
إا منوذ اال صا يف عرلية اإلرشاد اإللكرتوين يتكوا من
ضربعة عنانر ضساسية :املرشد والطالي واملعلومات وقنا
ا صا  0و عد نوع قنا اال صا ه الج فرق بني اإلرشاد
التقليدي واإلرشاد اإللكرتوين (برايس )7-6 ،2111 ،

 oمزايا اإلرشاد اإللكتروني:

شكل ( )2يوضح العناصر األساسية لإلرشاد اإللكتروني

 املرشد ضو املدرس  :Teacherوهو الذي يقوم بتصريم
حمتوى املاد التدريبية ضو اإلرشادية ضو الدراسية علا شبكة
اإلنرتنا ويشرح املعر ة ويقوم باال صا مل الطالي عن
طريق حميط اال صا 0

ويتكوا منوذ التفاعل  Interaction Modelيف
اإلرشاد اإللكرتوين من العنانر ا ساسية اآل ية (برايس،
:)484-464 ، 2112
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 الطالي  :Learnerوهو الطالي الذي يتفاعل مل
املدرس والطلبة اآلخرين ومل املعلومات املوجود يف حميط
اال صا عن طريق واجهة اال صا 0

 حمتوى املاد اإلرشادية  :Contentوه املعلومات
واملعر ة الج كوا حمتوى املاد العلرية الج يتفاعل معها
الطالي واملرشد0
 واجهة ا :er Interface:Learnerالوسيلة الج ارح
بالتفاعل بني الطالي واملرشد عن طريق اإلنرتنا من جهة
وبني الطالي وحمتوى املاد من جهة ضخرى عن طريق حميط
اال صا 0

جوانـب االختالف بين اإلرشاد اإللكتروني واإلرشاد

الصفي (التقليدي):

كن إجياز جواني االختال بني اإلرشاد اإللكرتوين
واإلرشاد الصف يف اجلدو اآليت( :ساي)2111،

جدول ()1

جوانـب االختالف بين اإلرشاد اإللكتروني واإلرشاد الصفي
م

اإلرشاد الصفي (التقليدي)

اإلرشاد اإللكتروني

 4ال يلت م اإلرشاد اإللكرتوين بتقدمي عليم يف نفس املكاا ضو ال ماا بل ياتقبل الطالب اإلرشاد التقليدي يف نفس الوقا ونفس املكاا وهو
الطالي غري ملت م مبكاا معني ضو وقا حمدد الستقبا عرلية التعلم قاعة الفصل الدراس (اإلرشاد املباشر) ضي عليم مت امن قط0
(اإلرشاد اإللكرتوين عن بعد) عليم مت امن وغري مت امن)
 2يتيح اإلرشاد اإللكرتوين رنة اإلرشاد ملختلف ئات اجملترل من ربات يشرتط اإلرشاد التقليدي علا الطالي احلضور إك املؤساة اإلرشادية
البيوت والعرا يف املصانل ،اإلرشاد كن ضا يكوا متكامالً مل العرل0

 4حرية التوانل مل املرشد يف ضي وقا وطرح ا سئلة الج يريد االستجواب تحدد التوانل مل املرشد بوقا حمدد وياخذ بعض التالميذ الفرنة لطرح
عنها ويتم ذلك عن طريق وساال خمتلفة مةل الربيد اإللكرتوين وغر ا سئلة علا املرشد ا وقا احلصة ال يتال للجريل0
احملادثة اخل0
بقا املواد اإلرشادية ثابتة بدوا يري ضو طوير لانوات طويلة 0

 1سهولة حتديث املواد اإلرشادية املقدمة إلكرتونيا بكل مطويلة0يد0

اإلرشاد اإللكرتوين بناء علا قدير

 حتديد ضهدا
االحتياجات0
 اختيار ني ة ضو منوذ اإلرشاد اإللكرتوين املناسي
للتطبيق يف املؤساة اإلرشادية0
 حتديد قنيات اإلرشاد اإللكرتوين املناسبة( :احلاسوب
وبرجميا د املخ نة علا وسااط التخ ين :ا قراص املدجمة
 ،CDاسطوانات الفيديو  ،DVDالقرص الصلي Hard
 ،Diskضو الشبكات  : Networksحملية  ، LANإنرتنا
 ،Internetشبكة عنكبو يد 0( Web
 حتديد سبل الدعم واملي انية (سواء مي انية معترد من قبل
الوزار ضو اشرتاك رجا ضعرا ومؤساات ووزارات لترويل
مشروع اإلرشاد اإللكرتوين)0

 oمتطلبات االنتقال من اإلرشاد التقليدي إلى اإلرشاد
اإللكتروني

متر عرلية التخطيط إلدخا اإلرشاد اإللكرتوين يف
مؤساة عليرية باخلطوات اآل ية (ساي:)2117،
 عيني ريق عرل للقيام بعرلية التخطيط ،ويشرل اخلرباء
يف اإلرشاد اإللكرتوين ،كنولوجيا اإلرشاد ،كنولوجيا
املعلومات واال صاالت ،صريم املقررات وإنتاجها ،املناهإل
وطرق التدريس ،علم النفس اإلرشادي ،اقتصاديات وإدار
اإلرشاد ،التقومي اإلرشادي ،بعض املرشدين املتري ين وضولياء
ا مور0
 حتديد الفئة املاتهد ة من اإلرشاد اإللكرتوين0
 حتديد االحتياجات احلالية واملاتقبلية للفئة املاتهد ة
وللرؤساة اإلرشادية0
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نشوايت واحلان ( )4،81علا
و عر
مشكالت اإلرشاد ا اد يف جامعة الريموك 0قد
ضسفرت الدراسة عن عدم وتوح مفهوم اإلرشاد ا اد
لدى ا ستاذ اجلامع  ،إذ شري النتااإل إك عدم و ر صور
واتح للعرلية اإلرشادية يف ذهن ا سا ذ اجلامعيني ،
ولطبيعة العالقة الواجي كوينها بني ا ستاذ اجلامع
والطالي  ،ويترةل ذلك يف الدور ال امض وغري احملدد الذي
ارسد ل من املرشد والطالي حيا اآلخر 0وعدم إملام
املرشدين النفايني باخلطط الدراسية والتعليرات اجلامعية
ذات العالقة ،مما يعوق عرلية اإلرشاد ا اد ويؤدي إك
نتااإل غري مرغوب يها 0وعدم الت ام املرشدين باداء دورهم
اإلرشادي ،حيث إهنم ال يؤدوا مهامهم اإلرشادية علا
حنو مرغوب يد  ،وعدم إسهامهم يف عرلية الالي
واإلتا ة  ،ومتابعتهم الاري ا اد ية لطلبتهم 0وعدم
وجود دورات دريبية للررشدين وا سا ذ اجلامعيني لتباد
اآلراء0
وحتقق نرادي ،وطلاا( )4،،6من احلاجات
اإلرشادية لطلبة جامعة اإلمارات ،والذي ضونا بامهية قيام
مر للخدمات النفاية يف اجلامعة لتقدمي اإلرشاد النفا
واالجتراع وخانة ما يتصل بتلديد ا هدا الشخصية
و يفية حتقيقها ،وا تااب اجلرض للرطالبة باحلقوق
والتخلص من الياس والكآبة0
وحبث اخلوالد وغرايبة ( )2111مشكالت
اإلرشاد اإللكرتوين يف جامعة الريموك والذي ونل إك ضا
الطالب يواجهوا من وجهة نظرهم ( )61مشكلة إرشادية
ض اد ية منها ( )14مشكلة حاد  ،بينرا رضى العاملوا يف
القبو والتاجيل ضا هناك ( )17مشكلة منها ()44
مشكلة حاد 0
وع ز  )2114(Lorenzen, Markدور اإلرشاد
اإللكرتوين يف و ري رص التنا س التعلير  ،والذي ونل
إك ضا الطالب الذين عرل املرشد ا اد علا

 حتديد العنصر البشري املشارك يف منظومة اإلرشاد
اإللكرتوين وضدوارهم ،و ونيف الربامإل التدريبية لر ل فايتهم
املهنية (املرشد ،مصرر ومنتج الربجميات واملقررات
واملواقل اإلرشادية ،الكادر اإلداري)
 حتديد املتطلبات الاابقة الواجي وا رها لدى الطالب
لالنضرام إك منظومة اإلرشاد اإللكرتوين (مهارات استخدام
احلاسوب والشبكات ،ماتوى مهارات الل ة اإلجنلي ية اخل)
 التخطيط لبعض الربامإل الةقا ية لنشر ثقا ة اإلرشاد
اإللكرتوين املوجهة ملختلف الشرااح املعنية0
 حتديد معايري اجلود الشاملة لكل مكونات اإلرشاد
اإللكرتوين0
الدراسات السابقة:

ويف هذا اإلطار :قد حبث مر املعلومات
اإلحصااية والتوثيق الرتبوي بوزار املعار باملرلكة العربية
الاعودية ( )4،،2دور التوجيد واإلرشاد يف املرلكة العربية
الاعودية وضهدا د ومدارسد و قايرا د وممي ا د وعيوبد من
خال إجراء مقارنة مل التوجيد واإلرشاد يف بعض الدو
ا جنبية 0و ونلا الدراسة إك اآليت :يااعد التوجيد
الرتبوي الطالي علا االختيار بني ضنواع خمتلفة من التعليم
ضو الدراسات ضو املواد الدراسية 0ويااعد التوجيد الرتبوي
الفرد داخل وخار املدرسة علا التكيّف مل البيئة احمليطة يف
اجملاالت التعليرية واملهنية والصلية واملدنية واجملترعية0
ويااعد التوجيد الرتبوي املعلرني علا إطالق قدراهتم
الكامنة 0وضا التوجيد الرتبوي يشترل علا جواني املتابعة
و قومي ل من املعلّم والطالي واملنهإل والكتاب واقرتاح
العال املناسي ب رض حتاني و عديل و طوير هذه
اجلواني 0و اا ضهم هد هو وجيد وإرشاد الطالي
إسالمياً وإجراء البلوث حو املشكالت الج يواجهها
الطالب وا تشا قدراهتم وميوهلم و وجيهها مبا ينفعهم
ومااعدهتم علا اختيار نوع الدراسة0
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واستطلعا دراسة (الكندري،نبيلة يوسف2116،م)
آراء طلبة جامعة الكويا حو مدى اعلية موظف
مكا ي التوجيد واإلرشاد يف ضداء مهامهم ،وذلك بشاا
عاملهم مل الطالب ومدى خربهتم يف جما اإلرشاد ،إذ
مشلا عينة الدراسة ( )441طالباً وطالبة من ليات
اجلامعة ،حيث مت وزيل استبانة مكونة من ) (20بنداً،
خصص منها ( )8بنود جملا التعامل مل الطالي  ،و()42
بنداً جملا اخلرب يف اإلرشاد 0وقد ضسفرت نتااإل الدراسة عن
وجود رتاً طاليب بدرجة منخفضة عن ضداء املوظفني يف
مكا ي التوجيد واإلرشاد0
را ضظهرت نتااإل دراسة (سليراا ،سعاد حمرد،
2118م) 0ضا ماتوى رتا الطالب العام عن خدمات
اإلشرا ا اد يقل يف املدى املتدين ،را ضا ماتوى
الرتا عن خدمات اإلرشاد اإللكرتوين جاء لصاحل الذ ور،
وي حظهر النتااإل ضثراً يع ى للانة الدراسية يف متوسط الرتا
عن خدمات اإلرشاد ا اد 0

شجيعهم وحةهم علا التري  ،حققوا ماتويات عليرية
ض ضل من نظرااهم0
واقرتح ) (Yarbrough,2002منوذجاً لإلشرا
ا اد مبنياً علا العالقة بني الطالب ومشر يهم
ا اد يني؛ هبد حتاني ا داء العام للطالي الستكرا
متطلبات التخر 0
وحدد ل من الطلاا وضبو عيطة ()2112
احلاجـات اإلرشادية لطلبـة اجلامعة اهلامشية ،والذي ضسفر عن
حاجات الذ ور اإلرشادية و ق ضولويات من وجهة نظر
الطالي والج جاءت علا النلو اآليت :احلاجات املهنية،
ا اد ية ،النفاية ،االجتراعية ،وضخرياً ا خالقية 00وضا
الذ ور يعانوا ض ةر من اإلناث ،باستةناء احلاجات النفاية
الج بدت يد معانا اإلناث ض ةر من الذ ور  ،وضا طلبة
املاتوى ا و ض ةر معانا من طلبة املاتويات ا خرى0
وقوما دراسة العريين ( )2111جتربة اإلرشاد
الرتبوي باملدارس الةانوية باملرلكة العربية الاعودية ،ب رض
صريم ضمنوذ قو يااعد يف الكشف عن اجلواني الج
حتتا يرياً و طويراً 0واستخدم الباحث املنهإل الونف
التلليل بطريقة املاح االجتراع لتقومي دور ل عنصر
من عنانر عرلية اإلرشاد 0و ونل الباحث إك نتااإل ضمهها
وجود حاجة إك متكني املرشدين و طويرهم مهنياً وثقا ياً
را ضظهر ا منوذ بشكل عام جناح جتربة اإلرشاد إذ حقق
ا منوذ را راً لياً ( جيد جداً )0
وحبةا دراسة (الصارم  ،عبداهلل وزايد ،اشف،
2116م) الج هد ا الدراسة إك التعر علا مدى رتا
طالب لية الرتبية عن خدمات اإلشرا ا اد املقدمة
هلم ،ضظهرت النتااإل ضا الطالب يحريدوا مشر ني ض اد يني
تلكوا املعر ة خبطط الدراسة وضنظرة اجلامعة ،را ضظهرت
النتااإل ضا الطالب مل قدم الدراسة يصبلوا ضقل رتاً عن
خدمات اإلشرا 0

التعليق على الدراسات السابقة

من خال عرض الدراسات والبلوث الاابقة يتضح
اآليت :اهترا بعض الدراسات بالكشف عن خدمات
اإلرشاد والرتا الطاليب ،واستخدما معظم الدراسات
الاابقة االستبانة ضدا للقياس ،را اقتصرت معظم
الدراسات الاابقة علا صريم استبانة واحد موجهة
جملترل طلبة ضو طالبات اجلامعة 0وضا معظم الدراسات
اختذت من طلبة اجلامعات ،وضعضاء هيئة التدريس عينة هلا0
ولكن متي ت الدراسة احلالية عن الدراسات الاابقة
بتناوهلا ملوتوع اإلرشاد اإللكرتوين والذي اعترد د
اجلامعات للونو إك خدمات إرشادية ض ضل وضسرع
للطالب وذلك من خال وانلهم اإللكرتوين مل مرشديهم
من ضعضاء هيئة التدريس0
وقد استفادت الباحةتاا من الدراسات الاابقة يف
التعر علا طبيعة عرلية اإلرشاد وحتديد عينة واستبانة
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والج رجل للطالبة ،ضو عضو هيئة التدريس ،ضو املعوقات
االدارية ،واملقرتحات ملواجهة هذه املعوقات 0وقد مت
استخدام مقياس ليكرت ذي التدر اخلراس لتلديد
مدى ظهور املشكلة عند الطالبات0

البلث ونياغة الفروض وحتليل و فاري ومناقشة النتااإل
ونياغة الدراسة0
منهج الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة

صدق األداة وثباتها:

استخدم يف هذه الدراسة املنهإل الونف التلليل
التلليل الذي يصف الظاهر املدروسة ونفاً رياً و يفياً
من خال مجل املعلومات و صنيفها ،ومن مث
حتليلها و شف العالقة بني ضبعادها املختلفة من ضجل
فاريها فارياً ا ياً والونو إك استنتاجات عامة اهم
يف هم احلاتر و شخيص الواقل وضسبابد0
(العاا 2111،م 0)48،:

صدق األداة
ندق االستبانة قاما الباحةتاا بالتا د من ندق ضدا
الدراسة من خال :
أ – الصدق الظاهري لألداة :
قاما الباحةتاا بالتا د من ندق ا دا عن طريق ضخذ
آراء احملكرني يف الفقرات املختلفة من بنود االستبانة 0إذ
وزعا االستبانات علا عدد من احملكرني وقد متا
اإل اد من مالحظات هؤالء احملكرني للونو إك ض ضل
نياغة لفقرات االستبانة وذلك بعد التعديل واحلذ
واإلتا ة علا بعض الفقرات حىت ظهرت االستبانات يف
شكلها النهاا 0

مجتمع الدراسة والعينة:

يتكوا جمترل الدراسة من مجيل طالبات لية الرتبية
جبامعة امللك سعود يف برنامإل البكالوريس جبريل ضقاامد
اخلراة والبالغ عددهن  4481و ق سجالت عراد
القبو والتاجيل للفصل ا و للعام 4144/4142هـ
ونظراً لصعوبة طبيق الدراسة علا مجيل ض راد اجملترل قد مت
اختيار عينة عشوااية طبقية متناسبة من ل قام من ضقاام
الرتبية ،وذلك بنابة  %41ليصبح جمروع العينة 448
طالبة0

– صدق االتساق الداخلي لألداة :
بعد التا د من الصدق الظاهري دا الدراسة قاما
الباحةتاا بتطبيقها علا عينة استطالعية عشوااية قوامها
( )41طالبة ،وذلك من ضجل التعر علا مدى اال ااق
الداخل دا الدراسة وعلا بيانات العينة االستطالعية
قاما الباحةة حبااب معامل االر باط بريسوا ملعر ة
الصدق الداخل لالستبانة حيث مت حااب معامل
االر باط بني ل جما باحملور الذي ينتر إليد را هو
اآل ية
اجلداو
من
موتح

أداة الدراسة:
لتلقيق ضهدا الدراسة قاما الباحةتاا ببناء استبانة
تكوا من ( )7،عبار موزعة علا ضربل جماالت  :مفهوم
الطالبات جتاه اإلرشاد ا اد

اإللكرتوين  ،ودور عضو

هيئة التدريس يف اإلرشاد ا اد اإللكرتوين ،واملعوقات
يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد اإللكرتوين

الجدول رقم ()2

المحور
مفهوم الطالبات جتاه اإلرشاد ا اد

معامل االرتباط

اإللكرتوين

دور عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد ا اد

**10144

اإللكرتوين من وجهة نظر الطالبات0

املعوقات الج رجل للطالبة يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد
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**1041،
**856.0
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املعوقات الج رجل لعضو هيئة التدريس يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد
املعوقات اإلدارية يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد
مقرتحات ملواجهة معوقات اإلرشاد ا اد

اإللكرتوين

اإللكرتوين

**85620
**85600

اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود والت لي عليها من وجهة نظر الطالبات

يتضح من اجلداو ( ) 2ضا قيم معامالت ار باط جماالت
االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة موجبة ودالة إحصااياً
عند ماتوى الداللة ( )1014اقل ،مما يشري إك ضا مجيل
جماالت االستبانة ترتل بدرجة ندق مر فعة ،وعليد ا
هذه النتيجة وتح ندق عبارات وحماور ضدا الدراسة
ونالحيتها للتطبيق امليداين0
وبذلك اعتربت الباحةتاا آراء احملكرني و عديالهتم يرا
يتصل بالفقرات ذات داللة ندق ا ية ل رض طبيق
الدراسة 0

**85.00

ثبات أداة الدراسة
لقياس مدى ثبات ضدا الدراسة (االستبانة) استخدما
الباحةتاا (معادلة ضلفا رونباخ) ())Cronbach's Alpha (α
للتا د من ثبات ضدا الدراسة ،حيث طبقا املعادلة علا
العينة االستطالعية املالوبة سابقاً لقياس الصدق البناا
والج كونا من ( )41مفرد  0واجلدو رقم ( )4يوتح
معامالت ثبات ضدا الدراسة لكل جما من جماالت ضدا
الدراسة (االستبانة)0

جدول رقم ( )0

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور الدراسة
المحور
مفهوم الطالبات جتاه اإلرشاد ا اد

معامل الثبات

اإللكرتوين

دور عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد ا اد

10861

اإللكرتوين من وجهة نظر الطالبات0

املعوقات الج رجل للطالبة يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد
املعوقات الج رجل لعضو هيئة التدريس يف ممارستة لإلرشاد ا اد
املعوقات اإلدارية يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد
مقرتحات ملواجهة معوقات اإلرشاد ا اد

اإللكرتوين

االلكرتوين
اإللكرتوين

10812
10،24
10871

اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود والت لي عليها من وجهة نظر الطالبات

يتضح ضا معامالت الةبات لالستبانتني انا عالية
ودالة إحصااياً ،وبذلك عحدَّت هذه املعامالت مؤشرات
مناسبة غراض هذه الدراسة وعحدَّت هذه القيم مناسبة
غراض الدراسة0
وبعد التلقق من ندق ا دا وثباهتا ،قاما الباحةتاا
بتوزيل االستبانة بصفة شخصية علا عينة الدراسة الج بلغ

1087،

10،42

لإلجابة عن ضسئلة الدراسة مت إ باع الطرق اإلحصااية اآل ية:
 استخرا املتوسطات واالحنرا ات املعيارية لفقرات
االستبانة الج ناولتها الدراسة0
 استخدم حتليل التباين ا حادي (0)ANOVA
 مت حااب معامل االر بالصدق0الت الدراسة الةالثة
لقياس معامل الصدق0
استخدام (معادلة ضلفا رونباخ) ( Cronbach's Alpha
) )(αللتا د من ثبات

عددها  448طالبة.
المعالجة اإلحصائية:
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النتائج المتعلقة بالسؤال األول  :ما مفهوم الطالبات جتاه

نتائج الدراسة ومناقشتها

اإلرشاد ا اد اإللكرتوين؟
ولإلجابة عن هذا الاؤا قد استخرجا املتوسطات
احلاابية ،واالحنرا ات املعيارية لدرجة و ر ل قر من
قرات احملور0

هتد هذه الدراسة إك دراسة معوقات ممارسة عضو هيئة
التدريس لإلرشاد اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود من
وجهة نظر الطالبات وذلك من خال اإلجابة علا
ااؤالت الدراسة ،وقد ضشارت نتااإل الدراسة إك ما يايت:

جدول ( ) 0
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مفهوم الطالبات تجاه اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني
الترتيب

العبارة

رقم
الفقرة
ي ين اإلرشاد ا اد

6

4

4

2

ي ين اإلرشاد ا اد

2

4

ياهم اإلرشاد ا اد

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

اإللكرتوين الطالبة عن الرجوع للررشد ا اد ية رت احلذ

واإلتا ة0
اإللكرتوين الطالبة عن احلضور للررشد ا اد ية مد الدراسة0

2.36

1.282

2.46

1.146

اإللكرتوين يف حل املشكالت الج واجهها الطالبات يف اإلرشاد

التقليدي0

2.53

1.056

7

1

يااعد اإلرشاد ا اد

اإللكرتوين يف متابعة حتصيل الطالبات ا اد 0

2.24

1.015

1

4

يااهم اإلرشاد ا اد

اإللكرتوين يف و ري خدمات إرشاديد خمتلفة0

2.45

1.025

4

6

يتابل اإلرشاد ا اد

2.58

1.163

4

7

ياهل اإلرشاد ا اد

8

8

اإللكرتوين منو ا داء التلصيل للطالبة
اإللكرتوين علا الطالبة اجيل املقررات حاي الرغبة والوقا

املناسي0
يقلل اإلرشاد ا اد

اإللكرتوين من الوقا املهدر يف اإلرشاد التقليدي0
المجال الكلي

نالحظ من اجلدو ضا متوسط مفهوم الطالبات جتاه
اإلرشاد ا اد اإللكرتوين ،هو ( )204،ضي ما نابتد
 %4،074ويع ى ذلك إك ضا اإلرشاد اإللكرتوين يف
اجلامعات ي يفعل ومن مث ي تحدد لدى الطالبات املفهوم
بشكل بري ،ويالحظ وجود اختال ات يف درجة مفهوم
الطالبات جتاه اإلرشاد ا اد اإللكرتوين ،إذ راوحا ما

2.38

1.226

2.13

1.058

2.39

0.649

بني (2044و  )2048ضي ما نابتد %44024
0%6104
السؤال الثاني :ما دور عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد

ا اد اإللكرتوين؟
لإلجابة عن هذا الاؤا  ،قد مت إجياد الوسط احلاايب
واالحنرا املعياري إلجابات ض راد عينة الدراسة را هو يف
اجلدو اآليت:
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جدول ( ) .

