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وجدان إبراهيم

جواهر بنت مسرع القحطاين وطالل بن حممد املعجل :درجة تضمني مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا...

درجة تضمين مفاهيم التربية الجنسية في كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا
في المرحلة االبتدائية
جواهر بنت مسرع القحطاني

طالل بن محمد المعجل

تعليم الرياض

كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1439/7/20هـ  -وقبل 1439/9/12هـ
المستخلص :هدف البحث إىل معرفة درجة تضمني كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية ملفاهيم الرتبية اجلنسية ،ولتحقيق أهداف
البحث أعد الباحثا ن قائمة مبفاهيم الرتبية اجلنسية اليت ينبغي أن تتضمنها كتب الفقه والسلوك مكونة من ( )31مفهوما من مفاهيم الرتبية اجلنسية،
وتندرج حتت مخسة جماالت هي :اجلنس يف اإلسالم ،والبلوغ يف اإلسالم ،والعورة يف اإلسالم ،والسلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ،واإلساءة
اجلنسية وما يرتتب عليها .ولقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي باتباع أسلوب حتليل احملتوى ؛ ملعرفة مدى توافر مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه
والسلوك للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية .وأشارت نتائج البحث إىل وجود تفاوت يف توافر مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه والسلوك
للصفوف الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية على النحو اآليت الصف السادس ( )% 2،19مث الصف اخلامس ( )%9,6مث الصف الرابع (.)%6,4
كما مت تناول مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا ضمنيا ؛ وعزا الباحثان ذلك إىل طبيعة املوضوعات اليت تناولتها كتب الفقه
والسلوك باملرحلة االبتدائية ،وكذلك إىل خلو وثيقة منهج العلوم الشرعية من أي أهداف تتعلق حبفظ العرض واليت مل يتم تناوهلا صراحة أو ضمنا يف
املرحلة االبتدائية ويف ضوء النتائج قدمت بعض التوصيات واملقرتحات.
الكلمات المفتاحية :مفاهيم الرتبية اجلنسية ،كتب الفقه والسلوك ،الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية.
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مقدمة:

اسرتاتيجيات اكتساهبا ،وتُعد وسيلة فعالة لربط فروع الرتبية
الدينية املختلفة بعضها ببعض ،وبذلك يتحقق مفهوم التكامل
املعريف الديين وهو أحد االجتاهات اليت ينادي هبا املربون يف
بناء مناهج الرتبية اإلسالمية الفاعلة (شلهوب1434،هـ).
ومن املفاهيم الرتبوية اليت تناولتها الدراسات والبحوث؛
سواء بالبحث يف مدى تضمني الكتب هلا ،أم يف كيفية
تنميتها ،مفهوم الرتبية اجلنسية؛ فقد أشار باحارث ()2008
إىل أنه عندما يُراد إدخال هذا املفهوم يف املناهج التعليمية؛
فإن هذا األمر يكتنفه غموض كبري ،وقد حدث هذا يف
األوساط الغربية ،إذ نتج عنه صراع أخالقي حول طبيعة منهج
الرتبية اجلنسية ،وموضوعاته ،وكيفية عرضها .أما يف اجملتمع
املسلم فلقد متيزت مصادر التشريع اإلسالمي بشموهلا على
اجلانب الرتبوي اجلنسي يف حياة اإلنسان ،فعرضه يف أسلوب
جاذب ومهذب ،وبِطُرق وقائية وعالجية يف آن واحد؛ ليحيا
الفرد واجملتمع يف بيئة تتميز بالفضيلة (العزام ،وجوارنة،
ومصطفى.)2015 ،
مع األخذ يف احلسبان أن مفاهيم الرتبية اجلنسية ال
تنحصر يف املفهوم الضيق ،وهو إقامة عالقة بني الذكر
واألنثى ،بل تعين العناية بالفرد ،وتقدمي اخلربات الصحيحة
الوقائية ملواجهة املشاكل اجلنسية اليت قد تعرتضه يف احلياة
ِحبسن األداء يف ضوء القيم اإلسالمية (اخلالدي.)2011 ،