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مفهوم عضو هيئة التدريس في اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني.
الترتيب

العبارة

رقم
الفقرة
يااعد اإلرشاد ا اد

4

4

4

2

2

4

،

1

من خال اإلرشاد ا اد

8

4

يااعد اإلرشاد ا اد

6

6

اإلرشاد ا اد

4

7

1

8

7

،

2.62

2.70

اإللكرتوين كن عر الطالبة اللوااح والنظم ا اد ية واإللكرتونية0
اإللكرتوين الطالبة علا االختيار و اهيل التاجيل اإللكرتوين0

2.14

0.948

1.081

اإللكرتوين كن وعية الطالبة بامهية التعامل اإلجيايب مل ضعضاء هيئة
2.49

1.034

اإللكرتوين كن مااعد الطالبة يف االستفاد من الربامإل وا نشطة

الطالبية الج و رها اجلامعة من خال التوانل اإللكرتوين0
من خال اإلرشاد ا اد

2.12

0.945

2.48

التدريس واهليئة اإلدارية من خال املتابعة اإللكرتونية0
من خال اإلرشاد ا اد

2.65

1.037

اإللكرتوين املهارات التلصيلية واالجتراعية لدى الطالبة من خال

املتابعة اإللكرتونية0
من خال اإلرشاد ا اد

1.113

اإللكرتوين كن نرية االجتاهات الالو ية اإلجيابية عند الطالبة من

خال التوانل اإللكرتوين0

ينر

1.095

اإللكرتوين كن التعر علا مشكالت الطالبة ا اد ية ملااعدهتا

يف حلها إلكرتونياً0
من خال اإلرشاد ا اد

الحسابي

المعياري

اإللكرتوين علا كوين عالقات ض اد ية ناجلة من خال التوانل

اإللكرتوين0
من خال اإلرشاد ا اد

الوسط

االنحراف

2.52

1.117

اإللكرتوين كن متابعة ا داء التلصيل للطالبة إلكرتونياً و نريتد0

2.32

1.02

المجال الكلي

2.45

0.735

ضي ما نابتد 0 %6704 %44

نالحظ من اجلدو ضا متوسط دور عضو هيئة
التدريس يف اإلرشاد ا اد اإللكرتوين من وجهة نظر
الطالبات هو ( )2014ضي ما نابتد  %64024ويع ى
ذلك إك َّ
ضا الدور املناط بعضو هيئة التدريس يف اإلرشاد
اإللكرتوين ما زا دوا املاتوى املطلوب ،ويالحظ وجود
اختال ات يف دور عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد
ا اد اإللكرتوين من وجهة نظر الطالبات ،حيث
راوحا ما بني ( 2042و ) 2071

السؤال الثالث :ما املعوقات الج رجل للطالبة يف ممارسة

عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد اإللكرتوين؟
ولإلجابة عن هذا الاؤا قد استخرجا املتوسطات
احلاابية ،واالحنرا ات املعيارية لدرجة و ر ل قر من
قرات احملور.
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جدول ( ) 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المعوقات التي ترجع للطالبة في ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد األكاديمي
اإللكتروني
الوسط

االنحراف

الترتيب

العبارة

رقم

الحسابي

المعياري

2

4

العالقة بني املرشد والطالبة غري جيد 0

2.71

1.212

4

2

عدم الت ام الطالبة مبواعيد التاجيل0

2.82

1.125

6

4

عدم مالارة ختصص الطالبة مل ميوهلا0

2.47

1.131

44

1

عدم إطالع الطالبة علا عليرات القبو والتاجيل0

2.35

1.04

8

4

الطالبة ال راجل املرشد إلكرتونياً بشكل منتظم0

2.42

1.032

47

6

اعتراد الطالبة علا التاجيل اإللكرتوين الذايت بشكل امل0

2.27

1.051

46

7

عدم هم الطالبة لعرلية اإلرشاد اإللكرتوين0

2.28

1.056

44

8

عدم معر ة الطالبة مبا يناسبها من مقررات0

2.30

1.116

41

،

عدم وتوح اهلد من عرلية اإلرشاد اإللكرتوين لدى الطالبة0

2.32

1.077

4،

41

اقتصار هم عرلية اإلرشاد اإللكرتوين لدى الطالبة علا اجلاني الدراس 0

2.23

1.01

7

44

عدم الاراح للطالبة باحلذ واإلتا ة واالنالاب حبرية0

2.46

1.224

،

42

عدم اجيل املقررات يف املوعد احملدد0

2.42

1.091

44

44

عدم معر ة الطالبة ملرشدهتا0

2.39

1.189

41

41

االعتراد علا آخرين يف عرلية اإلرشاد0

2.40

1.114

4

44

عدم حتديد ضوقات حمدد لعرلية اإلرشاد اإللكرتوين0

2.55

1.133

1

46

حتريل الطالبة مائولية اختيار املقررات ووتل اجلدو بنفاها0

2.54

1.193

4

47

عدم الت ام الطالبة خبطتها الدراسية متهيداً النتقالد إك املاتوى ا علا0

2.51

1.175

42

48

عدم هم الطالبة للوااح ونظم اجلامعة0

2.36

1.077

21

4،

ةر عدد الطالبات املخصصات للررشد الواحد 0

2.22

1.061

48

21

عدم مااعد الطالبة علا معاجلة مشكالهتا ا اد ية0

2.26

1.482

2.42

0.865

الفقرة

المجال الكلي

اإللكرتوين هو ( )2012ضي ما نابتد  %6104وسبي
ذلك قصور الطالبة يف هم عرلية اإلرشاد ضو عدم اهترام

نالحظ من اجلدو ضا متوسط قرات املعوقات الج رجل
للطالبة يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد
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الطالبة باإلرشاد ا اد بشكل بري ،ويالحظ وجود
اختال ات يف املعوقات الج رجل للطالبة يف ممارسة عضو
هيئة التدريس لإلرشاد ا اد اإللكرتوين ،إذ راوحا
ما بني ( 2022و 208الرابل :ما نابتد  %4404و
0)%7104

السؤال الرابع  :ما املعوقات الج رجل لعضو هيئة التدريس

يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد ؟
ولإلجابة عن هذا الاؤا قد استخرجا املتوسطات
احلاابية ،واالحنرا ات املعيارية لدرجة و ر ل قر من
قرات احملور0
جدول ()7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المعوقات التي ترجع لعضو هيئة التدريس في ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد
األكاديمي

الوسط

االنحراف

الترتيب

العبارة

رقم

الحسابي

المعياري

44

4

عدم فهم املرشد الحتياجات الطالبة0

2.16

1.177

41

2

عدم فهم املرشد لقدرات الطالبة0

2.21

1.099

42

4

عدم وتل برامإل اإلرشاد اإللكرتوين مبا يتفق مل احتياجات وإمكانات وقدرات الطالبة0

2.21

0.997

4

1

عدم معر ة املرشد باللوااح وا نظرة باجلامعة0

2.60

1.043

6

4

فرقة املرشد بني الطالبات يف عرلية اإلرشاد اإللكرتوين0

2.35

1.137

1

6

عدم معر ة املرشد جبدو الطالبة عند القيام بالعرلية اإلرشادية0

2.41

1.111

44

7

عدم وا ر الةقة املطلوبة بني املرشد والطالبة0

2.27

1.045

،

8

عدم التنايق بني املرشد والقام الذي تبل لد الطالبة0

2.31

1.078

2

،

عدم إملام املرشد لعرلية اإلرشاد اإللكرتوين0

2.52

1.103

44

41

عدم و ر الوقا الكايف لدى املرشد للقيام بالعرلية اإلرشادية اإللكرتونية0

2.21

1.076

4

44

عدم دريي املرشد علا القيام بالعرلية اإلرشادية اإللكرتونية0

2.4

1.156

4

42

عدم إملام املرشد باخلطط الدراسية0

2.41

1.113

46

44

تعف التوانل بني الطالبة واملرشد 0

2.10

1.108

7

41

الت يري املاترر للررشد من سنة إك ضخرى0

2.34

1.182

8

44

تعف ثقة الطالبة باملرشد 0

2.32

1.176

41

46

تعف اهترام املرشد لإلرشاد اإللكرتوين0

2.28

1.15

2.32

0.758

الفقرة

المجال الكلي

ا اد اإللكرتوين هو ( )2042ضي ما نابتد  %48مما
يد علا تعف عضو هيئة التدريس باإلرشاد اإللكرتوين

نالحظ من اجلدو ضا متوسط املعوقات الج رجل
لعضو هيئة التدريس يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد
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نادية املطريي وهيفاء املبرييك :معوقات ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالبات

بشكل عام ،ويالحظ ضا وجود اختال ات يف املعوقات الج
رجل للطالبة يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد
ا اد
اإللكرتوين ،إذ راوحا ما بني ( 2041و  ) 2061ضي ما
نابتد  %4204و0%64

السؤال الخامس :ما املعوقات اإلدارية يف ممارسة احلاابية

لتدريس اإلرشاد ا اد اإللكرتوين؟
ولإلجابة عن هذا الاؤا قد استخرجا املتوسطات
احلاابية ،واالحنرا ات املعيارية لدرجة و ر ل قر من
قرات احملور0
جدول ()0

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المعوقات اإلدارية في ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد األكاديمي اإللكتروني
الوسط

االنحراف

الترتيب

العبارة

رقم

الحسابي

المعياري

8

4

عدم وا ر قاعات حمدد لعرلية اإلرشاد اإللكرتوين بالكليات0

1.88

0.98

،

2

نعوبة حتديد اجتراع املرشد مل طالباهتا0

1.87

0.911

1

4

عدم اقرتاح رت التاجيل واحلذ

2.05

1.015

6

1

عدم وا ر برامإل لإلرشاد اإللكرتوين للطالبات اجلدد يف بداية التلاقهن باجلامعة0

2.01

1.047

7

4

عدم وا ر معلومات ا ية عن ضعضاء هيئة التدريس ررشدات0

1.98

0.974

4

6

عدم وا ر برامإل لإلرشاد اإللكرتوين تناسي مل ضعداد الطالبات0

2.04

0.949

2

7

عديل اجلدو الدراس بعد إعالند للطالبات0

2.14

1.061

4

8

ةر التعليرات من إدار القبو والتاجيل0

2.20

1.08

4

،

تعف حمف ات التوانل بني املرشد والطالبات0

2.06

1.044

2.01

0.719

الفقرة

ناسي ظرو الطالبة0

المجال الكلي

اإللكرتوين ،إذ راوحا ما بني ( 4087و  ) 2021ضي ما
نابتد  %16074و 0 %44

نالحظ من اجلدو ضا متوسط املعوقات اإلدارية يف ممارسة
عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد اإللكرتوين هو
( )2014ضي ما نابتد  %41024ويع ى ذلك إك ةر
التعليرات من إدار اجلامعة وتعف التوانل بني الطالبات
واملرشد وعدم وجود ضوقات مناسبة للررشد والطالبة للتوانل
بشاا اإلرشاد ،ويالحظ ضا وجود اختال ات يف املعوقات
اإلدارية يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد

السؤال السادس :ما ه املقرتحات ملواجهة معوقات

اإلرشاد ا اد اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود وهل
كن الت لي عليها من وجهة نظر الطالبات؟
ولإلجابة عن هذا الاؤا قد استخرجا املتوسطات
احلاابية ،واالحنرا ات املعيارية لدرجة و ر ل قر من
قرات احملور0

000
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جدول ( ) 9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقترحات لمواجهة معوقات اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني في جامعة الملك سعود
والتغلب عليها من وجهة نظر الطالبات
الوسط

االنحراف

الترتيب

العبارة

رقم

الحسابي

المعياري

2

4

عقد حماترات وعية للطالبات لتوتيح إجراءات اإلرشاد اإللكرتوين0

1.90

1.005

4

2

شجيل الطالبات علا إبداء الرضي واالقرتاحات يف عرلية اإلرشاد اإللكرتوين

1.82

0.885

6

4

وعية الطالبات بامهية اإلرشاد ا اد

1.89

0.955

44

1

مشار ة وحد اإلرشاد والتوجيد الطاليب يف دعيم اإلرشاد اإللكرتوين0

1.95

1.007

8

4

االهترام بالدراسات والبلوث املعنية بعرلية اإلرشاد اإللكرتوين0

2.08

1.005

47

6

نرية وع الطالبات باإلرشاد اإللكرتوين وضمهيتد وضهدا د0

1.87

0.887

46

7

دريي عضو هيئة التدريس علا اإلرشاد اإللكرتوين0

1.86

0.985

44

8

عقد دورات عن اإلرشاد اإللكرتوين يف بداية العام للطالبات املاتجدات0

1.83

0.951

41

،

حتديد بعض ا ساليي املناسبة إلجناح عرلية اإلرشاد اإللكرتوين0

1.90

0.946

4،

41

و ري قاعات حمدد لعرلية اإلرشاد اإللكرتوين بالكليات0

1.86

0.975

7

44

إسناد العرلية اإلرشادية ملن وجد يهن املهارات الالزمة إل اد الطالبات و وجيههن0

1.86

0.958

،

42

إسناد العرلية اإلرشادية ملن وجد يهم املهارات الالزمة ملااعد الطالبات يف حل

الفقرة

بالنابة هلن0

مشكالهتن0

1.95

0.98

44

44

حتديد مهام املرشد بصور واتلة وال رتك لالجتهادات الفردية لكل مرشد 0

1.88

0.938

41

41

التوانل بني املرشدات وشئوا الطالبات لتقدمي خدمة متكاملة لكل طالبة0

1.88

0.953

4

44

التوانل بني املرشدات والتوجيد واإلرشاد ا اد

1.88

0.959

1

46

مراعا حتديد ضعداد الطالبات لكل مرشد مبا يتناسي وا عرا املكلف هبا يف اجلامعة0

1.82

0.979

1.88

0.7011696

لتقدمي خدمة متكاملة للطالبات0

المجال الكلي

ا اد اإللكرتوين من وجهة نظر الطالبات ،حيث
راوحا ما بني ( 2022و  ) 2082ضي ما نابتد %4404
و 0%7104

نالحظ من اجلدو ضا متوسط معوقات اإلرشاد ا اد
اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود والت لي عليها من وجهة
نظر الطالبات هو ( )4088ضي ما نابتد  % 17ويع ى
ذلك إك انعدام ضخذ آراء ومقرتحات
الطالبات يف عرلية اإلرشاد ا اد يف اجلامعة ،ويالحظ
وجود اختال ات يف دور عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد

الفرضية األولى :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية

لتباين ( )ANOVAمعوقات ممارسة عضو هيئة التدريس

لإلرشاد األكاديمي في جامعة الملك سعود من وجهة نظر

الطالبات تعزى لمتغير المستوى الدراسي؟

001

نادية املطريي وهيفاء املبرييك :معوقات ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالبات

ضداء ض راد الدراسة حاي ئات املاتوى الدراس املختلفة:

ولإلجابة عن هذا الاؤا قد استخدم حتليل التباين
(  )ANOVAاجلدو اآليت يوتح نتااإل حتليل التباين يف

جدول رقم ( ) 18
تحليل التباين ألثر متغير المستوى الدراسي
المجال

ا و

الةاين

الةالث

الرابل

اخلامس

الاادس

متوسط

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

بني اجملروعات

29.401

7

4.200

داخل اجملروعات

108.916

329

.331

اجملروع

138.317

336

بني اجملروعات

17.457

7

2.494

داخل اجملروعات

164.314

329

.499

اجملروع

181.772

336

بني اجملروعات

1.793

7

.256

داخل اجملروعات

106.345

329

.323

اجملروع

108.139

336

بني اجملروعات

15.338

7

2.191

داخل اجملروعات

178.501

329

.543

اجملروع

193.838

336

بني اجملروعات

3.954

7

.565

داخل اجملروعات

170.150

329

.517

اجملروع

174.104

336

بني اجملروعات

6.786

7

.969

داخل اجملروعات

158.705

329

.482

اجملروع

165.490

336

المربعات

قيمة ف
12.687

4.993

.793

4.038

1.092

2.010

الداللة
اإلحصائية
.000

.000

.594

.000

.368

.053

من اجلدو بني عدم وجود روق ذات داللة إحصااية عند

ملواجهة معوقات اإلرشاد ا اد اإللكرتوين يف جامعة
امللك سعود والت لي عليها من وجهة نظر الطالبات حاي
مت ري املاتوى الدراس
را يتبني وجود روق ذات داللة إحصااية عند

املعوقات اإلدارية يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد

ماتوى ( )α =1014علا ل من المحور األول:

ماتوى ( )α =1014علا ل من المحور الثالث:
املعوقات الج رجل للطالبة يف ممارسة عضو هيئة التدريس

لإلرشاد ا اد
ا اد

اإللكرتوين 0والمحور الخامس:

مفهوم الطالبات جتاه اإلرشاد ا اد

اإللكرتوين 0والمحور السادس :مقرتحات

001

اإللكرتوين،
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األكاديمي في جامعة الملك سعود من وجهة نظر الطالبات تعزى

والمحور الثاني :دور عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد
ا اد

لمتغير التخصص؟

اإللكرتوين من وجهة نظر الطالبات 0والمحور

ولإلجابة عن هذا الاؤا قد استخدم حتليل التباين
(  )ANOVAاجلداو اآليت يوتح نتااإل حتليل التباين يف
ضداء ض راد الدراسة حاي ئات التخصص املختلفة:

الرابع :املعوقات الج رجل لعضو هيئة التدريس يف ممارستد
لإلرشاد ا اد

اإللكرتوين يع ى ملت ري املاتوى الدراس 0

الفرضية الثانية :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات معوقات ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد

جدول رقم ( ) 11

تحليل التباين ألثر متغير التخصص
المجال
ا و

الةاين

الةالث

الرابل

اخلامس

الاادس

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بني اجملروعات

11.783

4

2.946

داخل اجملروعات

130.494

333

.392

اجملروع

142.276

337

بني اجملروعات

2.707

4

.677

داخل اجملروعات

179.515

333

.539

اجملروع

182.222

337

بني اجملروعات

1.485

4

.371

داخل اجملروعات

106.681

333

.320

اجملروع

108.166

337

بني اجملروعات

6.766

4

1.691

داخل اجملروعات

187.324

333

.563

اجملروع

194.090

337

بني اجملروعات

4.172

4

1.043

داخل اجملروعات

170.253

333

.511

اجملروع

174.424

337

بني اجملروعات

6.812

4

1.703

داخل اجملروعات

158.870

333

.477

اجملروع

165.682

337

قيمة ف الداللة اإلحصائية
7.517

1.255

1.159

3.007

2.040

3.570

.000

.287

.329

.018

.088

.007

من اجلدو بني عدم وجود روق ذات داللة إحصااية عند

عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد ا اد

ماتوى ( )α =1014علا ل من المحور الثاني :دور

وجهة نظر الطالبات المحور الثالث :املعوقات الج رجل

001

اإللكرتوين من

نادية املطريي وهيفاء املبرييك :معوقات ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالبات

امللك سعود والت لي عليها من وجهة نظر الطالبات يع ى
ملت ري التخصص0

للطالبة يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد
اإللكرتوين 0المحور الخامس :املعوقات اإلدارية يف ممارسة

الفرضية الثالثة:هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

اإللكرتوين يع ى

عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد
ملت ري التخصص0
را يتبني وجود روق ذات داللة إحصااية عند ماتوى
( )α =1014علا ل من

متوسطات معوقات ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد

األكاديمي في جامعة الملك سعود من وجهة نظر الطالبات تعزى
لمتغير المعدل التراكمي؟

المحور األول :مفهوم

الطالبات جتاه اإلرشاد ا اد

ولإلجابة عن هذا الاؤا قد استخدم حتليل التباين
(  )ANOVAاجلدو اآليت يوتح نتااإل حتليل التباين يف
ضداء ض راد الدراسة حاي ئات املعد الرتا ر املختلفة:

اإللكرتوين ،والمحور

الرابع :املعوقات الج رجل لعضو هيئة التدريس يف ممارستد

اإللكرتوين 0المحور السادس :مقرتحات

لإلرشاد ا اد

ملواجهة معوقات اإلرشاد ا اد

اإللكرتوين يف جامعة
جدول رقم ( ) 12

تحليل التباين ألثر متغير المعدل التراكمي
المجال
ا و

الةاين

الةالث

الرابل

اخلامس
الاادس

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

بني اجملروعات

6.712

3

2.237

داخل اجملروعات

135.251

333

.406

اجملروع

141.964

336

بني اجملروعات

3.746

3

1.249

داخل اجملروعات

177.677

333

.534

اجملروع

181.424

336

بني اجملروعات

1.178

3

.393

داخل اجملروعات

106.965

333

.321

اجملروع

108.143

336

بني اجملروعات

1.267

3

.422

داخل اجملروعات

192.573

333

.578

اجملروع

193.840

336

بني اجملروعات

1.717

3

.572

داخل اجملروعات

172.408

333

.518

اجملروع

174.126

336

بني اجملروعات

.635

3

001

.212

قيمة ف الداللة اإلحصائية
5.509

2.340

1.222

.730

1.106

.428

.001

.073

.302

.535

.347

.733
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داخل اجملروعات

164.796

333

اجملروع

165.432

336

.495

من اجلدو بني عدم وجود روق ذات داللة إحصااية عند

را يتبني وجود روق ذات داللة إحصااية عند ماتوى

ماتوى ( )α =1014علا ل من المحور الثاني :دور

( )α =1014علا ل من المحور األول :مفهوم

عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد ا اد

الطالبات جتاه اإلرشاد ا اد
املعد الرتا ر 0

اإللكرتوين من

وجهة نظر الطالبات المحور الثالث :املعوقات الج رجل

الفرضية الرابعة :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

للطالبة يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد

متوسطات معوقات ممارسة عضو هيئة

اإللكرتوين 0والمحور الرابع :املعوقات الج رجل لعضو
هيئة التدريس يف ممارستد لإلرشاد ا اد

التدريس لإلرشاد األكاديمي في جامعة الملك سعود من وجهة

اإللكرتوين0

نظر الطالبات تعزى لمتغير االستفادة من اإلرشاد ؟

المحور الخامس :املعوقات اإلدارية يف ممارسة عضو هيئة
التدريس لإلرشاد ا اد

اإللكرتوين يع ى ملت ري

ولإلجابة عن هذا الاؤا قد استخدم حتليل التباين
( )ANOVAاجلدو اآليت يوتح نتااإل حتليل التباين يف
ضداء ض راد الدراسة حاي ئات االستفاد من اإلرشاد
املختلفة:

اإللكرتوين 0المحور السادس:

مقرتحات ملواجهة معوقات اإلرشاد ا اد اإللكرتوين
يف جامعة امللك سعود والت لي عليها من وجهة نظر
الطالبات يع ى ملت ري املعد الرتا ر 0

جدول رقم ( ) 10
تحليل التباين ألثر متغير االستفادة من اإلرشاد
المجال مصدر التباين
ا و

الةاين

الةالث

الرابل

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

بني اجملروعات

29.519

3

9.840

29.070

.000

داخل اجملروعات

112.038

331

.338

اجملروع

141.557

334

بني اجملروعات

11.846

3

3.949

داخل اجملروعات

170.265

331

.514

اجملروع

182.111

334

بني اجملروعات

1.529

3

.510

داخل اجملروعات

105.650

331

.319

اجملروع

107.179

334

بني اجملروعات

5.753

3

1.918

داخل اجملروعات

187.618

331

.567

001

7.676

1.596

3.383

.000

.190

.018

نادية املطريي وهيفاء املبرييك :معوقات ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالبات
اخلامس

اجملروع

193.371

334

بني اجملروعات

2.639

3

.880

داخل اجملروعات

171.030

331

.517

اجملروع

173.669

334

1.659

3

.553

داخل اجملروعات

162.350

331

.490

اجملروع

164.009

334

الاادس بني اجملروعات

من اجلدو بني عدم وجود روق ذات داللة إحصااية عند
اإللكرتوين من

وجهة نظر الطالبات 0المحور الثالث :املعوقات الج رجل
للطالبة يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد
اإللكرتوين 0المحور الخامس :املعوقات اإلدارية يف ممارسة

اإللكرتوين يع ى

عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا اد
ملت ري االستفاد من اإلرشاد0
را يتبني وجود روق ذات داللة إحصااية عند

ماتوى ( )α =1014علا ل من المحور األول:
مفهوم الطالبات جتاه اإلرشاد ا اد

اإللكرتوين،

 .1المراجع
 -4ضبو ضسعد ،ضمحد عبد اللطيف :املهارات اإلرشادية ،عراا ،دار
امليار 211،،م.
 -2ا سدي،سعيد جاسم وإبراهيم ،مرواا" 0الدار الرتبوي مفهومد
وخصااصد وماهيتد" ،عراا ،الدار العلرية الدولية للنشر والتوزيل ودار
الةقا ة للنشر والتوزيل2114،م.
 -4اخلوا  ،سعاد حمرد وغرايبة لطف  ،مشكالت اإلرشاد اإللكرتوين
يف جامعة الريموك2111،م.
 -1سليراا،سعاد حمرد":0الرتا عن خدمات اإلشرا ا اد
لدى طالب جامعة الالطاا قابوس" ،جملة العلوم الرتبوية والنفاية،
جامعة البلرين ،اجمللد( ،)،العدد(2118،)2م.
 -4الشناوي ،حمرد حمروس :العرلية اإلرشادية ،دار غريي للنشر
والتوزيل2114،م.
 -6الشناوي ،حمرد :حتليل مهين لعرل املرشد الطاليب 0الكتاب
الانوي يف التوجيد واإلرشاد الطاليب 0جانت 0الرياض4،،4،م.
 -7الصارم  ،عبداهلل وزايد اشف" :مدى رتا طلبة لية الرتبية
جبامعة الالطاا قابوس عن اإل ،جملة ا اد وطبيعة وقعاهتم

والمحور الرابع :املعوقات الج رجل لعضو هيئة التدريس
يف ممارستد لإلرشاد ا اد

1.127

.338

 -1ويد املرشد باللوااح وا نظرة باجلامعة0
 -4دريي املرشد علا القيام بالعرلية اإلرشادية
اإللكرتونية0
 -6و ري برامإل لإلرشاد اإللكرتوين للطالبات اجلدد يف
بداية التلاقهن باجلامعة0
 -7عقد حماترات وعية للطالبات لتوتيح إجراءات
اإلرشاد اإللكرتوين0
 -8االهترام بالدراسات والبلوث املعنية بعرلية اإلرشاد
اإللكرتوين0

ماتوى ( )α =1014علا ل من المحور الثاني :دور
عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد ا اد

1.703

.166

اإللكرتوين 0المحور

السادس :مقرتحات ملواجهة معوقات اإلرشاد ا اد
اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود والت لي عليها من وجهة
نظر الطالبات يع ى ملت ري االستفاد من اإلرشاد0
التوصيات والمقترحات
 -4التعر علا مشكالت الطالبة ا اد ية ملااعدهتا
يف حلها إلكرتونياً (عرلية اإلرشاد ا اد
اإللكرتوين)0
 -2حتديد ضوقات لعرلية اإلرشاد اإللكرتوين مابقاً
وجمدولة زمنياً0
 -4وطيد العالقة بني املرشد والطالبة 0
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 معوقات ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالبات:نادية املطريي وهيفاء املبرييك

Obstacles of the Practicing a faculty member in electronic academic guidance from the view point of female students
at King Saud University
Haifa Fahad Almobeeriek
Assistant professor of foundation
Department of Educational Policy
College of Education-king Saud University

Nadia Mohammed Almutairi
Assistant Professor of Adult Education
Department of Educational Policy
College of Education-king Saud University
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The study aims to identify the obstacles that face female students, faculty members and the university administration in
terms of faculty members practicing electronic academic guidance, and identify the proposals for tackling and overcoming
these obstacles in King Saud University from the perspective of female students.The results showed that electronic academic
guidance at universities was not carried out in a proper manner, As for the obstacles that face female students in faculty
members exercising electronic academic guidance 60.5% indicate that the reason goes back to the failure female students to
understand the process of counseling and their lack of interest in electronic academic guidance to a large extent. With regard
to the obstacles related faculty members exercising of electronic academic guidance, 58% confirm the weakness faculty
members in general. As for the administrative obstacles facing faculty members in exercising electronic academic guidance
50.25% attribute that to large number of instructions from the university administration, poor communication between female
students and the counselor, and insufficient appropriate times for the counselor and female student to communicate in
relation to guidance. As far as the obstacles of electronic academic guidance at King Saud University are concerned, female
students concentrate on the necessity of taking the opinions and proposals of female students in the process electronic
academic guidance at the university in order to overcome these obstacles
Key words: Academic guidance - Electronic academic guidance
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رياض بن عبدالرمحن احلسن :العالقة بني التفاعل الالمتزامن ،والفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم اإللكرتوين ،والتحصيل األكادميي ...

العالقة بين التفاعل الالمتزامن ،والفاعلية الذاتية في تقنيات التعلم اإللكتروني ،والتحصيل األكاديمي في بيئة التعلم
اإللكتروني

إعداد

رياض عبد الرحمن الحسن
جامعة امللك سعود –كلية الرتبية
قسم املناهج وطرق التدريس

قدم للنشر بتاريخ 1414/4/11هـ وقبل 1414/6/11هـ

هدفت هذه الدراسة إىل تقصي العالقة بني التفاعل الالمتزامن ،والفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم اإللكرتوين ،والتحصيل األكادميي يف بيئة التعلم
اإللكرتوين .فقد أجريت العديد من الدراسات حول التعلم اإللكرتوين ،ولكن القليل منها تطرق إىل موضوع هذه الدراسة .وقد اتبعت هذه الدراسة املنهج
الوصفي ألجل دراسة مدى االرتباط بني متغريات التفاعل الالمتزامن والفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم اإللكرتوين والتحصيل األكادميي يف بيئة التعلم
اإللكرتوين .وقد تكون جمتمع الدراسة من مجيع الطالب املسجلني يف مقرر استخدامات احلاسب يف التعليم يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود ،أما عينة
الدراسة فقد مت اختيار عينة قصدية من ثالث شعب من ذلك املقرر ( 66طالباً) يتعلمون املقرر جزئياً بواسطة نظام إدارة التعلم املسمى بالكبورد Black
 .boardأي إن املقرر يتبع أسلوب التعلم املزيج إذ بتعلم الطالب بعض املفاهيم وجهاً لوجه مع مدرس املقرر يتعلمون مفاهيم أخرى عرب نظام إدارة التعلم.
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط إجيايب بني التفاعل الالمتزامن عرب نظام إدارة التعلم بالك بورد وحتصيل الطالب األكادميي .كما أظهرت النتائج وجود
ارتباط إجيايب بني مستوى الفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم اإللكرتوين والتحصيل األكادميي للطالب يف مقرر استخدامات احلاسب يف التعليم.
الكلمات المفتاحية :التعلم اإللكرتوين ،الفاعلية الذاتية ،التفاعل الالمتزامن.

121

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 44الرياض (شعبان 1414هـ /حزيران 2614م)

وتصميم النشاطات التعليمية من خالل املهام املبنية على
املشاكل وتفعيل املناقشة بني الطالب وتقييم مستواهم .فعند
قيام املعلم هبذه األدوار بشكل فعال ،فإن ذلك سيساعد
الطالب على النجاح يف مقرراهتم الدراسية ،ويقلل مستوى
االنسحاب من مقررات التعلم اإللكرتوين.
كما إن على الطالب مسؤولية اختاذ قرارات تضمن جناحهم
يف بيئة التعلم اإللكرتونية .فمن التحديات اليت تواجه
الطالب :ضرورة إدراكهم أن بيئة التعلم اإللكرتوين تعتمد على
التعلم املستقل حبيث يتحمل الطالب مسؤولية التحكم بعملية
التعلم .ويرى روفاي ( )Rovai, 2002أنه حاملا يلتحق الطالب
ببيئة التعلم اإللكرتوين فإنه جيب التطرق إىل العديد من
العوامل اخلارجية اليت قد تؤثر على مسرية الطالب ،مثل:
جدولة املواعيد ،واحلاجة إىل االنضباط والتوجيه الذايت ،وتوفري
الوقت خالل األسبوع للوفاء مبتطلبات املقررات.
ويعتقد العديد من الدارسني أن التعلم اإللكرتوين خيار
يعطيهم الكثري من احلرية يف اختيار مواعيد دراستهم اليت تالئم
منط حياهتم اليومية .ففي دراسة لستانفورد –بورز (Stanford-
 )Bowers, 2008حول ثبات الطالب يف برامج التعلم
اإللكرتوين أظهرت أن خيار التعلم اإللكرتوين مناسب جداً
للمتعلمني الكبار الذين يرغبون يف تنظيم مواعيد تعلمهم وفقاً
لنمط حياهتم واحتياجاهتم األسرية .فيوفر التعلم اإللكرتوين
فرصة جذابة للمتعلمني الكبار ألجل مواصلة تعليمهم العايل.
ويلتحق الطالب بالربامج الدراسية اليت توفر خيار التعلم
اإللكرتوين للعديد من األسباب .فوفقاً ملور ()Moore, 2009
فإنه بغض النظر عن األسباب اليت يلتحق ألجلها الطالب يف
برامج التعلم اإللكرتوين ،فإن أولئك الطالب جادون،
وملتزمون ،ولديهم قدر ٍ
عال من الدافعية للتعلم .ومن أبرز
األسباب اليت يلتحق ألجلها الطالب بربامج التعلم اإللكرتوين
ما ذكره ناكوس وزمالؤه ()Nakos, Deis, & Jourdan, 2002

مقدمة

عرب السنوات تغري مصطلح التعليم عن بعد ليصبح التعلم عرب
الويب أو التعلم اإللكرتوين .ويعرف التعليم عن بعد بأنه :أي
نوع من التعلم يكون فيه املتعلم واملعلم يف مكانني خمتلفني
( .)Mehrotra,, Hollister, & McGahey, 2001ومن أهم
عناصر التعلم عن بعد :البعد اجلغرايف بني الطالب واملعلم،
وتعلم الطالب مبفرده وليس ضمن جمموعة ،واستخدام وسائل
االتصال اإللكرتونية ألجل التواصل مع املعلم ( Schwitzer,
.)Ancis, & Brown, 2001
ويواجه الطالب واملعلمني يف بيئة التعلم اإللكرتوين أو التعلم
عن بعد العديد من الصعوبات اليت جيب عليهم التغلب
عليها ،ومن ذلك أنه على املعلمني اختاذ قرارات فيما يتعلق
بتصميم احملتوى الدراسي حبيث يصممون مقررات دراسية
تتحدى الطالب وجتعلهم يفكرون بأسلوب مواز ملا حيدث يف
بيئات التعلم التقليدية .كما إن على املعلمني تعلم تقنيات
جديدة مل تكن مستخدمة يف بيئة التعلم التقليدية ( & Berge
 .)Collins, 1995ويتطلب أسلوب التعلم اإللكرتوين من
املعلمني تغيري اجتاهات الطالب وحتفيزهم ليبقوا فاعلني يف بيئة
التعلم اإللكرتوين .ويقرتح كل من بريق وكولينز إطاراً لعمل
املعلمني يف بيئة التعلم اإللكرتوين يشمل أداوراً اجتماعية
وإدارية وتقنية وتدريسية .أما دور املعلم االجتماعي فيكمن يف
احلاجة إىل خلق نوع من اجملتمع التعليمي يف بيئة التعلم
اإللكرتوين .ودوره اإلداري يتمحور حول وضع تواريخ تسليم
واجبات الطالب ووضع ساعات مكتبية وتوضيح املتطلبات
الدراسية من خالل وصف مفصل للمقرر ووضع دفرت
الكرتوين للمواعيد والدرجات .أما الدور التقين للمعلم فيكمن
يف مساعدة الطالب يف املشاكل التقنية اليت تواجههم عن
طريق املهام التمهيدية للمقرر .أما الدور التدريسي للمعلم يف
بيئة التعلم اإللكرتونية فيتطلب طرح األسئلة على الطالب
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فقد ركزت العديد من الدراسات السابقة على التعرف على
خصائص املتعلمني وتوجهاهتم يف تلك البيئات .فوفقاً لليو
َوقوميز َوين ( )Liu, Gomez, & Yen, 2009فإن الطالب
غالباً ما يواجهون مشكالت يف التأقلم مع بيئات التعلم
اإللكرتوين بسبب جهلهم لالسرتاتيجيات والكفايات اليت
تؤهلهم للتأقلم مع تلك البيئات والنجاح فيها .وقد وجد
الباحثان أن الطالب غري املؤهلني للتعلم يف مثل تلك البيئات
معرضون للفشل وعدم مواصلة التعلم.

بأن املقررات اإللكرتونية تعطي للطالب املرونة بدراسة مواد ال
ميكنهم دراستها عرب برامج التعلم التقليدي بسبب ضغوط
الزمان واملكان .أما ستانفورد وبوز فرييان أن الطالب يقبلون
على برامج التعلم اإللكرتوين بسبب مرونتها وسهولة تضمينها
يف أسلوب احلياة املعاصر الذي له العديد من املتطلبات
كمتطلبات العمل أو العائلة .كما يفضل بعض الطالب
برامج التعلم اإللكرتوين لتفضيلهم تعدد املهام واخللط بني
العمل والتعلم يف آن واحد ألجل تعزيز قدراهتم الذاتية
والوظيفية.
وقد أشارت الدراسات إىل ان النظرية البنائية تدعم بيئة التعلم
اإللكرتوين املتمركزة حول الطالب .فوفقاً لكاي َوفولكرز
( )Kaye & Volkers, 2007فإن تطبيق النظرية البنائية يف
التعلم العايل اإللكرتوين يعكس االتفاق مع املربني الذين يرون
أن عملية التعلم اجليد تتطلب تعاوناً إجيابياً بني املتعلمني.
ولكن ،أظهرت الدراسات يف جمال التعلم اإللكرتوين أن معدل
جناح الطالب يف مقررات التعلم اإللكرتوين أقل من معدالت
النجاح يف بيئات التعلم التقليدية ( ،)Carr, 2000وبعض
النظر عن اإلحصاءات ،فإن التعلم اإللكرتوين ُّ
يعد من أكثر
أمناط التعلم مرونة وغىن (.)McGhee, 2010
وعليه فإن أحد أهم التحديات اليت تواجه املربني اليوم هو
التعرف على طبيعة التعلم اإللكرتوين والعوامل املساعدة على
جناحه ( Bernard, Abrami, Lou, Borokhovski, Wade,
 .)Wozney, et al., 2004فأعداد الطالب يف برامج التعلم
اإللكرتوين يف مؤسسات التعليم العايل يف ازدياد مستمر.
ولكن ،تكمن املشكلة يف أنه ال يعرف إال القليل حول
املهارات والسلوكيات اليت تساهم يف التفوق األكادميي يف
بيئات التعلم اإللكرتوين.

مشكلة الدراسة

هدفت هذه الدراسة إىل تقصي العالقة بني التفاعل
الالمتزامن ،والفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم اإللكرتوين،
والتحصيل األكادميي يف بيئة التعلم اإللكرتوين .فقد أجريت
العديد من الدراسات حول التعلم اإللكرتوين ،ولكن القليل
منها تطرق إىل موضوع هذه الدراسة.

أهمية الدراسة
تنبع أمهية هذه الدراسة من احلاجة إىل معرفة العوامل اليت
تساعد على النجاح يف بيئة التعلم اإللكرتوين يف مؤسسات
التعليم العايل .فهناك بعض املؤشرات إىل أن التفاعل بني
الطالب واملعلم يف بيئات التعلم التقليدية رمبا يؤثر على األداء
واالحتفاظ باملعلومات ()Navarro & Shoemaker, 2000
فانقطاع التواصل بني املعلم والطالب رمبا يؤدي إىل إخفاق
الطالب أكادميياً أو انسحابه .وتأيت هذه الدراسة الكتشاف
العالقة بني تفاعل الطالب واملعلم يف بيئة التعلم اإللكرتوين
والتحصيل األكادميي .باإلضافة إىل ذلك ،يرى بندورا
( )Bandura, 1994أن الطالب الذين يتمتعون بقدر عال من
الفاعلية الذاتية ( )Self-Efficacyلديهم قابلية أكثر للنجاح
يف بيئات التعلم التقليدية .وستحاول هذه الدراسة التعرف
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على العالقة بني الفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم اإللكرتوين
والتحصيل األكادميي.
كما ستقدم نتائج هذه الدراسة ملسؤويل التعلم اإللكرتوين،
واملصممني التعليميني ،واملدرسني يف بيئات التعلم اإللكرتوين
توصيات حول ما جيب اختاذه لتقليل نسبة االنسحاب من
مقررات التعلم اإللكرتوين ،ولزيادة التحصيل األكادميي لدى
الطالب يف تلك البيئات .فبدون توصيات حول السبل
واالسرتاتيجيات اليت ميكن أن تساعد يف زيادة حتصيل
الطالب وتقليل مستوى انسحاهبم من برامج التعلم اإللكرتوين
رمبا يؤدي ذلك إىل عزوف املسؤولني عن تبين هذه البيئات.

التفاعل الالمتزامن ( :)Asynchronous Interactionهو
التفاعل بني الطالب واملعلم أو الطالب والطالب الذي ال
حيدث آنياً ( .)Kramer, 2002وميكن أن يتم عرب لوحات
النقاش اإللكرتوين .ويف هذه الدراسة يعرف التفاعل الالمتزامن
بأنه جمموع النقاط اليت حيصل عليها الطالب ملشاركته يف
النقاشات خالل الفصل الدراسي على نظام بالك بورد إلدارة
التعلم.
الفاعلية الذاتية ( :)Self-Efficacyهي اعتقاد الطالب بقدرته
على إمتام مهمة معينة ( .)Puzziferro, 2008ويف هذه
الدراسة مت استخدام مقياس خاص ألجل قياس مقدار
الفاعلية الذاتية للطالب يف تقنيات التعلم اإللكرتوين.

ركزت هذه الدراسة على التساؤالت اآلتية:
 .1هل هناك عالقة دالة إحصائياً بني التفاعل الالمباشر عرب
لوحات النقاش اإللكرتونية والتحصيل األكادميي يف مقرر
استخدامات احلاسب يف التعليم.
 .2هل هناك عالقة دالة إحصائياً بني مستوى الفاعلية
الذاتية يف تقنيات التعلم اإللكرتوين والتحصيل األكادميي
يف مقرر استخدامات احلاسب يف التعليم.

الدراسات السابقة

أسئلة الدراسة

التعلم اإللكتروني والنظرية البنائية في التعلم

حتفز بيئة التعلم اإللكرتوين الطالب على أن يكونوا حمبني
للمغامرة ،راغبني يف العثور على املعلومات والربط بني ما
يتعلمونه من مفاهيم وبناء املعارف اجلديدة .فاملتعلم هو حمور
عملية التعلم ال املعلم .ووفقاً لدرسكول ()Driscoll, 2005
فإن نظرية التعلم البنائية ترى أن املتعلم مشارك فعال يف عملية
تعلمه ،وأنه ليس جمرد إناء سليب ميكن حشوه بالعارف.
فالتعلم هو الذي حيدد ماذا سيتعلم ،ومىت سيتعلم ،وكيف
سيتعلم ،ومع من سيتعلم .ويف ذات السياق ،يقول كل من
هاوتون َورومريو ( )Haughton & Romero, 2009بأن فهم
طبيعة ومعىن ما يقولوه الطالب يدعم قدرة املعلم على تقدمي
تغذية راجعة حمددة ومباشرة مما ينتج عنه خمرجات إجيابية،
وهذا ما جيعل الطالب يف مركز عملية التعلم.
وقد ذكر كل من هاوتون َورومريو عدداً من اسرتاتيجيات
التعلم البنائية اليت ميكن تضمينها يف بيئة التعلم اإللكرتوين،
ومنها :تضمني التعلم يف سياق معقد وواقعي وذي عالقة

حدود الدراسة:
أجريت هذه الدراسة على عينة قصدية من الطالب الذكور
املسجلني يف مقرر استخدامات احلاسب يف التعليم يف كلية
الرتبية جبامعة امللك سعود خالل الفصل الدراسي األول من
العام اجلامعي 1414/1411هـ
مصطلحات الدراسة

التحصيل األكادميي :هو مقدار التحصيل األكادميي يف املقرر
الدراسي ،ويعرب عنه بالدرجة النهائية اليت حيصل عليها الطالب
يف االختبار البعدي ملقرر استخدامات احلاسب يف التعليم.
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مباشرة ببيئة الطالب ،وتضمني النقاش االجتماعي كجزء
رئيس من عملية التعلم ،ودعم تعدد اآلراء واستخدام عدة
أمناط للتعبري عن وجهات النظر ،وتشجيع حتكم الطالب
بتعلمه ،وحتفيز الطالب على التعرف على عمليات بناء
املعرفة .فالنظرية البنائية ترى أن املعرفة تبىن وتطبق وفقاً خلربات
الفرد الذاتية .وتوفر بيئة التعلم اإللكرتوين بيئة خصبة للطالب
لتكوين معارفه اخلاصة وفقاً خلرباته الشخصية .ومبا أن الطالب
هو الركيزة يف عملية التعلم ،فإنه تقع عليه مسؤولية تعلمه
الفردي .وباستخدام الطالب لتقنيات التعلم اإللكرتوين،
واإلنرتنت خاصة ،فإنه ميكنهم املشاركة يف عملية تعلمهم
بشكل فعال مع إعطائهم العديد من اخليارات .فبيئة التعلم
اإللكرتوين تساعد الطالب على التبصر بشكل عميق يف
تعلمهم.
ُّ
وتعد النظرة البنائية للتعلم هي املهيمنة على بيئات التعلم

()Asynchronous interaction

التفاعل الالمتزامن
ُّ
يعد التفاعل الالمتزامن من أهم املفاهيم األساسية ألجل التنبؤ
بنجاح الطالب يف بيئات التعلم اإللكرتوين .كما ُّ
أيضا
يعد ً
من أهم عوامل جناح بيئة التعلم اإللكرتوين .ويعرف التفاعل
الالمتزامن بأنه التواصل الثنائي بني اثنني أو أكثر يف سياق
بيئة التعلم اإللكرتوين بغرض إكمال مهمة تعليمية أو بناء
العالقات االجتماعية (Kramer, 2002؛ حامد.)2612 ،
ُّ
ويعد النقاش الالمباشر يف بيئة التعلم اإللكرتونية من أهم
االسرتاتيجيات التعليمية لبناء املعرفة ومتكني جمموعات
الطالب من التواصل .وقد أظهرت دراسة لنورهرب َويل
َوبرقيس ( )Northhurup, Lee, & Burgess, 2002أجريت
على طالب الدراسات العليا ،أن بناء جمتمع يتعلم فيه
الطالب مع أقراهنم يف بيئة التعلم اإللكرتوين أمر مهم .أما دو
َوبات ( )Du & Pate, 2008فرييان ضرورة أن يقوم املدرس
يف بيئة التعلم اإللكرتوين ببناء نقاشات ال متزامنة بني الطالب
ألجل بناء قاعدة للحوارات اليت تنمي التفكري الناقد.
وال حتدث النقاشات بني الطالب حني يكون مجيع الطالب
حاضرين يف لوحة النقاش ،بل حتدث عرب مدة من الزمن
يكون فيها بعض الطالب موجودين يف لوحة النقاش وبعضهم
خارجها مما جيعل عملية التعلم مرنة (عبد احلميد.)2611 ،
كما يساعد هذا النوع من النقاش الطالب اخلجولني الذين ال
يكون هلم عادة دور يف عملية التعلم يف بيئة الصف التقليدية.
فرصا متساوية يف النقاش
فالتعلم اإللكرتوين يعطي الطالب ً
دون هيمنة أحد من الطالب عليه .كما توفر النقاشات
الالمتزامنة فرصة للطالب لتحسني مستوياهتم يف الكتابة،
فبإمكان الطالب كتابة ما سيضعه يف لوحة النقاش باستخدام
حمرر النصوص وتصحيحه إمالئياً ومراجعته قبل نشره أمام
زمالئه (.)McGhee, 2010

اإللكرتوين .إذ يرى كل من كاي َوفولكرز (
 )Volkers, 2007أن التعلم اإللكرتوين أصبح مدجماً بصورة
عالية يف التعليم العايل من أجل إيصال املعارف مع تركيز على
أساسيات التعلم حسب األمنوذج البنائي .وقد أظهرت
الدراسات أن النظريات البنائية تدعم التعلم املتمركز حول
الطالب يف بيئة التعلم اإللكرتوين .ووفقاً لكاي وفولكرز فإن
استخدام املنهج البنائي يف التعليم العايل اإللكرتوين يعكس
االتفاق بني املربني الذين يرون أن التعليم اجليد جيمع بني
عمليات تعاونية وفردية .ويتفق كل من كوهانق َوريلي َومسيث
( )Koohang, Riley, & Smith, 2009مع النظرة القائلة بأن
النظرية البنائية يف التعلم ،اليت تركز على بناء املتعلم ملعارفه بناءً
على خرباته السابقة ،مناسبة جداً للتعلم اإللكرتوين ألهنا تعزز
التعلم بني املتعلمني مبختلف فئاهتم .فاملتعلم يراجع املعارف
القدمية ويعيد تفسريها لتنسجم مع معارفه اجلديدة.
& Kaye
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أما بدومو َولوك َوأنتيال (
 )2003tفقد أجروا دراسة حول الوقت الذي ميضيه الطالب
يف التعلم يف املقرر اإللكرتوين وكمية ونوعية مشاركات الطالب
يف النقاشات عرب لوحة النقاش يف مقررين للتعلم اإللكرتوين.
وقد أظهرت نتائج الدراسة ،أنه مع تقدم املقرر الدراسي ،فإنه
تزداد نقاشات ومشاركات الطالب يف املقرر .كما إن الطالب
بدءوا نقاشات جديدة غري املقررة من قبل مدرس املقرر أظهروا
فيها قدراً عالياً من مهارات التفكري الناقد .وأشارت نتائج
أيضا إىل أن التقنيات احلديثة يف النقاش اإللكرتوين قد
الدراسة ً
ساعدت الطالب بشكل كبري يف املقرر وخاصة فيما يتعلق
بتواصلهم االجتماعي وأدائهم األكادميي .وبدورهم ،قام كل
من هلتز وكوبوال وتوروف ( & Hiltz, Coppola, Rotter,
َ
َ
 )Turoff, 2000بدراسة على  146طالباً يف مرحلة
البكالوريوس بغرض التعرف على العالقة بني التفاعل اجلماعي
للطالب يف بيئة التعلم اإللكرتوين وأدائهم األكادميي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الطالب الذين تعاونوا يف العمل
وتفاعلوا إلكرتونياً قد أنتجوا تقارير أكثر جودة من بقية
الطالب .كما أظهرت نتائج الدراسة أن الطالب الذين
تفاعلوا مع احملتوى اإللكرتوين للمقرر أظهروا قدراً أعلى من
األداء األكادميي من أولئك الذين مل يتفاعلوا مع حمتوى
املقرر .كما أن تفاعل الطالب مع بعضهم البعض أدى إىل
زيادة الدافعية لديهم وشعورهم بأن بيئة التعلم كانت إجيابية
جداً .وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة بودومو
َوزمالئه ( (2661حول العالقة اإلجيابية بني النقاش والتفاعل
اإللكرتوين وأداء الطالب األكادميي.
ويف دراسة للحالة قام هبا جني ( )Jin, 2005حول آراء
الطالب يف مرحلة البكالوريوس يف التفاعل اإللكرتوين،
أظهرت نتائج الدراسة أن الطالب كانوا راضني جداً عن
املقررات اإللكرتونية اليت تطلبت منهم قدراً كبرياً من التفاعل.

وميكن للمعلم املتمرس تعزيز التفاعل بني الطالب واملتعلم يف
بيئة التعلم اإللكرتوين عن طريق بناء بيئة تعزز التواصل
االجتماعي وتنمي مهارات التعلم املستقل .وقد درس أربوت
( )Arbaugh, 2000مخس مقررات إلكرتونية ووجد أن
اجتاهات الطالب حنو التعلم تأثرت بشكل كبري مبدى تركيز
املعلم على النقاشات الالمتزامنة ،وسهولة عملية التفاعل .أما
هرنق َوكلفنجر ( )Herring & Clevenger, 2007فرييان أن
التفاعل يف بيئة التعلم اإللكرتوين يلعب دوراً يف خلق تصورات
الطالب حنو التعلم ،فريى بعض الطالب أن التعلم اإللكرتوين
بدون التفاعل بني الطالب واملعلمني قد يكون بال فائدة.
فيوفر التفاعل والنقاش فرصة للمعلمني لتقدمي التغذية الراجعة
للطالب .أما دراسة ديفدسون ( )Davidson, 2009فقد
أظهرت أن تفاعل املعلم مع الطالب يف بيئة التعلم اإللكرتوين
جيعلهم ال يشعرون باإلنعزالية بدرجة كبرية.
وقد قام بيكشيانو ( )Picciano, 2002بدراسة العالقة بني
األداء األكادميي ،والتفاعل ،يف جمتمع التعلم اإللكرتوين .وقد
عرف بيشيانو األداء األكادميي يف دراسته بأنه أداء الطالب
يف االختبار املعد وفقاً ألهداف املقرر .وقد تكونت عينة
الدراسة من  21طالباً يف الدراسات العليا  %06منهم من
اإلناث .وخالل مدة الدراسة مت حث الطالب على التفاعل
مع بعضهم ،ومع مدرس املقرر عرب لوحات النقاش .وقد
أظهرت نتائج الدراسة أن انطباعات الطالب حول املقرر
اإللكرتوين قد تأثرت بشكل كبري بنوعية التفاعل الذي حيدث
يف املقرر .وقد أظهرت النتائج كذلك أن الطالب الذين مت
تصنيفهم بأهنم على قدر عال من التفاعل قد حصلوا على
درجات أعلى يف االختبار التحصيلي .وألن النقاشات بني
الطالب كانت تفاعلية فقد عزز ذلك من الصالت
االجتماعية بني الطالب كما عزز مشاركتهم للمعلومات فيما
بينهم مما زاد من حتصيلهم الدراسي.

Bodomo, Like, & Anttila,
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واحتفاظهم باملعلومات .وعلى وجه التحديد حبثت الدراسة
فيما إذا كانت لكمية التفاعل بني الطالب يف املقرر
اإللكرتوين أثر على حتصيلهم األكادميي ومدى احتفاظهم
باملعلومات .وقد تكونت عينة الدراسة من  124طالباً يف
مرحلة البكالوريوس مدرجني يف مقررات التعلم اإللكرتوين.
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط إجيايب بني التفاعل
الالمتزامن وأداء الطالب ،و ارتباط سليب بني التفاعل
الالمتزامن والطالب الذين انسحبوا من املقرر .كما أظهرت
نتائج الدراسة وجود عالقة إجيابية بني أنواع التفاعل (التفاعل
بني الطالب ،التفاعل بني الطالب واملعلم) ودرجة الطالب
النهائية يف املقرر .وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة مماثلة
أجراها إلوسكي ( )Illowsky, 2007على عينة من الطالب
مسجلني يف مقرر إلكرتوين يف مادة اإلحصاء.

وقد عثر شيا وزمالؤه (
 )Pickett, 2002على نتائج مماثلة يف دراستهم اليت أجروها
على  114طالباً مدرجني يف مقررات تعلم إلكرتوين ،فقد
أظهر  %01من الطالب أهنم راضون عن عملهم يف املقرر
الدراسي .وقد خلص الباحثون إىل أن التفاعل اإللكرتوين بني
الطالب واملعلم ،وبني الطالب أنفسهم مهم جداً حىت يشعر
الطالب بالرضى عن املقرر الدراسي .أما سو وآخرون ( Su
 )et al., 2005فقد أظهرت دراستهم أن للطالب اجتاهات
إجيابية حنو التفاعل يف املقررات اإللكرتونية بغض النظر عن
أسلوهبم يف التعلم ،وأن لذلك عالقة بتحصيلهم األكادميي.
أما رسو َوبينسون ( )Russo & Benson, 2005فقد مجعا
بيانات من خالل استبانة وزعاها على طالب مسجلني يف
أحد مقررات التعلم اإللكرتوين يف جامعة مرييالند األمريكية.
وقد قاست تلك االستبانة آراء الطالب حول التفاعل مع
أقراهنم ومع مدرس املقرر اإللكرتوين ،باإلضافة إىل اجتاهاهتم
حنو املقرر الدراسي وآرائهم حول مستوى تعلمهم .وقد
أظهرت نتائج الدراسة أن لتفاعل املعلم مع الطالب وتفاعل
الطالب مع بعضهم البعض عالقة إجيابية باجتاهات الطالب
حنو املقرر ،وآرائهم حول مستوى تعلمهم .وقد خلص
الباحثان إىل أن شعور الطالب بالتواصل مع معلمهم وفيما
بينهم يشجعهم على التعلم بشكل أكثر إجيابية ،ويقلل من
فرص انسحاهبم من املقرر الدراسي.
وقد وجد كل من قرواين ( )2611و يوسف ( )2616وجود
اجتاهات إجيابية للطالب حنو التعلم اإللكرتوين عند
استخدامهم لتقنيات التحاور الالمتزامن ،وحتسناً يف أدائهم
األكادميي.
وقد أجرى رست ( )Rust, 2006دراسة هدفت إىل حتري
العالقة بني التفاعل يف بيئة التعلم اإللكرتوين وأداء الطالب
& Shea, Swan, Fredericksen,

الفاعلية الذاتية في تقنيات التعلم

اإللكتروني E-learning

Technologies Self-Efficacy

من العوامل اجلوهرية اليت تساعد على التنبؤ بأداء الطالب يف
بيئة التعلم اإللكرتوين هو ما يعرف بالفاعلية الذاتية يف تقنيات
التعلم اإللكرتوين ( .)McGhee, 2010وتعرف الفاعلية
الذاتية بأهنا :اعتقاد املتعلم حول قدرته على القيام مبهمة
معطاة ( .)Puzziferro, 2008ووفقاً لبندورا ( Bandura,
 )1997فإن نظرية الفاعلية الذاتية تعىن باعتقادات املرء حول
مبستوى حمدد .ويعرف شنك
قدرته على أداء مهمة حمددة ً
( )Schunk, 1991الفاعلية الذاتية بأهنا حكم الفرد على قدراته
األدائية يف جمال معني .وتتصل الفاعلية الذاتية بثقة اإلنسان
على قدرته على إكمال املهام أو حتقيق األهداف ،ولكنها غري
مبنية بشكل تام على قدرات الفرد الفعلية على أداء املهام.
وتؤثر االعتقادات حول الدافعية الذاتية على ما يطمح الفرد
ألدائه وتزيد من دافعيته ومثابرته وإصراره على أداء املهمة
(.)Shcunk & Pajares, 2002
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مماثلة لقياس الفاعلية الذاتية يف بيئات التعلم اإللكرتوين يف
األدبيات املختصة .وباإلضافة إىل قياس الفاعلية الذاتية يف
استخدام اإلنرتنت ،فإن تلك األداة تقيس الفاعلية الذاتية يف
تطبيقات احلاسب اآليل كمحررات النصوص واجلداول
اإللكرتونية وبرامج قواعد البيانات وبرامج العروض التقدميية.
وقد حسب الباحثان معامل ألفا كرونباخ لثبات األداة وقد
كان عالياً مبقدار .6914
وقد أظهرت العديد من الدراسات أن للفاعلية الذاتية ارتباطًا
إجيابيًا باستخدام الطالب لتقنيات املعلومات واالتصال بني
طالب اجلامعة وكذلك اجتاهاهتم حنو استخدام تلك التقنيات
ورغبتهم يف تعلمها ( ;Kinzie, Delcount, & Powers, 1994
 .)Prieto & Altmajer, 1994أما كمبو وهقنز ( Compeau
َ
 )& Higgens, 1995فقد اختربا العديد من الفرضيات حول
الفاعلية الذاتية واستخدام احلاسب اآليل ،ووجدا أن األفراد
الذين يتمتعون بقدر ٍ
عال من الفاعلية الذاتية يستخدمون
احلاسب اآليل بشكل أكرب وال يعانون من القلق من استخدام
احلاسب ويستمتعون باستخدام احلاسب أكثر من أقراهنم
الذين لديهم شعور منخفض بالفاعلية الذاتية.
وقد قام ديتور ( )DeTure, 2004بدراسة بعض خصائص
الطالب واليت تضمنت درجاهتم على مقياس الفاعلية الذاتية
لتقنيات اإلنرتنت .وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إجيابية
بني درجات الطالب على مقياس الفاعلية الذاتية وأدائهم
الصفي يف بيئة التعلم اإللكرتوين .ويف دراسة أخرى قام هبا
وانق وزمالؤه ( )Wang, Newlin, & Tucjer, 2001أظهرت
نتائجها وجود عالقة إجيابية دالة إحصائياً بني الفاعلية الذاتية
للطالب يف استخدام تقنيات التعلم اإللكرتوين ومستوى
حتصيلهم األكادميي .وقد ختم الباحثون دراستهم بأن
الطالب الذين لديهم قناعة بقدرهتم على استخدام تقنيات
التعلم اإللكرتوين لديهم القابلية لبذل مزيد من اجلهد وإمتام

وتلعب الفاعلية الذاتية دوراً مهما يف دافعية الطالب .فبناء
على مدى شعور الطالب بالفاعلية الذاتية ،فإنه خيتار املهام
اليت ينوي القيام هبا ،ومقدار اجلهد الذي ينوي بذله ،ومقدار
املثابرة اليت سيقابل هبا العقبات ( .)Bandura, 1997ويف بيئة
التعلم اإللكرتوين ،فإن هناك ثالث خصائص للطالب
املتميزين وهي :اإلحساس الداخلي بالقدرة على التحكم يف
التعلم ،والدافعية الذاتية ،واالستقاللية .وتلعب الفاعلية الذاتية
دوراً بارزاً يف حتديد مقدار الدافعية الذاتية للطالب .فمقدار
الفاعلية الذاتية حيدد كيف يشعر املتعلم ،وكيف يفكر ،وكيف
يزيد من دافعيته الذاتية.
ويستخدم الطالب يف بيئة التعلم اإللكرتوين العديد من
التقنيات احلديثة من أجل التعلم .فاملشاركة الفعالة يف بيئة
التعلم اإللكرتوين تتطلب قدراً من املهارة يف استخدام
اإلنرتنت .كما تتطلب مقررات التعلم اإللكرتوين قدراً من
املهارة ألجل املشاركة يف النقاشات وتقدمي الواجبات
إلكرتونياً .فاالستعدادية التقنية للطالب تتطلب منه أن يكون
ملماً مبهارات االتصال عرب اإلنرتنت ومهارات التصفح
ومهارات استخدام بعض تطبيقات الوسائط املتعددة .كل هذا
يتطلب قدراً من الفاعلية الذاتية يف استخدام تقنيات التعلم
اإللكرتوين (.)Miltiadou & Yu, 2000
وقد قام كل من ملتيادو ويو ()Miltidou & Yu, 2000
َ
بدراسة هدفت إىل تطوير وقياس صدق وثبات أداة لقياس
اعتقادات الطالب حول فاعليتهم الذاتية يف جمال تقنيات
االتصال املستخدمة يف بيئة التعلم اإللكرتوين مثل الربيد
اإللكرتوين واستخدام اإلنرتنت واملؤمترات عرب احلاسب .وقد
نتج عن تلك الدراسة تصميم مقياس الفاعلية الذاتية لتقنيات
اإلنرتنت ( Online Technologies Self-Efficacy Scale
 .)OTSESوكان تربير تطوير تلك األداة هو العالقة اإلجيابية
بني الفاعلية الذاتية والتحصيل ،باإلضافة إىل عدم وجود أداة
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املقرر أكثر من أقراهنم الذين ال يتمتعون بقدر عال من الثقة
يف قدراهتم ،وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة مماثلة قام هبا
كل من أبيت َوكيلت ( .)Abbitt & Klett, 2008وقد ذكر
أندرسون ( )Anderson,2006أن األدوات اليت توفرها بيئات
التعلم اإللكرتوين ال توفر وسيلة للتدريس فحسب ،بل إهنا
تساهم يف تطوير قدرات الطالب الذهنية.
أما أسكار َودافينبورت ( )Askar & Davenport, 2009فقد
ٍ
طالب يتعلمون الربجمة بلغة اجلافا ،ووجدا
أجريا دراسة على
يف دراستهما أن الطالب الذين يتحلون بقدر عال من
الفاعلية الذاتية قد حققوا نتائج أفضل من أقراهنم الذين كان
لديهم قدر أقل من الفاعلية الذاتية.

أدوات الدراسة

مت يف هذه الدراسة قياس عدة متغريات ،هي :التفاعل
الالمتزامن والفاعلية الذاتية يف جمال استخدام تقنيات التعلم
اإللكرتوين ،وحتصيل الطالب .وهلذا الغرض مت استخدام
األدوات اآلتية :اختبار حتصيلي قبلي وبعدي ،وأداة قياس
الفاعلية الذاتية يف تقنيات اإلنرتنت (( )OTSESملحق أ).
االختبار القبلي/البعدي :مت قياس أداء الطالب مبدئياً
باستخدام اختبار قبلي مت بناؤه وفقاً ألهداف املقرر .ويف هناية
الفصل الدراسي مت تطبيق نسخة مطابقة لالختبار القبلي
بغرض قياس أداء الطالب البعدي .وقد تكون االختبار من
مخسني فقرة وبلغ معامل ثبات ألفا كرونباخ لفقرات االختبار
بعد تطبيقه قبلياً 6960
أداة قياس الفاعلية الذاتية يف تقنيات اإلنرتنت والتعلم
اإللكرتوين (( )OTSESملحق أ) :صمم كل من ملتيادو َويو
( )Miltiadou & Yu, 2000أداة لقياس الفاعلية الذاتية يف
تقنيات اإلنرتنت تكونت من تسعة وعشرين بنداً موزعة على
أربعة حماور فرعية )1( :كفايات استخدام اإلنرتنت)2( ،
التفاعل املتزامن )1( ،التفاعل الالمتزامن )4( ،التفاعل
الالمتزامن املتقدم .وقد استجاب الطالب إىل عبارات املقياس
لبيان مدى ثقتهم يف قدرهتم على القيام بعمليات حمددة على
مقياس رباعي تدرج بني واثق جداً إىل غري واثق على
اإلطالق .ويبلغ مقدار معامل ألفا كرونباخ لالتساق الداخلي
للنسخة اإلجنليزية من املقياس  .6914وقد استخدم هذا
املقياس يف هذه الدراسة لبيان مقدار االرتباط بني الفاعلية
الذاتية يف تقنيات التعلم اإللكرتوين وأداء الطالب األكادميي.
وقد مت تعريب املقياس كامالً ومت عرض النسختني العربية
واإلجنليزية منه على أربعة من املختصني للتأكد من سالمة
الرتمجة وسهولة قراءة العبارات .وقد بلغ معامل ألفا كرونباخ

منهجية الدراسة

اتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي ألجل دراسة مدى
االرتباط بني متغريات :التفاعل الالمتزامن والفاعلية الذاتية يف
تقنيات التعلم اإللكرتوين والتحصيل األكادميي يف بيئة التعلم
اإللكرتوين .ووفقاً لقول وزمالئه ( Gall, Gall, & Borg,
 )1999فإنه من أهم أهداف دراسة االرتباط بني املتغريات هو
اكتشاف مدى العالقة بينها وتفسري تلك العالقة.
مجتمع وعينة الدراسة
تكون جمتمع الدراسة من مجيع الطالب املسجلني يف مقرر
استخدامات احلاسب يف التعليم يف كلية الرتبية جبامعة امللك
سعود ،أما عينة الدراسة فقد مت اختيار عينة قصدية من ثالث
شعب من ذلك املقرر ( 66طالباً) يتعلمون املقرر بواسطة
نظام إدارة التعلم املسمى بالكبورد .Black boardأي إن
املقرر يتبع أسلوب التعلم املزيج إذ بتعلم الطالب بعض
املفاهيم وجهاً لوجه مع مدرس املقرر يتعلمون مفاهيم أخرى
عرب نظام إدارة التعلمُّ ،
ويعد املقرر أحد املتطلبات الرئيسة على
مجيع طالب كلية الرتبية.
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ومن ضمن املواضيع اليت شارك الطالب بنقاشاهتم فيها يف
هذه الدراسة :مواصفات احلاسب اآليل ،مربرات استخدام
احلاسب يف التعليم ،برامج احلاسب التعليمية ،تقومي برامج
احلاسب التعليمية ،استخدام تطبيقات احلاسب يف التعلم،
واستخدام اإلنرتنت يف التعليم .وقد مت ختصيص لوحة نقاش
لكل موضوع من تلك املواضيع الرئيسة.
ويتم قياس مدى التفاعل الالمتزامن لكل طالب عن طريق
إعطاء درجة من مئة لكل طالب يف هناية الفصل الدراسي
تعكس تفاعله من خالل لوحة النقاش .وقد مت استخدام عدة
معايري للحكم على نقاشات الطالب ،وهي :جودة املشاركة،
ووقت املشاركة ،واستجابات الطالب للمشاركة ،وطول
املشاركة .وقد مت تشجيع الطالب على املشاركة وإبداء آرائهم
وتقدمي خرباهتم السابقة ،أو األمثلة اليت يستطيعون إنشاءها،
حمتوى إضافيًا.
أو مواقع اإلنرتنت اليت تقدم ً

لالتساق الداخلي هلذا املقياس بنسخته العربية  6906وذلك
بعد تطبيقه قبلياً على عينة الدراسة.
التفاعل الالمتزامن

مت يف هذه الدراسة استخدام أدوات التفاعل الالمباشر اليت
يوفرها نظام إدارة التعلم بالكبورد  Blackboardواليت تتمثل
يف لوحة للنقاش يقوم فيه املعلم ببدء نقاشات يشارك فيها
الطالب .ويقدم نظام البالكبورد عرب اإلنرتنت العديد من
اخلدمات من أمهها توفري احملتوى اإللكرتوين للطالب وتوقري
سبل التواصل بني الطالب بعضهم البعض ومبعلمهم .ولغرض
هذه الدراسة فقد مت وضع حمتوى مقرر استخدامات احلاسب
يف التعلم على نظام إدارة التعلم ليتمكن الطالب من الدخول
إليه والتفاعل معه يف أي زمان ومكان خالل الفصل الدراسي.
ففي دراسة ملارتن ( )Martin, 2008مت استخدام نظام إدارة
التعلم بالكبورد لتوصيل املعلومات إىل الطالب وتقييم أدائهم.
وقد خلص مارتن إىل أن الطالب واملعلمني استجابوا إجيابياً
لتجربة استخدام نظام إدارة التعلم وقد ظهرت دالئل تشري إىل
إمكانية حتسني أداء الطالب باستخدام نظام إدارة التعلم.
ويف هذه الدراسة مت استخدام خاصية مواضيع النقاش يف نظام
إدارة التعلم ألجل التفاعل الالمباشر بني الطالب .ويتكون
املوضوع الواحد يف لوحة النقاش من العديد من الرسائل
واملشاركات املتعلقة مبوضوع واحد فقط .وتكون استجابات
الطالب ذات عالقة مباشرة باملوضوع الذي يطرحه املعلم.
وقد كان من متطلبات املقرر اليت مت إشعار الطالب هبا يف
بداية الفصل الدراسي أن يشارك الطالب يف النقاشات
الالمتزامنة اليت يطرحها أستاذ املقرر ،وأن يتفاعل الطالب مع
مشاركات بعضهم البعض .وبفضل نظام إدارة التعلم فإنه
ميكن للطالب املشاركة يف النقاشات يف أي وقت خيتارونه يف
احلدود الزمنية للمشاركة اليت يقررها مدرس املقرر.

اإلجراءات:

مت يف بداية الفصل الدارسي اختبار الطالب قبلياً كما مت
إعطاؤهم مقياس الدافعية لتقنيات اإلنرتنت والتعلم اإللكرتوين.
وخالل الفصل الدراسي تعلم الطالب احملتوى من خالل
احملاضرات باإلضافة إىل احملتوى املوجود على نظام إدارة التعلم
اإللكرتوين ومت تشجيع الطالب على املشاركة يف لوحة النقاش
والرد على املوضوعات اليت يطرحها املعلم .ويف هناية الفصل
الدراسي مت تقدمي االختبار النهائي باإلضافة إىل مقياس
الفاعلية الذاتية لتقنيات اإلنرتنت والتعلم اإللكرتوين.
النتائج

االختبار القبلي/البعدي:
قام الطالب بأداء اختبار قبلي يف بداية الفصل الدراسي ،ويف
هناية الفصل الدراسي طلب منهم أخذ اختبار بعدي وهو
نسخة مطابقة لالختبار القبلي وذلك بغرض قياس مدى تعلم
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تراوحت بني  12و  10من  166ومبتوسط مقدراه .10916
وقد مت استبعاد درجات بعض الطالب الذين مل يكملوا
أدوات الدراسة أو انسحبوا من املقرر قبل أداء االختبار
البعدي.

الطالب .ويعرض اجلدول رقم  1درجات الطالب يف
االختبارين القبلي والبعدي .وقد تراوحت درجات الطالب يف
االختبار القبلي بني  2و  64درجة من  166ومبتوسط
مقداره  .44941أما درجاهتم يف االختبار البعدي فقد
جدول .1

الدرجات الدنيا والعليا والمتوسطات لالختبارين القبلي والبعدي

ن

األدىن

األعلى

املتوسط

االحنراف املعياري

االختبار القبلي

42

2

64

44941

16924

االختبار البعدي

42

12

10

10916

12924

مقياس الفاعلية الذاتية لتقنيات التعلم اإللكرتوين:
يعرض اجلدول رقم  2املتوسطات واالحنرافات املعيارية
الستجابات أفراد العينة لفقرات مقياس الفاعلية الذاتية
لتقنيات اإلنرتنت والتعلم اإللكرتوين.

وقد مت استخدام اختبار "ت" ملقارنة متوسط درجات الطالب
يف االختبار القبلي مبتوسطهم يف االختبار البعدي .وقد أظهر
االختبار وجود ارتفاع دال إحصائياً يف درجات الطالب من
االختبار القبلي إىل االختبار البعدي ت(،129144 = )46
الداللة < .6964
جدول .2

المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة لفقرات مقياس الفاعلية الذاتية لتقنيات اإلنترنت والتعلم اإللكتروني.
المتوسط

االنحراف المعياري

الفقرة
 .1فتح متصفح اإلنرتنت.

1922

6924

 .2قراءة النص من موقع اإلنرتنت.

1916

6916

 .1النقر على رابط لزيارة صفحة إنرتنت.

1964

6914

 .4الدخول على موقع إنرتنت بكتابة عنوانه.

1941

6944

 .4وضع موقع يف املفضلة.

1961

6964

 .6طباعة موقع إنرتنت.

1940

6914

 .1إجراء حبث يف اإلنرتنت باستخدام الكلمات املفتاحية.

1914

1916

 .0حتميل صورة من اإلنرتنت.

1910

1964

 .1نسخ نص من صفحة اإلنرتنت.

1924

1916

 .16إنشاء اسم مستخدم.

1911

6921

 .11قراءة الرسائل.

1901

6916

 .12االستجابة للرسائل.

1960

6942

 .11التواصل عرب برامج احملادثة.

1941

6914
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المتوسط

االنحراف المعياري

الفقرة
 .14تسجيل الدخول واخلروج من موقع.

1921

6941

 .14إرسال بريد إلكرتوين إىل شخص واحد.

1916

6940

 .16إرسال بريد إلكرتوين إىل أكثر من شخص.

1940

6924

 .11الرد على رسائل الربيد اإللكرتوين.

1914

1944

 .10إعادة توجيه الربيد اإللكرتوين.

1914

1911

 .11حذف رسائل الربيد اإللكرتوين.

1904

1924

 .26إنشاء دفرت العناوين.

1944

6942

 .21حفظ ملحقات الربيد اإللكرتوين.

1962

6904

 .22إضافة ملحق إىل رسالة بريد إلكرتوين.

1940

6962

 .21اخلروج من الربيد اإللكرتوين.

1966

6914

 .24وضع رسالة جديدة يف النقاش.

1961

6944

 .24قراءة رسالة يف النقاش.

1911

6914

 .26الرد على مجيع املرسلني.

1961

6901

 .21الرد على مرسل الرسالة.

1942

6944

 .20حتميل ملف.

1944

6964

 .21رفع ملف.

1900

6914

املتقدم .ويعرض اجلدول رقم  1اإلحصاءات الوصفية حملاور
األداة األربعة.

وقد تكونت أداة الفاعلية الذاتية لتقنيات التعلم اإللكرتوين من
أربعة مقاييس فرعية )1( :كفايات اإلنرتنت )2( ،التفاعل
املتزامن )1( ،التفاعل الالمتزامن )4( ،التفاعل الالمتزامن
جدول .3

اإلحصاءات الوصفية لمحاور أداة الفاعلية الذاتية لتقنيات اإلنترنت والتعلم اإللكتروني.
المقياس الفرعي

المتوسط

االنحراف المعياري

( )1كفايات اإلنرتنت

14940

2941

( )2التفاعل املتزامن

14944

1914

( )1التفاعل الالمتزامن

16901

2911

( )4التفاعل الالمتزامن املتقدم

24914

4914

اإللكرتونية والتحصيل األكادميي يف مقرر استخدامات
احلاسب يف التعليم.

وقد كان نص سؤال الدراسة األول :هل هناك عالقة دالة
إحصائياً بني التفاعل الالمباشر عرب لوحات النقاش
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يعرض اجلدول رقم  4معامل االرتباط بريسون للعالقة بني
التفاعل الالمتزامن (النقاش الالمتزامن عرب لوحة النقاش) وأداء
الطالب األكادميي يف االختبار البعدي .ويظهر أن هناك
داال إحصائياً بني حتصيل الطالب الدراسي يف
ارتباطًا إجيابيًا ً

االختبار البعدي ومتغري التفاعل الالمتزامن  r=0.65ومستوى
الداللة < .6964ويدل هذا االرتباط على أنه كلما زاد
التفاعل الالمتزامن بني الطالب كلما ازداد حتصيلهم
األكادميي.
جدول.4

معامل االرتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة.
التحصيل الدراسي
معامل بيرسون ()r

الداللة

المتغير
التفاعل الالمتزامن

6964

6966

الفاعلية الذاتية

6914

6966

الذاتية يف استخدام تقنيات التعلم اإللكرتوين ومستوى
التحصيل األكادميي للطالب ،يعرض اجلدول رقم 4
معامالت بريسون لالرتباط بني درجات حماور مقياس الفاعلية
الذاتية يف تقنيات التعلم اإللكرتوين ودرجات الطالب يف
االختبار البعدي.

وقد كان نص سؤال الدراسة الثاين :هل هناك عالقة دالة
إحصائياً بني مستوى الفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم
اإللكرتوين والتحصيل األكادميي يف مقرر استخدامات
احلاسب يف التعليم وبغرض قياس العالقة بني مستوى الفاعلية
جدول .5

معامالت بيرسون لالرتباط بين درجات محاور مقياس الفاعلية الذاتية في تقنيات التعلم اإللكتروني ودرجات الطالب في االختبار البعدي.
االختبار البعدي
حماور مقياس الفاعلية الذاتية

معامل بيرسون لالرتباط ()r

مستوى الداللة

أساسيات اإلنرتنت

6910

6961

التفاعل املتزامن

6912

6924

التفاعل الالمتزامن

6964

6966

التفاعل الالمتزامن املتقدم

6941

6962

الدرجة الكلية للمقياس

6964

6966

الالمتزامن املتقدم واالختبار البعدي (معامل االرتباط =
 6941ومستوى الداللة < )6964باإلضافة إىل وجود ارتباط
إجيايب دال احصائياً بني الدرجة الكلية ملقياس الفاعلية الذاتية
يف تقنيات التعلم اإللكرتوين والتحصيل يف االختبار البعدي
(معامل االرتباط =  ،6964ومستوى الداللة <(6964

يظهر اجلدول رقم  4وجود ارتباط دال احصائياً بني حمور
الفاعلية الذاتية يف أساسيات اإلنرتنت واالختبار البعدي
(معامل االرتباط =  6910ومستوى الداللة <)6964
وكذلك ارتباط دال إحصائياً بني حمور التفاعل الالمتزامن
واالختبار البعدي (معامل االرتباط =  6964ومستوى الداللة
< (6964وكذلك ارتباط دال إحصائيا بني التفاعل
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األكادميي .وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة رسو
َوبنسون .كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصل إليه
قومسري وزمالؤه ()Gosmmire, Morrison & Osdel, 2009
فقد وِجد أن هناك عالقة إجيابية قوية بني مستوى النقاش
الالمتزامن وكذلك النقاش املتزامن يف بيئة التعلم اإللكرتوين
وأداء الطالب األكادميي.
أما فيما يتعلق بالعالقة بني الفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم
اإللكرتوين والتحصيل األكادميي ،فقد وجدت هذه الدراسة
أن هناك ارتباطاً إجيابياً بني درجات الطالب يف االختبار
البعدي ودرجاهتم يف مقياس الفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم
اإللكرتوين .فقد حصل الطالب الذي أحرزوا درجات أعلى
يف مقياس الفاعلية الذاتية على درجات أعلى يف االختبار
البعدي .وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه برنتش وزمالؤه
( )Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie, 1993من أن
هناك ارتباطًا إجيابيًا قويًا بني التحصيل األكادميي
والفاعلية الذاتية .وميكن أن نعزو مستوى الفاعلية الذاتية
العايل لدى الطالب بأن مجيعهم قد درسوا مقررات للحاسب
اآليل يف املرحلة الثانوية ،باإلضافة إىل دراستهم لتطبيقات
احلاسب االيل يف السنة التحضريية اليت تسبق الدراسة
اجلامعية ،مما أعطى الطالب ثقة عالية يف قدرهتم على التعامل
مع تقنيات اإلنرتنت املتطلبة يف التعلم اإللكرتوين.

مناقشة النتائج

أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط إجيايب دال إحصائياً بني
التفاعل الالمتزامن عرب نظام إدارة التعلم بالك بورد وحتصيل
الطالب األكادميي .كما أظهرت النتائج وجود ارتباط إجيايب
دال إحصائياً بني مستوى الفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم
اإللكرتوين والتحصيل األكادميي للطالب يف مقرر
استخدامات احلاسب يف التعليم .وبناء عليه ميكن القول إن
التفاعل أو النقاش الالمتزامن عرب لوحات النقاش اليت يوفرها
برنامج إدارة التعلم عرب اإلنرتنت من العوامل املهمة اليت
ساعدت على حتسني أداء الطالب األكادميي ،وهذا يتفق مع
ما توصلت إليه الدراسات السابقة بأن التفاعل بني الطالب
بعضهم البعض وبينهم وبني املعلم مهم جداً إن مل يكن الزماً
لعملية التعلم يف بيئة التعلم اإللكرتونية ( Chou, 2003; Jin,
;2005; Pallof & pratt, 2003; Russo & Benson, 2005

 )Su et al., 2005وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن التفاعل
الالمتزامن مهم جداً لعملية التعلم يف بيئة التعلم اإللكرتوين.
ورمبا يعزى االرتباط اإلجيايب بني التفاعل الالمتزامن وأداء
الطالب األكادميي إىل اعتبار مشاركة الطالب يف النقاشات
على نظام إدارة التعلم أمر إلزامي يف املقرر ،إذ خصص له ما
يوازي  14باملئة من الدرجة الكلية للمقرر .كما إن النقاش
الالمتزامن يعطي الطالب فرصة لكتابة مشاركاهتم على برنامج
حترير النصوص ومراجعتها لغويًا قبل وضعها يف لوحة النقاش،
مما يعطي الطالب ثقة يف جودة مشاركاته على لوحة النقاش.
كما إن النقاش الالمتزامن أعطى الطالب مدة زمنية كافية
لكتابة مشاركاهتم يف أي وقت يشاؤونه خالل املدة احملددة
للنقاش ،مما ساعدهم على املشاركة الفعالة يف املقرر .وقد
وجدت دراسة لرسو َوبينسون ( )Russo & Benson, 2005أن
هناك عالقة إجيابية قوية بني مشاركات الطالب يف لوحات
النقاش يف بيئة التعلم اإللكرتوين واجتاهاهتم حنو التعلم وأدائهم

التوصيات:
بناء على النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة ،فإنه ميكن
التوصية مبا يأيت:
 .1أمهية التفاعل الالمباشر يف عملية التعلم اإللكرتوين،
فحبذا أن يكون جزء من الدرجات يف املقررات اإللكرتونية
خمصصا ملدى مشاركة الطالب يف النقاشات على لوحة
ً
النقاش اليت يوفرها نظام إدارة التعلم.
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،1  مج،  مصر-  جملة رابطة الرتبية احلديثة. طالب تكنولوجيا التعليم
.424 - 421.ص ص, , 1 ع

 أظهرت نتائج الدراسة أن للفاعلية الذاتية يف تقنيات.2
 لذلك.التعلم اإللكرتوين عالقة إجيابية بالتحصيل األكادميي
ميكن زيادة مقدار الفاعلية الذاتية للطالب يف بيئات التعلم
اإللكرتوين عن طريق اإلعداد األويل يف استخدام تقنيات
اإلنرتنت ونظام إدارة التعلم قبل اخنراط الطالب يف املقرر
.اإللكرتوين
 اقتصرت هذه الدراسة على قياس مدى التفاعل الالمتزامن.1
 وميكن يف الدراسات املستقبلية دراسة،عرب لوحات النقاش
أنواع أخرى من التفاعل الالمتزامن كتفاعل الطالب عرب الربيد
. أو تفاعلهم عرب مواقع التفاعل االجتماعي،اإللكرتوين
 اقتصرت هذه الدراسة على عينة من الطالب الذكور يف.4
 وميكن يف الدراسات املستقبلية تطبيق،برنامج البكالوريوس
هذه الدراسة على عينات من اإلناث أو عينات من طالب
.الدراسات العليا أو طالب املرحلة الثانوية
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أساليب التعلم على التحصيل و تنمية مهارات تصميم و إنتاج مصادر
-  دراسات ىف املناهج وطرق التدريس. التعلم لدى طالب كلية الرتبية
. 11 - 41.ص ص, , 160 ع، مصر
 اجتاهات الطلبة حنو استخدام التواصل الفوري.)2611( .  خالد، قرواين
املتزامن وغري املتزامن يف بيئة التعلم اإللكرتوين يف منطقة سلفيت التعليمية
ع، فلسطين- جملة البحوث والدراسات اإلنسانية الفلسطينية.
. 241 - 261.ص ص, , 11
 أثر االتصال املتزامن وغري املتزامن يف.)2616( .  أمحد حممد فهمي، يوسف
التعلم التعاوين عرب الويب على تنمية مهارات االتصال عرب الشبكة لدى
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The relationship between asynchronous interactions, self-efficacy for online technologies, and academic achievement.
Dr. Riyadh Abdulrahman Alhassan
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The purpose of this study was to examine the relationship between asynchronous online interactions, self-efficacy for online
technologies, and academic achievement. There are plenty of studies on online learning, but few studies addressed the topic of
this study. This study used a descriptive correlational design to examine the relationship between the study variables. The general
population of the study consisted of all students enrolled in an educational technology course, and a sample of 60 students was
selected for this study. The course was a blended course where students studied partially online on the Blackboard learning
management system. Results of the study showed a positive correlation between asynchronous e-learning and academic
achievement. In addition, a positive correlation was found between e-learning self-efficacy and academic achievement in the
taught course.
Key words: E-Learning, online self-efficacy, asynchronous interaction.
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رياض بن عبدالرمحن احلسن :العالقة بني التفاعل الالمتزامن ،والفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم اإللكرتوين ،والتحصيل األكادميي ...

ملحق أ
مقياس الفاعلية الذاتية في تقنيات اإلنترنت
سجل رقمك التسلسلي هنا_____:
عزيزي الطالب ،سيساعدنا هذا االستفتاء يف التعرف على الظروف املناسبة لنجاح الطالب يف بيئة التعلم اإللكرتوين .وستجد أدناه أسئلة حول مدى ثقتك
يف قدرتك على استخدام عدد من تقنيات اإلنرتنت كالربيد اإللكرتوين ومتصفحات اإلنرتنت.
لكل عبارة من العبارات املعطاة حدد مدى ثقتك يف قدرتك على التعامل مع التقنية احملددة بوضع عالمة ( )حتت اخليار املناسب.
الجزء األول :تقنيات اإلنترنت
ما مدى ثقتك يف قدرتك على:
العبارة

واثق جدا

واثق إلى حد ما

لست واثقا جدا

لست واثقا
اطالقا

 .1فتح متصفح اإلنرتنت.
 .2قراءة النص من موقع اإلنرتنت.
 .1النقر على رابط لزيارة صفحة إنرتنت.
 .4الدخول على موقع إنرتنت بكتابة عنوانه.
 .4وضع موقع يف املفضلة.
 .6طباعة موقع إنرتنت.
 .1إجراء حبث يف اإلنرتنت باستخدام الكلمات
املفتاحية.
 .0حتميل صورة من اإلنرتنت.
 .1نسخ نص من صفحة اإلنرتنت ولصقه يف برنامج
آخر.
الجزء الثاني :تقنيات التفاعل المباشر (المحادثة المباشرة)
ما مدى ثقتك يف قدرتك على:
العبارة

واثق جدا

 .16إنشاء اسم مستخدم يف نظام احلادثة.
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واثق إلى حد ما

لست واثقا جدا

لست واثقا
اطالقا

جملة رسالة الرتبية وعلم النفس – العدد  – 44الرياض (شعبان 1414هـ /حزيران 2614م)
 .11قراءة الرسائل يف نظام احلادثة.
 .12االستجابة للرسائل يف نظام احلادثة.
 .11التواصل عرب برامج احملادثة.
الجزء الثالث :تقنيات التفاعل الالمتزامن :استخدام البريد اإللكتروني ألجل التواصل مع األصدقاء ومدرس المقرر.
ما مدى ثقتك يف قدرتك على:
العبارة

واثق جدا

واثق إلى حد ما

لست واثقا جدا

لست واثقا
اطالقا

 .14تسجيل الدخول واخلروج من الربيد.
 .14ارسال بريد إلكرتوين إىل شخص واحد.
 .16ارسال بريد إلكرتوين إىل أكثر من شخص.
 .11الرد على رسائل الربيد اإللكرتوين.
 .10إعادة توجيه الربيد اإللكرتوين.
 .11حذف رسائل الربيد اإللكرتوين.
 .26إنشاء دفرت العناوين.
 .21حفظ ملحقات الربيد اإللكرتوين.
 .22إضافة ملحق إىل رسالة بريد إلكرتوين.
 .21اخلروج من الربيد اإللكرتوين.
الجزء الرابع :تقنيات التفاعل الالمتزامن المتقدمة :وضع المشاركات في لوحات النقاش.
ما مدى ثقتك يف قدرتك على:
العبارة

واثق جدا

 .24وضع رسالة جديدة يف النقاش.
 .24قراءة رسالة يف النقاش.
 .26الرد على مجيع املرسلني.
 .21الرد على مرسل الرسالة.
 .20حتميل ملف.
 .21رفع ملف.
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The Role of Social Networking Systems in the Lives of International
Students: Collective Case Studies of Six Saudi Students in an
Australian Higher Education Environment
Sahar Salem Alghanmi
Submitted 08-02-2013 and Accepted on 06-04-2013

Cross-cultural adaptation (CCA) has become a pressing issue in a progressively more globalized
communication context, particularly for international students who move away from familiar connections in
their home country. The adaptation process may result in experiences of pressure, anxiety and depression.
Today’s communicative patterns have been carried out to another level, especially with the phenomenon of
social networking systems (SNS). This paper addresses the experiences Saudi students who study and the role
that social networking systems (SNS) plays in helping them to overcome their difficulties during their
adaptation process. The paper first provides a discussion of the relevant literature relating to international
students’ concerns and the affordances of social networking systems (SNS). Second, it describes a qualitative
collective case studies that aim to explore in-depth the usage of social networking systems (SNS) on these
students’ psychological, educational and socio-cultural adjustment. The main result of the study s is use of
social networking systems general and Facebook in particular have greater impact on Saudi international
students’ psychological, educational and socio-cultural adjustment.
Key words: Social networking systems, Saudi international students, Cross-cultural adaptation (CCA),
psychological, educational, socio-cultural adjustment, collective case-studies.
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Furnham, (2004), 4) Social networking
systems (SNSs) could contribute to
bridging these difficulties (Ismail ,2010).
Thus, investigating the linkage between
these issues and thinking of new ways to
employ such systems educationally could
make the experience of being Saudi
students who study abroad more
successful.
Objective of the study
1- Understanding the experiences of crosscultural adaptation (CCA) amongst
Saudi international students entering
Australian universities.
2- Identifying the role of social networking
systems (SNS) in overcoming emerging
challenges during the experiences of
cross-cultural adaptation (CCA)
3- Generating recommendations that could
serve in enriching the experience of
Saudi international students entering
Australian universities.
The generic objectives of the research

Introduction
Saudi Who study abroad are facing
personal, academic and social adjustment
problems within Australian universities
(Alhazmi
&
Nyland
,2010.
Communication is central to the
adjustment (Kin, 2008 Y. Y. Kim ,2008)
and social networking systems (SNS) are
the communication channels of today’s
students; using them enables international
students to adjust to their new life and
solve their problems (Magro and Ssharp,
2011;
Ismail,
2010).
Therefore,
conceptualizing the linkage between
communication via social networking
systems and cross-cultural adaptation
(CCA) is worth investigating to give tools
for helping international students overall
experiences.
The significance of the study
This study tries to understand how the
experience of Saudi students who study
abroad students is being changed by using
social
networking
systems.
The
significance of the study is fourfold:
1)there is an increasing number of Saudi
students who study abroad worldwide,
particularly in Australian universities
(Australian Government Department of
Education, Employment and Workplace
Relations, February 2011), 2) the paucity
of literature that addresses the experience
of this particular group in comparison with
other international students from other
countries Alhazmi & Nyland (2010) The
educational and cultural adjustments are
considered to be a major issue affecting the
educational achievements and the lives of
international students in general and Saudis
in particular Ali & Kohun, (2009);

underlie the following research question:
 What is the impact of using SNS in the
cross-cultural adaptation (CCA) process
of Saudi international students in
Australian university?
Limitations of the Study
This study has some limitations, although
the oriented aims of it have been reached.
First, this study may not be totally
representative of the broader population. It
involves only Saudi international students
within Australian universities, thus, the
generalizability of the results to other
nationalities or to other Saudi students
studying in other countries would not be
possible. Second, the method used in this
research does not present the actual
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picture, as a more experimental method is
needed.
This
limitation
provides
opportunities for further research that
should consider broader empirical studies
to bring a more accurate picture of the
phenomenon being investigated.
REVIEW OF THE LITERATURE
Social Networking Systems
According to (Boyd and Ellison ,2007),
social networking systems (SNS) have
been defined as “web-based services that
allow individuals to (1) construct a public
or semi-public profile within a bounded
system, (2) articulate a list of other users
with whom they share a connection, and
(3) view and traverse their list of
connections and those made by others
within the system” (Boyd & Ellison, 2007,
210). A social networking system is
defined as a network of people using
online services that contains specific
activities through a free space and software
(Ceccomi, 2008). It is defined also as a
subgroup of friends having a social
interaction based on a Web site (Crock,
2008). Another description (Richter &
Koch ,2008) suggests that SNS is an
application that provides users the
functional ability to manage their identity
and to keep in touch with other users.
Facebook began in February 2004. And it
is one of the most popular computermediated communication tools. By 2011,
Facebook reached more than 500 million
active users; half of them access Facebook
through their mobile phone social
networking services. In these social
networking services, people can post their
pictures and create images about how they
view themselves. Moreover, they are able
to view the profiles of other people or

those people within their network. People
can also update their profile and instantly
know about the lives of the people within
their network (Kennedy et al, 2007).
Social networking sites have unique
features. They grant greater connection
among individuals that could not otherwise
be obtained. SNSs give users an
opportunity to meet and connect with
strangers, And enable them to make their
social network visible (Boyd & Ellison,
2007). The social networking systems’
unique
features,
according
(Burden&Atkinson, 2008) are:
 Connectivity and social rapport
 Collaborative information discovery
and sharing
 Content creation
 Knowledge
and
information
aggregation
Content modification
Studies of International Students
The study of international education has
been made through the experiences of
international students in this new
environment and the business aspect as a
product that has to be marketed and
promoted
(Alhazmi&Nyland,
2010).
International students can experience
remarkable problems associated with
coping with a new educational system,
cultural differences, and language barriers
and adapting to their academic life
(Alhazmi&Nyland, 2010; Furnham, 2004).
International students are “young, well
educated, highly motivated, adaptable and
better than their peers. But some remain
vulnerable to depression, illness and poor
academic performance” (Furnham, 2004).
In addition, they are a vital and increasing
group in the universities. Therefore, the
importance of understanding these issues
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and providing needed support is a critical
and significant consideration (Furnham,
2004).
The more social connection there is
between local and international students,
the better those international students do in
completing academic goals, obtaining
English fluency, maintaining higher
grades, using university facilities in better
ways, having greater identity sense, and
having greater satisfaction in the
coursework, in university life and in life
overall (Sovic, 2009). The required social
support is associated with “the sense of
community, belonging or identification
with the university.”
The social isolation amongst students and
its impact in reducing their academic
achievements Are of serious concern. (Ali
& Kohun ,2009) argued that the “students
who are more socially open and mix with
students from different backgrounds have
more of a chance to be socially integrated
into the program and a better prospect for
completing their doctorate degree” (p. 2).
Providing social mechanisms to enhance
the connection between students and the
faculty will enhance their opportunity to
promote their educational and cultural
adaptations (Ali&Kohun, 2009; Ryan et al,
2011).
International Students in Australia
Australia has been an attractive destination
for international students. This has made a
powerful contribution to the Australian
economy and has brought more cultural
diversity to Australian universities
(Hellsten, 2002). Every year, Australia has
welcomed thousands of students from all
over the world (Yang, 2009). From the
international students’ perspective, being

in Australia is an excellent opportunity to
obtain a higher level of education. The
Australian higher education sector is
ranked as the first educational sector that
recorded a rapid increase in terms of
attracting international students with a
16.4%
growth
from
2008
to
2011(Australian Government Department
of Education, 2011).
There are numerous challenges that face
the international student in Australian
education (Neri & Ville, 2006). The wellknown term “culture shock,” which is
considered a global phenomenon amongst
international students, is one serious
challenge that can be manifested in other
forms such as anxiety, insecurity and other
senses of unhappiness. The geographical
isolation of Australia from the rest of the
world, the significant differences in culture
and language, and especially the issues that
relate to educational concepts, including
the differences in educational philosophies,
styles and practices create anxiety for
many students. International students have
more difficulty adapting themselves to
their courses in terms of understanding the
course material and participating in class
discussion by comparison to domestic
students Neri&Ville, 2006). Building
social network friendships through SNSs
would be a successful method for
enhancing these students’ academic
achievements Neri&Ville, 2006).
International students face cultural
constraints within the Australian cultural
and academic environment as these
surroundings are new and unfamiliar
(Hellsten, 2002). The communication
methods used between the university staff
and these students from different
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backgrounds and cultures needs to be
changed
(Hellsten,
2002).
These
differences in communication include
teaching and learning styles, students’
relationships with the lecturer and other
students, problem solving, the time
concepts
and
space
concepts.
Understanding these cultural differences
helps Australian universities to provide an
appropriate
learning
environment
Christopher (2004).
Background Information Regarding
Saudi International Students
In Australia, the existing literature sheds
light mainly on international students from
East Asia and India (Alhazmi &
Nyland,2010).
Saudi
students
are
inarguably
different
from
other
international students because of two
unique features. First, most of them are
sponsored by the Saudi government, and
they are offered financial and academic
support. Thus, they do not suffer from
financial concerns such as employment,
accommodation and tuition fees. Second,
they come from the most gendersegregated environment in the world to a
highly
mixed
gender
educational
environment. This has made the experience
of
Saudi
students
unique
(Alhazmi&Nyland, 2010).
The scholarship program of King Abdullah
established in 2005 has given the
opportunity for all Saudi students to study
overseas. There aremore than 80,500 Saudi
students studying overseas (ministry of
Higher education Deputyship for Planning
and Information, 2010). This number is
expected to increase to 140,000 students in
2014 as a result of the decision to expand
the program for an additional five years

(Mahboob, 2010). As Australia is one of
the
most
attractive
education
environments, the number of Saudi
international students has grown rapidly up
to 12,500 students in 2010 (Australian
Government Department of Foreign
Affairs and Trade, 2010). The majority of
them are under the scholarship program of
King Abdullah. This program aims to
qualify Saudis to carry about a high level
of academic and professional standards in
the work environment and exchange
scientific, educational and cultural
experiences with countries worldwide
(Saudi Ministry of Higher Education,
2011).
Saudi students in Australian education are
facing six main issues regarding their
experiences. These are: difficulty in the
beginning, cultural identity, adjustment,
mixing of gender, social networks and
engagements challenges (Alhazmi &
Nyland,2010). The first and most serious
challenge for Saudi international students
within
the
Australian
educational
environment is the phenomenon of being
apart from their social and friendship
networks (Alhazmi & Nyland,2010). These
concerns and their impact on their
educational and cultural adaptations have
not been examined adequately in the
literature (Alhazmi & Nyland,2010).
Importantly, the majority of existing
research concerning the Saudi international
students’ experiences is out of date
(Alhazmi & Nyland ,2010).
Cross-cultural Adaptation and the Use
of SNS
Cross-cultural adaptation (CCA) is a
socialization process by which newcomers
begin and sustain relationships with others
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in a new social environment (Burgoon &
Hubbard,2005).
Therefore,
cultural
adaptation requires sojourners to directly
interact with the host culture and to adjust
to all aspects of a new culture (Samovar &
Porter,2004).
Communication
is
considered to supply “an essential
mechanism that connects people from
another culture and the host society” (Kim,
1997, 407). In general, the use of the
internet has been acknowledged in its
effectiveness on social adjustment and
psychological well-being for international
students (Ye ,2006) K. H. (Kim, Yun, &
Yoon ,2009). The cultural-bridging
experience is a process that requires time,
the complexity of relationships between
environmental circumstances and the
behavioral capital of the individuals
concerned in changing environments (Y.
Y. Kim,1988). In the research on crosscultural adaptation (CCA), the time factor
is a central concern, while the
communication is the central of
adjustment. In today’s communication
further enhancement is being driven by
new technologies, above all though social
networking systems (SNS) that plays the
essential role of communication across
people around the world.
METHODOLOGY
 Research Design
To answer the research questions
accurately, rich and in-depth exploration
was needed. Thus, this research was
designed based on a qualitative case study
methodological approach. Qualitative
research is the study of a phenomenon in
an open-ended manner within its context
(Johnson & Christensen ,2010). Case
studies focus on bringing richness and

depth to detailed data regarding one or
multiple cases by catching the complexity
of that case(s) through a selection of data
sources (Stake
,1995, Johnson &
Christensen ,2010. Yin ,2003) defines a
case study as “an empirical inquiry that
investigates a contemporary phenomenon
within its real-life context, especially when
the boundaries between phenomenon and
context are not clearly evident”. (Yin
,2003) asserts that a case study is used (1)
to answer the “who” and “why” questions;
(2) when the behaviour of participants
cannot be manipulated; (3) when it is
essential to cover the “contextual
conditions” as they are related to the
phenomenon being studied; and (4) when
there are no clear boundaries between the
issue and the context. Therefore, casestudy was the most appropriate
methodology to effectively carry out this
research as it meets the needs and nature of
this study especially the collective case
studies design. Collective case studies are
used when the researcher believes that a
certain phenomenon could be better
understood through multiple cases
(Johnson & Christensen,2010). (Although,
Johnson & Christensen,2010) indicates that
employed 10 cases in a collective case
study is common in educational research,
six cases are employed in this study.
The major problem with the case study is
that there are many objectives involved.
Thus, (Yin ,2003) and Stake (1995)
emphasize that it is necessary to ensure
that the case study remains reasonably in
scope by binding the case, whereby the
case study tells a story about a bounded
system. Binding the case could be obtained
by (1) time and place (Creswell,2002); (2)
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time and activity (Stake ,1995); and (3)
definition and context (Miles & Huberman
,1994). Such boundaries should not only
indicate the inclusion and exclusion
criteria, but also the breadth and depth of
the study (Baxter & Jack,2008). For this
research, the cases are the experiences of
the six students Who study abroad during
their process of cross-cultural adaptation in
Australian context.
 Methods of data collections
A triangulation was employed Through
using three methods of data collection in
this research: (1) Documentary analysis,
which generates an initial understanding of
participants stories and the role of SNS in
their lives and generated the semistructured interviews; and (2) In-depth
interviews To generate and build initial
thematic analysis of the students’
adjustment experiences; (3) Focus group
reviewing the findings and drawing
important themes from the participant (see
fig 1).
1- Documentary analysis
In order to grasp fundamental phenomenon
in a qualitative study, documentary
analysis can provide extensive information
for researchers (Creswell
,2002).
Documentary data are secondary or
existing data, which come in different
forms and for different purposes, such as
“personal documents, official documents,
physical data and archived research data”
(Johnson & Christensen ,2010). In this
research this method is used to get initial
picture of the research cases. Greater
attention is given to participants’ personal
documents such as their dairy, CVs and
their social networking sites.

2- In-depth Interview
Interview was used to gather information
about the research participants’ “thoughts,
beliefs, reasoning, motivations and feelings
about the topic” (Johnson & Christensen,
2007). Open-ended questions Were used,
and the general themes of the interview
discussion (1) The experience of being an
international student, (2) The experience of
using SNSs, and (3) How these two
experiences are integrated together to
provide a better psychological, educational
and socio-cultural adjustment and over all
positive cross-cultural experiences. These
three measurements were at the heart of the
discussion on psychological, educational
and socio-cultural adjustment
3- Focus group
Focus group with students conducted to
address the students’ beliefs, attitudes and
perceptions. Focus group is a discussion
that moderating by a researcher or a
moderator using open-ended questions
amongst set of individuals regarding a
phenomenon within specific conditions. It
is named “focus” because the researcher
keeps the discussion focusing on the
phenomenon being researched (Johnson &
Christensen,2010). By doing this, a great
amount of information will be obtained to
ensure the participants positions
Participants
The non-random purposive sampling
technique was used in this research.
Johnson and Christensen (2010) assert that
the
researcher
sets
up
specific
characteristics of the population; then, the
sample is drawn according to these
inclusion and exclusion criteria. In a case
study, the researcher selects a small group
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of subjects in order to examine a certain
pattern of behaviour (Stake,1995);
therefore, only six participants were
recruited.
Data Analysis
Narrative analysis was employed to
analyze the research interview data; The
importance of organizing the data in a
database effectively is highly requested
(Yin ,2003). Thus,
qualitative research
software such as NVivo9 assists the
researcher to direct, form and builds a
sense of formless and raw information. It
doesn't think in place of the researcher; it
offers a sophisticated workspace that
allows the researcher to work through the
information easily.

to objectivity), dependability (refers to
reliability), and transferability (refers to
external validity/generalizability) Guba
and Lincoln (1985).
Descriptive validity is the realistic
accuracy of the reported data, which can be
obtained by the investigator’s triangulation
from those collaborating in the data
collection and interpretation, for example,
the interviewees or observers. This makes
the influences of individual subjectivity
more balanced and avoids bias (Johnson &
Christensen 2010, 265). The investigator
triangulation was employed. Once all
investigators are in agreement about the
study, the research will be more credible
Johnson & Christensen (2010)
Interpretive validity measures the degree to
which the research participants’ thoughts,
perceptions, and experiences are aligned
truthfully with what is being studied. One
significant strategy to obtain this is by
asking for the participants’ feedback
through discussion at the conclusion of the
study (Johnson & Christensen ,2010). Two
participants were asked to have focus
group discussion regarding the research
findings of this study. Another strategy is
to use “low-inference descriptors”, which
allows readers to experience the actual
language of the participants. This was
taken into consideration when writing the
research report.
Theoretical validity is the extent to which a
theoretical explanation matches the data;
this is normally more implicit and less
explicit. It is obtained through: (1)
extended fieldwork by spending sufficient
time understanding the research
Internal validity refers to the degree to
which an observed relationship is causal

Fig 1 process of generating data

Validity and trustworthiness
A qualitative researcher must consider
validity and reliability issues when
designing research, analysing findings, and
judging the study’s quality (Patton ,2001).
The essential criteria of quality in
qualitative research are credibility (refers
to internal validity), confirmability (refers
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based on the researcher’s justification in
the conclusion Johnson & Christensen
,2010). This can be obtained by using
triangulation
methods,
intermixing
multiple research methods to overcome
weaknesses and strengths of one method
and to obtain better evidence (Johnson &
Christensen ,2010). Because the researcher
uses multiple types of collecting evidence,
this validates the narrative account
(Creswell & Miller,2000). Three methods
were used, each of which served the
general aims of this research. Shenton
(2004) added the importance of “reflective
commentary” as a strategy to obtain
internal validity, whereby the researcher
reflects on the research steps as they
develop. This strategy was applied to this
research.
External validity is important in terms of
the generalized findings (Johnson &
Christensen,2010). To maximize the
generalizability of the research, different
strategies can be employed. Naturalistic
generalization is based on the is based on
the
similarities
between
people,

circumstances, and conditions (Stake
,1990). This study could be generalized to
similar Suadi students who study because
collective-case studies is more interested in
making general conclusions, rather than on
the context itself. In addition, the
methodology section gives the readers an
adequate impression that the study cannot
only be generalized, but also has the
possibility of being replicated (Johnson
,1997).
Therefore,
the
researcher
concentrated on providing a well-written
methodological section to convince the
reader of the research’s external validity.
FINDINGS
The Implementation of Using Saudi
students study abroad in Saudi
International Students’ Lives
During the interviews, descriptions were
given by the participants regarding their
experience as Suadi students who study
studying and living within the Australian
environment, and their experience as users
of SNS. Three major themes emerged from
the analysis of the interviews using
NVivo9 software as presented in Figure 1

Figure (2) The Implementation of SNS in Saudi International Students Live
Homesick
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am coming back to my point and
refreshing my mind
Ali, as well as being influenced
psychosocially in a positive way as a result
of the emotional support he received
online, said that:
Sometimes I feel like I am losing my
aims, why I am here and what my
ambition is, through the online support
from my family and friends I always
acquire willingness to go forwards and
do my best.
This obviously tells us that SNS, especially
Facebook, has a great impact on the
students’ psychological well-being and
adjustment as an essential emotional
support for international students (Ellison,
Steinfield, & Lampe ,2007). The usage of
Facebook among university students was
found to interrelate with factors of
psychological well-being, telling that it
forced providing greater advantages for
students experiencing low self-esteem and
low life satisfaction that determine the
psychological importance of university
students lives, as Abeer said:
I feel shy asking questions in a face-toface way. I always prefer to go home
and use SNS, whether e-mail or
Facebook, to ask my classmates about
the course matters.
Students also illuminate the accessibility
and availability of SNS, which enables
them to keep in touch with their home
country contacts maintaining old ties
through social networking systems
especially mobile phone accessibility of
such systems. This helps students to
overcome their psychological difficulties
much more effectively while adapting to a

First theme: Psychological Adjustment
and Social Networking Systems (SNS)
The newness of experiences surrounding
being Saudi students study abroad, the
newness of being in a novel environment,
and the feeling that it is difficult to cope up
with such new experience or that this
experience is different From what they
expected prior to their arrival to Australia,
all together present critical psychological
issues for Saudis students in Australia.
They view the new cross-cultural
experience as a challenge that is difficult to
navigate through. Obvious problems
surrounded by these students are their
feelings of social isolation, loneliness,
depression, stress and anxiety with the lack
of friendship ties, particularly with
domestic students. This agrees with
(Sakurai, McCall-Wolf, & Kashima
,2010), that international students in
Australia psychologically often suffer from
these issues. The research participants
stated that SNS has played a significant
role in connecting them with their social
relationship ties, expressing their feelings
and maintaining emotional supports. For
Maha, being a member of Facebook means
a way to vent negative feelings, as she
clearly explained that Facebook is a
transformer of her bad mood and an
encourager of moving positively:
There are many depressed feelings that
have swept me during this time; this
feeling makes my thinking limited on
when I will come back rather than
focusing on my studying…. Facebook
really changed the atmosphere around
me and through such help, I feel like I
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new environment especially in terms of
social psychology as Abdullah linked his
social activity via social networking sites
to his psychological status:
Technologies
have
served
my
emotional needs, access to my Social
networking applications via portable
handheld devices makes me much more
socially active than before…and I
believe that I do have more friends
than ever before……well...Yes… this as
a result makes me psychologically
satisfied because I have a lot of
support.
Overall, it can be said that certain
students reflect a high psychological
well-being as a result of using Facebook
to communicate with their home country
social network. Most importantly,
students who expand their online
network relationships with people from
the host environment express a greater
satisfaction with their overall life than
those who do not.
Second
theme:
Socio-cultural
Adjustment and Social Networking
Systems
Participants provide different reasons for
socio-cultural adjustment problems. One of
the most common and logical reasons is
that their Arabic and Islamic norm is seen
to be a challenge for those students to
interact socially with the host environment,
as Abeer said:
We, as Muslims, always avoid people, I
always feel like there is a gap between
me and other people around me …. I
really feel I am different.
Ali also thinks that he has to protect his
cultural identity, especially his religion,
while trying to be successful in adopting

an Australian environment which is hard
for him. This also may explain the
tendency of students to build co-national
friendships, even online.
It helped me to succeed in many things
related to my studies and helped me to
positively adapt to my new life while
protecting my cultural identity, which
is definitely a hard task to do and full
of challenges especially for those who
are less experienced in life.
This is consistent with (Gresham & Walsh
,2008) study that showed that Muslim
students’ culture needed to be more
understood by Australians in order for
Muslims to be successfully adopted into
Australian universities. The important
issue here is that, as (Ismail ,2010) no need
for has suggested, SNS are able to bridge
the gap of cultures and make the diversity
in the backgrounds of cultures more clear
when studying international students’
cultural adjustments in Malaysia. When
students were asked about using SNS
among different cultural backgrounds, they
expressed different opinions. Abdullah
thinks that SNS is building a great space of
freedom to communicate, as he said:
The sharing of multimedia through
social networking systems provides me
open eyes to the world that helps me
build understanding about what other
people believe, about their cultures and
even personal characteristics.
Maha thinks that this may not be possible,
as she has not communicated online with
people from different cultures:
I am not sure if communicating with
people from different cultures will
assist our understanding of each other
or if the barrier will still exist.
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Another issue is that students were
disappointed about having friendship with
local students and some describe it as
being an impossible issue. This is in
correspondence with Andrade (2006)
research, which shows that many
international students in English speaking
countries were disappointed by the lack of
relationship with local students. Students
need to build a sense of belonging to a
wider community as Sakurai, et al (2010)
asserts: “The rarity of contacts and
personal ties between locals and
international students is a non-trivial issue
as it implies a lack of opportunities for
‘enrichment through internationalization’
as assumed by the contemporary
educational institutions and the globalizing
communities. Moreover, local ties are
potentially rich resources for international
students’ psychological, social-cultural,
and academic adjustment.” Students
attribute that to the lack of time they spend
at the university, as Ahmad said:
I go to the university only two hours a day
and I have family responsibilities. For me,
there is no time to build friendships with
the university members, so… well;
building friendships online is the best way
for me
Communication skills and language ability
is considered by the research participants
to be a major concern for building
community and friendship. According to
the functional model of friendship network
(Bochner,
McLeod,
&
Lin,1977),
international students characteristically
form three categories of social networks,
co-national, multinational and local. Local
friends are friends from the host country.
Multinational friends are the remaining

international students from countries other
than their own. Co-national friends are
those from the same country of origin.
Saudi students who study abroad tend to
build co-national friendship ties especially
online through Facebook. At the same
time, students think that the language
obstacle can hinder international students’
efforts
to
build
friendship
and
communicate with locals (Mori ,2000).
International students’ English capability
improved their self-esteem and definitely
related to more interpersonal relationships
with the host environment, which is an
interpretation of their adjustment and is
consistent with (Duru & Poyrazli ,2007)
studies that initiate that lower levels of
English proficiency was a forecaster of
both psychological and socio-cultural
adjustment and are a predictor of
acculturative stress and depression.
Students stated that they prefer to engage
in a personalized network through online
activities such as e-mail, mobile phone and
SNS rather than to join international
student associations that they do not care
about. This tendency to search for offline
relationships has improved their feelings of
belonging to a desired community.
As Abdullah stated:
I feel like I am getting actual social
network support via Facebook, my
questions are answered quickly, I‘ve
getting advice faster and from
experienced people.
Maha has also been supported socially via
Facebook:
The majority of my social activity is
carried out online, once I arrived to
Australia, I’ve become an active user
of Facebook. It really helped me to
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photos, and more through Facebook can
create a bridge of understanding of such
communicative behavior.
The major theme at this stage is that the
student’s adaptation of SNS on a daily
basis, especially Facebook, has a vital
influence
on
their
socio-cultural
adjustment. They are building social
capital online and creating their own
communities that reflect their own
subjective norms which, as a result,
significantly facilitates the process of
cross-cultural adaptation.
Third theme: Educational Adjustment
and Social Networking Systems
The research participants indicate that
there are some educational difficulties they
have encountered while studying in
Australian universities. One difficulty is
the difference in educational typology
between Saudis and Australian educational
styles. For instance, as Ali explains,
Saudi’s educational style has been
inherited and the Australian educational
style is one that they have adopted
themselves in to. The styles are completely
different, which stands to be a challenge in
and of itself.
Our educational system is really the
main problem that we come here with.
It was based on a teacher-centered
way, whereas here, it is much more
learner-centered, so we came here
without the sufficient skills required to
deal with this new educational style,
which is creating some problems.
Students view the change of their role
in their educational system as being
difficult. Fatimah said that this
experience is much harder during the
first semester:

connect with people in a way that could
not be possible otherwise. I feel like I
have 24 hours of support from my
family, my friends and those whom I
know here in Australia.
When they asked about their opinion on
whether they will be able to use SNS such
as Facebook with their classmates and
lectures, they showed greater reactions. For
example, Maha said:
It will be absolutely great. I can say
that for certain, I will be much better in
courses, at least I will communicate
freely and with great confidence, and
most importantly this communication
runs around the clock.
Students who get the chance to
communicate with other nationalities, in
particular local students, have shown a
deeper comfort and satisfaction with the
host environment. Fatimah clearly stated
that:
Yes, I’ve friends [followers] in my twitter
from different nationalities and some of
them are becoming my close friends; this
enriches my experience… I think twitter
for me has been an eye opener to the
world around me.
This can be explained by saying that as
they develop friendships, they explore the
communicative pattern of the host culture
and gain the essential information about
people from that culture, their familiarity
with the host society’s communicative
behavior is enhanced, which creates great
satisfaction. This is consistent with
(Burgoon & Hubbard ,2005) study that
suggests
the
understanding
of
communicative behavior to be the
individual pathway to adaptation. The share
of multimedia and the posting of videos,
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This corresponds with (Yang, 2009) who
suggested that international students from
“generation Y” in Australian universities
need to use more digital tools in university
life. Abeer points out that:
For me, Blackboard is ok for academic
matters but not for building friendship
or communicating with other students.
Another issue that the participants
expressed is that the university culture is
creating a social isolation as the
transformation to more of an e-learning
environment has caused a weak
relationship between universities and
individuals to develop. This weak
relationship stems from the fact that elearning does not require students to
physically attend class, which creates a gap
of social isolation for Saudi students who
study abroad.
Most of the students prefer seeking
information support from their friends
rather than relying on the university
support, as shown in this quote from Ali:
I have been receiving many benefits
regarding my study, for example,
through Saudi PhD students in
Australia’s Facebook page, students
exchange their knowledge in a
professional way. It is just a great tool
to be educators, to know about
different PhD students discipline,
achievement and getting their advice,
which will reflect on my study.
English proficiency presents again as a
problematic issue that concerns Saudi
students in the academic area. Their
understanding of the lectures, writing the
assignments, the written and oral
examinations, and the capability to ask
questions in class are stress factors,

Adjusting to the Australian university
culture was difficult because it was
completely
different
from
how
undergraduate programs back in Saudi
used to be. So, the first thing I had to
adjust to was the way in which classes
were carried out…For new students, I
would say that they will feel overwhelmed
and worried at times, but the first
semester is the most difficult.
The other educational problem stems from
the fact that these students are coming
from
the
most
gender-segregated
educational environment in the world to a
highly
mixed
gender
educational
environment. One female student asserts
that being in a mixed gender environment
was a hard experience for her; hence, she
had chosen to isolate herself instead of
engaging with her classmates, particularly
the male ones.
It was so hard being in the classroom with
males that I have not experienced before
as I come from an environment that is
closed. I feel more confident socializing
with them online rather than face-face
communication.
When asking students about their
experiences with using Blackboard, they
express lower preferences of dealing with
it, as Abeer said:
I really do not like Blackboard; it is such
a boring system… I always feel it does not
belong to me. I do not know why, I just
hate the system, especially when it comes
to communicating with other students.
Students demonstrate their wishes to see
more use of digital applications in their
courses, for example students display
dissatisfaction in the communication
methods between them and the faculty.
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especially with students who have low
self-confidence, as Maha expressed:
Although I have a higher IELTS score and
I can speak English fluently, during the
class time I always feel like I have no
English ability. I feel shy communicating
with other students in the class, especially
Australian students… sometimes I prefer
to not understand rather than to ask
questions.
Students believe that their main problem
with English is the lack of practice, even
though they are in an English speaking
country. Ali also thinks that English
proficiency presents as his challenge at the
university in communicating with others.
During the first year of the university, the
language barriers made my understanding
of the course information (especially, for
example, understanding unknown terms)
really limited. I felt too shy to interact
with the teachers’ questions, especially
when the teachers talked too quickly,
which reduced my academic achievement.
This result is consistent with other research
viewing an association between English
proficiency and academic performance.
(Poyrazli & Kavanaugh,2006) found that
international students studying in the U.S.
with low academic accomplishments
reported a lower level of English
proficiency and superior overall adjustment
tension.
DISSCUSSION & CONCLUSION
It has been believed that the adaptation of
social networking systems (SNSs) in the
lives of international students could
enhance their psychological, educational
and socio-cultural adjustment, which, in
turn, facilitates their process of crosscultural adaptation (CCA) to the new

environment. While this study sought to
shed a light on whether Saudi students who
study were influencing by being users of
SNS and systems during their process of
cross-cultural adaptation (CCA), rich
information has been discovered from the
findings regarding the role of such systems
on the lives of international students and
the dimensions of these students’ crosscultural adaptation (CCA) process are
being affected by their using of SNS while
studying in Australia. The main results
are: (1) the adjustment challenges of these
students can be viewed from three main
perspectives: educational, psychological
and socio-cultural aspects; (2) Saudi
students who study have an obvious
attitude of using SNS, in particular
Facebook, which has played a significant
role in the process of cross-cultural
adaptation
especially
on
their
psychological well-being; and (3) students
who build social networks online with
different backgrounds and groups tend to
be more adaptive and well-adjusted than
those who do not do so; and (4) SNS are
the best communicative channels for Saudi
students who study
to build an
understanding of the host culture
communicative pattern and hence enhance
their overall satisfaction which will
certainly
affect
their
academic
achievements.
Understanding the factors that influenced
Saudi students to adopt SNS in their daily
lives leads to an understanding of their
motivational reasons for using such
systems. The results have shown that
Facebook plays a major personal and
social role that Is reflected positively on
these students’ everyday lives.
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The interview data analysis identified three
main issues regarding the student’s usage
of SNS. One remarkable point that Was or
has been generated from the results is that
social networking systems (SNS) generally
have a significant role in these students’
lives. The result also demonstrates a
significant point that Saudi students who
study abroad who actively integrate social
networking systems in their lives and
communicate with a diversity of cultures
backgrounds
reflect
much
more
satisfaction in their English proficiency,
social capital, psychological well-being,
and overall life satisfaction. This is
consistent with past research of Cao,
Pauleen, & Bathurst (2012). Social
networking systems (SNS) have a great
impact on Chinese students’ adaptation to
a New Zealand environment. Moreover,
students
who
have
experienced
communicating and socializing with their
classmates show more confidence in their
academic context. This is accordingly true
with the study (Yu, Tian, Vogel, & ChiWai Kwok ,2010) that looks at the impact
of social networking from an educational
view, which found two socialization
processes
(social
acceptance
and
acculturation) that can change the
experience of networking into a learning
progression through their negotiation
result. Moreover, this is consistent with
what Ryan, et al (2011) found; SNS groups
of classmates can provide valuable
outcomes that potentially aid in student
educational and cultural adjustment. In
addition, students demonstrate their wishes
to see more use of digital applications in
their courses.

Implications of the Study
There are five implications generated from
the study’s findings in the area of crosscultural issues in social networking sites.
One dominant implication is that the gap
between students’ expectations prior to
their arrival in Australia and the reality of
sojourn is demonstrated to be a strong
reason for adjustment failure as this has
deepened their feelings of loneliness and
homesickness, which as a result, creates
much anxiety. Therefore, as long as they
build prior accurate information about
what their life would look like in Australia,
they would be more satisfied with the
upcoming experience. The students who do
so reflect greater satisfaction than those
who did not; this emphasizes the
importance of creating connections
between those who are already in Australia
with the perspective students to build
accurate expectations.
Although social networking systems have
positively
impacted
the
student’s
adaptation, it could to some extent hinder
their adjustment. The frequency of use of
such systems to communicate with the
home country networks could limit the
possibility of building new online networks
with the host culture, which could not only
affect their understanding of the new
culture but also increase their feelings of
homesickness and loneliness. This is
considered to be a main problem for Saudis
use of Facebook as the majority of them
seeking co-national friendship. Therefore,
it can be said that to some extent social
networking systems could be both valuable
and destructive at the same time.
Another apparent issue is that the role of
SNS in general and Facebook in particular

151

Sahar Salem Alghanmi: The Role of Social Networking Systems in the Lives of International ……

students’ participation. This understanding
of the nature of learners' psychological
dynamics, desires, requirements and
sensitivity might establish effectiveness in
exploring pedagogical issues in the online
learning processes and outcomes (Barak &
Williams,2007).
By
doing
this,
international students can facilitate their
intercultural friendship ties, thereby
contributing to the enrichment of the
experiences of international students and to
the internalization of the university
communities more generally.
Furthermore, this study emphasizes that
the adjustment into a new culture,
especially one that is deeply different from
their own culture, is an overwhelming
experience for the international student.
Therefore, the more social connection
between local and international students,
the more positive position among
international students in academic goals,
English fluency, less possibility of
dropping grads, better use of university
facilities, greater identity sense, greater
satisfaction of the course, the university
life and life overall which is consistently
with the study of (Sovic ,2009). Thangiah
(2010) suggests that having social
networks that include locals and other
international students can positively
contribute to the process of student
adjustment in their new environment
Importantly, according to the present
findings that social networking systems
provide
stronger
and
desirable
communication tools to keep in touch with
past, recent and possible future friends,
SNSs have a high level of importance to
the international students’ cross-cultural

have to be considered by instructional
designers in Australian universities to help
the overall educational adaptation of the
students as its success outside the
educational settings would be a significant
gain in achieving the educational means.
Students who shared union cultural
backgrounds have a tendency to gather
jointly.
Therefore,
encouraging
international students’ cultural assimilation
with other students through utilizing SNS
in their course context enables them to
build friendships, sharing their cultural
thoughts and, hence, motivating their sense
of belonging, which helps them to
overcome their social isolation (Ali &
Kohun,2009). The role of the university’s
face book webpage, for example, should be
played differently, instead of creating
content that targets them as a consumer to
advertise education. There has to be a shift
of its content to be more social,
communicative and connective with direct
interaction with the university’ members.
Using SNS in the course content not only
improves the learning environment but also
builds a cohesive relationship between
international and local students and
between students and the university staff
(Ismail ,2010). This is not valuable only
for international students, but also the
locals will benefit from this experience. To
obtain this, the educators’ awareness
towards the importance of integrating SNS
into their educational context must be
raised, instructors are required to establish
a SNS account with the current learning
method, for example, Facebook account
with giving a privacy issues adequate
awareness. Supplies “seed” to stimulate the
exchange of knowledge and promote the
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 Bochner, S., McLeod, B.M., & Lin, A. (1977).
Friendship patterns of overseas students: A
functional model. International Journal of
Psychology, 12(4), 277-294.
 Boyd, Danah M., & Ellison, Nicole B. (2007). Social
Network Sites: Definition, History, and Scholarship.
[Article].
Journal
of
Computer-Mediated
Communication, 13(1), 210-230. doi: 10.1111/j.10836101.2007.00393.x
 Burden, K., & Atkinson, S. (2008). Evaluating
pedagogical affordances of media sharing Web 2.0
technologies: A case study. Proceedings ascilite
Melbourne.
 Burgoon, J.K., & Hubbard, A.S.E. (2005). Crosscultural and intercultural applications of expectancy
violations theory and interaction adaptation theory.
Theorizing about intercultural communication, 149171.
 Cain, J. (2008). Online social networking issues within
academia and pharmacy education. [Review].
American journal of pharmaceutical education,
72(1), 10.
 Cao, L., Pauleen, D., & Bathurst, R. (2012) Social
Support Network and Use of SNSs among Chinese
International Students: an Exploratory Study in New
Zealand. doi: 10.1100/2012/289356
 Cecconi, A. (2008). Research Paper on Social
Networking. Nova Southeastern University. EDD
8012 CRN 200820.
 Christopher, E. (2004). Differences between Thai and
Norwegian students’ communication problems at
MacQuarie University Sydney Australia.
 Crook, C. (2008). Web 2.0 technologies for learning:
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and. Manchester Metropolitan University.
 Duru, E., & Poyrazli, S. (2007). Personality
dimensions, psychosocial-demographic variables,
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International
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 Ellison, N.B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The
benefits of Facebook “friends:” Social capital and
college students’ use of online social network sites.
Journal of Computer‐Mediated Communication,
12(4), 1143-1168.
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adaptation, which is in line with (Cain
,2008).
Finally, it must be argued that encouraging
students from the stage of ELICOS
(English Language Intensive Course for
Overseas Students) to adopting and
communicating with each other through
SNS could bring several advantages for
international students to improve their
English
proficiency
in
Australian
universities. Moreover, it will give a tool to
enhance the students’ cross-cultural
adaptation more effectively as this stage is
the beginning of the new live for these
students in Australia while all of their
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الدور الذي تلعبه أنظمة شبكات التواصل االجتماعي في حياة الطالب المبتعثين :دراسة حالة عن ستة طالب سعوديين
ضمن نطاق بيئة التعليم العالي في أستراليا
سحر سالم الغانمي

قدم للنشر5545/4/42هـ -وقبل بتاريخ 5545/4/44هـ
هتتم هذه الدراسة بالدور الذي تلعبه مواقع الشبكات االجتماعية يف حياة الطالب الدوليني السعوديني .حتاول هذه الدراسة الكشف عن العالقة
بني اجلوانب الثقافية واالجتماعية و النفسية يف حماولة التكيف الثقايف للطالب الدوليني السعوديني والدعم الذي يتلقونه من اجملموعة االجتماعية على
االنرتنت من خالل أنظمة الشبكات االجتماعية خالل فرتة التحاقهم بالدراسة باجلامعات األسرتالية .من جهة ,التكيّف والتأقلم مع احلياة األكادميية
والثقافية اجلديدة وغريها من القضايا احمليطة بتجربة الطالب الدوليني هي من األمور اليت يدخل فيها عامل التحدي ,و اليت قد تؤدي إىل نتائج غري

مرغوب فيها من ناحية التحصيل العلمي هلؤالء الطالب .ومن جهة أخرى ,مواقع الشبكات االجتماعية ظاهرة تتمتع مبميزات تتعلّق بنظرية االتصالية
ومذهب الفعالية بني األفراد ومبدأ التعاونية بواسطة الربط الشبكي مما اجتذب الطالب يف عصرنا احلايل ليكونوا املستخدمني الرئيسيني هلذه املواقع .هذه
املسائل خلقت التساؤل التايل هل مثل هذه االنظمة تستطيع ان متكنّهم التغلب على التحديات اليت تواجههم بصفتهم طالب دوليني ,تستحق إذاً
هذه العالقة أن جنري دراسة حوهلا.اوال نوقشت االدبيات اليت تعود ملوضوع البحث .ثانيا صمم هذا البحث بطريقة نوعية اعتمدت على دراسة حالة
لستة من الطالب السعوديني يف أسرتاليا ملعرفة تأثري أنظمة الشبكات االجتماعية على تكيفهم النفسي و االجتماعي و الثقايف بشكل اكثر
عمقا.اظهرت هذه الدراسة الدور الفعال ملثل هذه االنظمة يف مساعدة الطالب على تكيفهم النفسي و االجتماعي و حتصيلهم العلمي كما اظهرت
امهية االهتمام بتفعيل هذا الدور من قبل اجلهات املعنية بنجاح جتربة االبتعاث من خالل بناء جسر للتواصل مع الطالب .باإلضافة اىل امهية تفعيل
هذا الدور من قبل اجلامعات االسرتالية خاصة يف مرحلة دراسة اللغة.
الكلمات المفتاحية :شبكات التواصل االجتماعي ,الطالب املبتعثني السعوديني  ,التعليم العايل يف أسرتاليا
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عرض رسائل الماجستير والدكتوراة التي تمت مناقشتها في مجال التربية وعلم النفس
بجامعة الملك سعود

1

خالل العام الجامعي 1141/1141هـ 3111/3114م

( 4تشمل فقط الرسائل اليت متكنت اجمللة من احلصول عليها من املصادر  -األقسام ومركز البحوث الرتبوية)
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م

العنوان

4

اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير إدارة مدارس
نظام املقررات الثانوية يف ضوء مدخل
القيادة التشاركية

اسم المشرف

االسم

تاريخ المناقشة

رسائل الدكتوراه
عبدالرمحن بن غرم اهلل أ.د حممد بن عبداهلل
املنيع
الغامدي

4141/7/41هـ

4

املشكالت السلوكية عند الطالب ذوي
االعاقة الفكرية البسيطة يف مرحليت الطفولة
واملراهقة

سامي عبداهلل الرتكي

د .خالد زيادة

4141/6/44

4

تسويق حبوث اجلامعات السعودية :مدخل
اسرتاتيجي لتفعيل الشراكة اجملتمعية

رمي بنت دغش
القحطاين

أ.د أمل بنت سالمة
الشامان

4141/7/41هـ

1

اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير إدارة املوارد
البشرية يف ضوء تكنولوجيا الداء البشري
باجلامعات السعودية

منصور بن زيد
اخلثالن

د .عبدالرمحن بن حممد
احلبيب

4141/7/41هـ

1

فاعلية برنامج مقرتح قائم على منوذج رجييبو نورة بنت محد العوفان أ.د حممد بن عبدالرمحن
الدحيان
امليا يف إكساب معلمات رياض األطفال
املهارات األدائية الالزمة لالستقصاء وأثر
ذلك يف تنمية التفكري االبتكاري لطفل ما
قبل املدرسة

4141/1/44هـ

فيصل بن سعد
البقمي

6

إدارة اإلعالم الرتبوي لتعزيز األمن الفكري
لدى طالب اجلامعات السعودية

7

تطوير ميثاق أخالقي للسلوك األكادميي يف عيد بن فراح العنزي
اجلامعات السعودية
خلود بنت راشد
الكثريي

8

تطوير إدارة األطفال مبدينة الرياض يف ضوء
املعايري اإلدارية للهيئة الوطنية األمريكية
العتماد برامج التعليم والرعاية املبكرة أمنوذج
مقرتح

1

دور رياض األطفال املطبقة لطريقة منتسوري اجلوهرة بنت فهد آل
سعود
يف اكتساب القيم األخالقية لدى طفل
الروضة مبدينة الرياض
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د .مليحان بن معيض
الثبييت

4141/7/41هـ

أ.د علي بن سعد القرين

4141/7/44هـ

د .أمحد عبدالكرمي
أبوكرمي

4141/7/44هـ

أ.د بدر بن جويعد
العتييب

4141/7/44هـ

عرض رسائل املاجستري والدكتوراة اليت متت مناقشتها يف جمال الرتبية وعلم النفس جبامعة امللك سعود للعام اجلامعي 4141/4141هـ

رسائل الماجستير
4

مطالب اإلشراف على تعليم القراءة اليت
حتققها املشرفات الرتبويات يف املرحلة
املتوسطة

مصلحة بنت فهد
السهلي

أ.د صاحل بن عبدالعزيز
النصار

4141/8/7هـ

4

مستوى الضغوط النفسية وعالقتها
باملهارات االجتماعية يف ضوء بعض
املتغريات الدميوجرافية لدى معلمات رياض
االطفال

أضواء حممد الشهري

أ.د عبدالرمحن سليمان
الطريري

4141/1/44هـ

4

أمناط التعلق وعالقتها بالذكاء االجتماعي
لدى طالبات جامعة امللك سعود

مشاعل عبداهلل
الغامدي

د.حممد فرحان القضاة

4141/4/44

1

الذكاء العاطفي وعالقته بعوامل مرونة االنا
لدى طالبات املرحلتني الثانوية واملتوسطة
والثانوية مبدينة الرياض

رميا بنت حسني
اليامي

د.حممد فرحان القضاة

4141/1/48

1

واقع تطبيق الصالحيات املمنوحة ملديري
املدارس يف حمافظة العيدايب

ناصر بن علي غزواين

أ.د عبدالعزيز بن
عبدالوهاب البابطني

4141/6/46ه

6

أثر التدريس باستخدام بيئة احلوسبة
السحابية يف التحصيل الدراسي والدافعية
حنو التعلم لدى طالبات كلية الرتبية جبامعة
امللك سعود

مىن بنت عائض
املطريي

د .رمي بنت عبداحملسن
العبيكان

4141/7/48هـ

7

صفات املعلم القدوة يف ضوء الفكر الرتبوي عبدالرمحن بن
اإلسالمي ومدى متثيلها لدى معلمي العلوم عبدالعزيز الزامل
الشرعية يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر
مديري املدارس والطالب

د .صاحل بن سليمان
املفدى

4141/7/44هـ

8

واقع ممارسة املعلمات أسلوب احلوار يف
تدريس مقرر املهارات احلياتية والرتبية
األسرية لطالبات املرحلة الثانوية

نورة بنت حممد
الدوسري

أ.د سعود بن ناصر
الكثريي

4141/7/44هـ

1

واقع األداء التدريسي ملعلمات احلياء مبدينة
تبوك يف ضوء كفايات التدريس

هنى بنت مصطفى
العبيدان

أ.د نضال بنت شعبان
األمحد

4141/7/46هـ

خالد بن فرحان
العنزي

د .حممد بن عبداهلل
الزامل

4141/6/4هـ

 41تعزيز أعضاء هيئة التدريس ألخالقيات
مهنة التعليم لدى طالب كلية املعلمني
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مبدينة الرياض
 44املعوقات اليت تواجه معلمات العلوم الشرعية جنود بنت صاحل دغيم د .توفيق بن إبراهيم
البديوي
يف تنمية التفكري اإلبداعي يف مرحلة الثانوية
 44مشكالت تدريس مقرر املهارات اللغوية يف
جامعة امللك سعود من وجهة نظر مدرسية

منرية بنت ناصر
الضوحيي

هند بنت إبراهيم
 44واقع معرفة معلمات الرياضيات بالنظرية
البنائية يف التدريس ودرجة ممارستهن مبادئها البواردي
 41تضمني جوانب طبيعة العلم يف كتب
الكيمياء للمرحلة الثانوية

حممد بن ظافر
الشهري

تغريد بنت خالد
 41مدى تضمني كتاب العلوم أنشطة تقوميية
تنمي مهارات التفكري الناقد لدى تلميذات الشهري
الصف الرابع االبتدائي
 46أثر التدريس املعتمد يف تطبيقات احلياة يف
استيعاب تلميذات الصف اخلامس
االبتدائي للمفاهيم الرياضية

حنان بنت علي
احلازمي

 47حتليل حمتوى كتايب الرتبية الفنية للصف
األول املتوسط باململكة العربية السعودية يف
ضوء مهارات التفكري االبتكاري

وهيبة بنت عباس
املكي

4141/7/8هـ

أ.د صاحل بن عبدالعزيز
النصار

4141/1/44هـ

د .حممد بن عبداهلل
النذير

4141/1/1هـ

د .صاحل بن سليمان
احلديثي

4141/4/48هـ

أ.د نضال بنت شعبان
األمحد

4141/7/44هـ

أ.د عبداهلل بن عبدالرمحن 4141/7/46هت
املقوشي
أ.د عبداهلل بن ظافر
الشهري

4141/7/41هـ

د .رياض بن عبدالرمحن
احلسن

4141/7/44هـ

 41املشكالت اليت تواجه طالب الرتبية امليدانية
بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود
ومقرتحات حللها

طارق بش

د .عثمان بن ناصر
الربيكان

4141/7/44هـ

 41معرفة معلمات العلوم باملرحلة االبتدائية
بالنظرية البنائية وعالقتها مبمارستهن لطريقة
التدريس باالستقصاء

مشاعل بنت عبداهلل
الشهري

أ.د نضال بنت شعبان
األمحد

4141/7/1هـ

 44واقع ممارسات معلمي الرياضيات باملرحلة
املتوسطة يف تنويع التدريس

حممد بن عوض
العمري

د .إبراهيم بن
عبدالوهاب البابطني

4141/7/41هـ

 44مشكالت تعليم اللغة العربية يف املرحلة

يوسف بن احلسن

د .غسان بن خالد بادي 4141/7/46هـ

 48أثر التدريس عرب شبكة التواصل االجتماعي عمر بن حسن
فيس بوك على التحصيل الدراسي يف مقرر العطاس
احلاسب اآليل لدى طالب الصف الثاين
الثانوي
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الثانوية باملدارس العربية اإلسالمية يف
مجهورية مايل

ميغا

 44مدى استخدام معلمي العلوم الشرعية يف
املرحلة االبتدائية أساليب وأدوات
اسرتاتيجية التقومي املعتمد على األداء وأهم
صعوبات تطبيقها من وجهة نظرهم

وليد بن خليفة العمري د .حممد بن فهد البشر

4141/4/41هـ

 41فاعلية التعلم القائم على املهمات الكتابية
ملادة الفقه يف تنمية التحصيل الدراسي
ومهارات التفكري الناقد لدى طالبات
الصف األول الثانوي

منرية بنت حممد
الربقي

د .فاتن بنت مصطفى
حممد

4141/7/41هـ

 41التنمر لدى طالبات الصفوف العليا يف
املرحلة االبتدائية :دراسة مسحية اثنوغرافية
على املدارس احلكومية يف مدينة الرياض

وفاء بنت صاحل
العنزي

أ.د فوزية بكر البكر

4141/7/44هـ

د .حممد بن عبداهلل
النذير

4141/6/41هـ

 47دور األنشطة الطالبية يف تنمية بعض القيم
االقتصادية لدى طالب املرحلة الثانوية
مبدينة حائل من وجهة نظر الطالب

احلميدي بن عواد
الشمري

د .حممد بن عبداهلل
اليحىي

4141/4/41هـ

 48مدى تضمني كتب الكيمياء باملرحلة
الثانوية يف اململكة العربية السعودية
لتطبيقات علم الكيمياء يف احلياة اليومية

اجلوهرة بنت حممد
املقرن

أ.د فهد بن سليمان
الشايع

4141/6/44هـ

 41دور النشاط املدرسي يف تنمية الثقافة
الصحية لدى طالب املرحلة الثانوية من
وجهة نظر املعلمني مبنطقة جازان

حممد بن جابر
طوهري

أ.د مساعد بن عبداهلل
النوح

4141/7/41هـ

 41واقع تدريس الرياضيات يف ضوء مطالب
التقنية ملقررات املرحلة الثانوية

مفرح بن مسعود
املالكي

أ.د عبداهلل بن عبدالرمحن 4141/7/44هـ
املقوشي

 44معوقات تدريس مقرر الرياضيات باملرحلة
الثانوية من وجهة نظر معلميه ومشرفيه

عبدالرمحن بن حممد
املبدل

أ.د عبداهلل بن عبدالرمحن 4141/7/44هـ
املقوشي

أمحد بن سعد
 46مستوى أداء تالميذ الصف السادس
االبتدائي يف تنفيذ اسرتاتيجيات حل املسألة العاصي
الرياضية

 44مدى تضمني كتب القراءة للصفوف األولية أنور بن حيدر
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عبداجلليل

السريع

باجلمهورية اليمنية أساليب تعليم املفردات
اللغوية

نايف بن ذعار
البقمي

أ.د أمر اهلل بن أمحد
البساطي

4141/7/46هـ

د .صاحل بن عبداهلل
العبدالكرمي

4141/7/41هـ

 41برنامج تدرييب مقرتح بالتعلم الذايت ملعلمة
الرتبية الفنية لتدريس مهارات التفكري
اإلبداعي لطالبات املرحلة املتوسطة

أمل بنت عبداهلل
الشريدة

د .ماجدة بنت عباس
سليم

4141/7/41هـ

 46واقع تنفيذ معلمي الرياضيات مكونات
الدرس املقرتحة يف كتب املرحلة االبتدائية
العليا

إبراهيم بن احلسني
خليل

د .عبدالعزيز بن حممد
الرويس

4141/7/1هـ

 47ممارسة معلمي الرياضيات مهارات التفكري
اإلبداعي يف املرحلة الثانوية

طالل بن غازي
املطريي

د .إبراهيم بن
عبدالوهاب البابطني

4141/6/41هـ

 48توافر الكفايات املهنية لدى معلمي
الرياضيات لتدريس مقررات الرياضيات
باملرحلة املتوسطة

بكري بن حممد
عواجي

أ.د عبداهلل بن عبدالرمحن 4141/6/46هـ
املقوشي

 44واقع األداء التدريس ملعلمي الرتبية البدنية
باملرحلة املتوسطة يف ضوء الكفايات
التعليمية

 41مدى متكن طالبات قسم الفيزياء يف جامعة هال بنت سليمان
الشايع
األمرية نورة بنت عبدالرمحن من مهارات
الرسم البياين

 41أثر التدريس باسرتاتيجية الرحالت املعرفية
عرب الويب يف أداء طالبات الصف األول
الثانوي وحتصيلهن مبقرر احلاسب اآليل

هند بنت عبدالعزيز
مبارك

د .أمحد بن زيد آل
مسعد

4141/6/47هـ

 11توافر معايري تقومي كتاب الفقه لطالبات
الصف األول املتوسط من وجهة نظر
معلمات ومشرفات العلوم الشرعية

ندى بنت ضبعان
الضبعان

د .توفيق بن إبراهيم
البديوي

4141/6/41هـ

 14مطالب الثقافة العلمية يف كتاب العلوم
املطور للصف الثالث املتوسط باململكة
العربية السعودية

جناح بنت سليمان
الفيفي

د .صاحل بن عبداهلل
العبدالكرمي

4141/1/44هـ

 14تقومي كتاب الرتبية االجتماعية والوطنية
للصف الرابع االبتدائي يف ضوء مواصفات
الكتاب املدرسي التعليمي

مجيلة بنت حممد
القحطاين

د .بسمة بنت حممد
الطيار

4141/1/47هـ
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 14امكانية تنفيذ حمتوى كتاب العلوم للصف
السادس االبتدائي وفق اخلطة الزمنية

غالب بن عبداهلل
العتييب

د .صاحل بن عبداهلل
العبدالكرمي

4141/1/44هـ

 11أثر استخدام اسرتاتيجية العصف الذهين يف
التحصيل الدراسي وبقاء التعلم يف مقرر
الرياضيات لدى طالب الصف الثاين
املتوسط يف مدينة الرياض

نبيل بن حممد عسريي د .إبراهيم بن
عبدالوهاب البابطني

4141/1/41هـ

 11فاعلية استخدام ملف اإلجناز اإللكرتوين
على التحصيل لدى طالبات كلية الرتبية يف
مقرر(أنتاج واستخدام الوسائل التعليمية)
وآرئهن حنوه

آالء بنت خالد
الشميمري

أ.د صاحل بن مبارك
الدباسي

4141/6/41هـ

 16استخدام تقنية املعامل االفرتاضية من قبل
معلمي مواد العلوم باملدارس الثانوية
احلكومية مبدينة الرياض (دراسة ميدانية)

عادل بن عمر
البابطني

أ.د بدر بن عبداهلل
الصاحل

4141/1/8هـ

 17فاعلية برجمية تعليمية وفق اسرتاتيجية
قصصية لرفع مستوى التثقيف الصحي
حول مرض السكري لدى طالبات الصف
الثالث ثانوي مبدينة الرياض

هبه بنت حممد
املضحي

أ.د صاحل بن مبارك
الدباسي

4141/1/41هـ

 18واقع تطبيق الفصول الذكية يف التدريس
اجلامعي يف كلية الرتبية جبامعة اجلوف

عيد بن عقالء املبارك أ.د عبدالعزيز بن حممد
العقيلي

4141/1/41هـ

 11متطلبات تفعيل الكتاب االلكرتوين يف
املدارس الثانوية العامة مبدينة الرياض من
وجهة نظر املشرفني الرتبويني

إبراهيم بن عبداهلل
الشايع

د .فهد بن ناصر الفهد

4141/4/41هـ

 11أثر استخدام اإلنرتنت على حتصيل طالب
الصف الثالث الثانوي يف مقرر الربجمة
وتقنية املعلومات

أمحد ناصر السلوم

د .فهد بن ناصر الفهد

4141/4/48هـ

أ.د بدر بن عبداهلل
الصاحل

4141/4/41هـ

د .حممد بن عبداهلل
الزامل

4141/1/46هـ

جنالء بنت حممد
 14فاعلية برنامج تدرييب إلكرتوين يف جمال
التقنيات التعليمية ملعلمات صعوبات التعلم اليحىي
يف ضوء احتياجاهتن التدريبية مبدينة الرياض
 14احتياجات النمو املهين املستدام ملعلمي
املرحلة الثانوية باملدارس العربية يف بوركينا

سيسي أحاندو
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فاسو من وجهة نظرهم
أ.د حممد بن عبدالرمحن
الدخيل

4141/7/48هـ

 14اجتاهات معلمي الكبار حنو تطبيق التعلم
اإللكرتوين يف املدارس الثانوية الليلية مبدينة
الرياض

حممد بن ناصر املعثم

أ.د فهد بن سلطان
السلطان

4141/7/46هـ

 11حتليل احملتوى القيمي لربامج الرسوم املتحركة نورة بنت ناصر العويد أ.د فهد بن سلطان
السلطان
املوجهة لطفل ما قبل املدرسة

4141/7/44هـ

 11واقع الدور الرتبوي للمسجد ووسائل تفعيله عماد بن عباس
الزهراين
يف ضوء املتغريات املعاصرة

 16حتقق معايري اجلودة مبدارس تعليم الكبار
للمرحلة الثانوية مبنطقة عسري من وجهة
نظر املديرين واملعلمني والدارسني

منصور بن سعد آل
شرمي

أ.د عبدالرمحن بن سعد
احلميدى

4141/7/47هـ

 17تفعيل برامج التنمية املهنية لعضوات هيئة
التدريس جبامعة امللك فيصل

مارية بنت إبراهيم
اهلاشم

أ.د مساعد بن عبداهلل
النوح

4141/7/44هـ

 18معايري ومؤشرات تقومي اإلبداع يف األحباث
الرتبوية من وجهة نظر املتخصصني فيه

نورة بنت أمحد
العصيمي

د .حممد بن أمحد
إمساعيل

4141/7/44هـ

أ.د مساعد بن عبداهلل
النوح

4141/7/41هـ

 61دور نظام املقررات يف التعليم الثانوي يف
بناء جمتمع املعرفة من وجهة نظر املعلمني
مبدينة الرياض

إبراهيم بن زيد
العسريي

د .عبداحملسن بن سعد
العتييب

4141/7/1هـ

 64توظيف معلمي املرحلة االبتدائية ألساليب
احلوار يف التدريس من وجهة نظر املشرفني
الرتبويني ومدراء املدارس يف حمافظة النماص

خالد بن علي النهي

د .حممد بن عبداهلل
اليحىي

4141/7/44هـ

 64دور املعلم يف نشر ثقافة السالم لدى
طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض

علي بن سعد
القحطاين

د .حممد بن عبداهلل
الزامل

4141/7/41هـ

بندر بن حممد آل
 11دور معلمي الرتبية اإلسالمية يف مواجهة
الغلو والتطرف وتطبيقاته يف املدارس الثانوية عالية
مبنطقة عسري التعليمية
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