متثل املفاهيم بنية املعرفة ،ومنذ منتصف القرن العشرين،
بدأ الرتبويون يؤكدون على أمهية املفاهيم ،وأمهية تعليم بنية
املادة التعليمية ،وطريقة التفكري والبحث فيها .وبناء على
ذلك ،أعيدت صياغة الكثري من املوضوعات حبيث ضمت
حول جمموعات من املفاهيم احملورية .وتعد املناهج الدراسية
األداة الرئيسة لتعليم وتعلم املفاهيم؛ حبيث يتمكن املتعلم من
عمليات البناء املعريف وتنظيم املعلومات ضمن بنية عقلية
شاملة وحمددة.
ويكتسب تعليم املفاهيم أمهية خاصة يف مراحل التعليم
األولية كاملرحلة االبتدائية اليت ال حيتاج فيها الطالب إىل
حقائق ومعلومات منفصلة سرعان ما تفقد معناها وقيمتها،
وإمنا هو حباجة إىل تلك األفكار واملفاهيم اليت تشكل أساسا
لفهم احلقائق وتطوير املعرفة ،ووسيلة للتفكري والفهم والتعامل
مع املستجدات (باهنر.)2005 ،
وملناهج العلوم الشرعية النصيب األوفر يف ذلك؛ نظرا ملا
هلا من دور فعال يف إكساب التالميذ املفاهيم الرتبوية اليت
تسهم يف تربيتهم تربية إسالمية صحيحة ،ومتكنهم من فهم
أمور دينهم ،وتبصرهم حبقائق عقيدهتم ،ومتدهم مبا يساعدهم
على مواجهة كل ما يعرتض دينهم ،وخيالف فكرهم اإلسالمي
األصيل ،وعلى حماربة األفكار املتطرفة ،واليت ال أصل هلا يف
الدين (احلكمي.)2010 ،
لذا اهتمت وزارة التعليم باململكة العربية السعودية بالعلوم
الشرعية ،وأقرهتا كمواد أساسية يف الصفوف الدراسية يف مجيع
مراحل التعليم العام ،كما حددت سياسة التعليم يف اململكة
أهداف تعليم العلوم الشرعية يف املرحلة االبتدائية بتعهد
العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفوس التالميذ ،ورعايتهم
برتبية إسالمية متكاملة (وزارة التعليم ،)1416 ،وحتظى مادة
الفقه بأمهية بالغة بني مواد العلوم الشرعية ،وتكمن أمهيتها يف
أهنا تساعد الطالب على تعلم املفاهيم والتمكن من

مشكلة البحث:
تُعد الرتبية اجلنسية أحد أوجه الرتبية اليت تعول عليها
اجملتمعات يف تنوير ،وهتذيب النشء وفق القيم واملعتقدات
اليت يؤمنون هبا ،كما أكدت ذلك جمموعة من الدراسات
الرتبوية (نورالدين2003 ،؛ هندي ،)2007 ،وقد أوصت
هذه الدراسات بضرورة تضمني مفاهيم الرتبية اجلنسية يف
املناهج الدراسية؛ ملا هلا من أثر يف رفع الوعي اجتاه املخاطر
اجلنسية ،والعالقات احملرمة ،وحتصني األفراد يف خمتلف املراحل
العمرية.
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ما درجة تضمين كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا

وأكدت دراسة الطيار ( ،)2015أن نسبة تعرض األطفال
للتحرش اجلنسي يف تزايد ،وهذه حقيقة ال بد من أن يُعرتف
هبا ،وذلـك لتـتم معاجلتها بـالطرق الرتبوية الصـحيحة ،كما
أشار الطيار(1433هـ) إىل أن أحد أهم عوامل التحرش
اجلنسي يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املرشدين
الطالبيني ،هو براءة األطفال ،وعدم فهمهم للتحرشات
اجلنسية ،مما يؤدي إىل استغالهلم ،والضغط عليهم ،وأوصت
دراسته بضرورة الرتبية اجلنسية الوقائية املناسبة ملراحلهم
الدراسية.
كما تُعد املرحلة االبتدائية قاعدة سلم التعليم ،والبداية
احلقيقية لعملية التنمية الشاملة ملدارك الطفل.
وأشارت دراسة أيب مني ( )2015إىل خلو وثيقة منهج
العلوم الشرعية من أي أهداف تتعلق حبفظ العرض وهي أحد
الضرورات اخلمس اليت اهتم هبا الدين اإلسالمي ،واليت مل يتم
تناوهلا صراحة أو ضمنا يف املرحلة االبتدائية .وتنتقد كتب
الفقه؛ لكوهنا ال تتماشى مع مطالب اجملتمع ،وال تُقدم حلوال
ملشكالته املعاصرة (املالكي.)2008 ،
وتتمثل مشكلة البحث يف أن الكتب الدراسية ال تقدم إال
القليل من املفاهيم يف الرتبية اجلنسية ،كما تتناوهلا باستحياء
ظاهر (عبدالعال ،)2011 ،على الرغم من أن كتب العلوم
الشرعية عامة ،وكتب الفقه خاصة هي األكثر أمنا يف تعليم
موضوعات الرتبية اجلنسية ،ملا تتصف به هذه الكتب من
بنائها على عقيدة اإلسالم ،وتشريعاته (اخلالدي ،)2011 ،مما
حدا بالباحثة إلجراء هذا البحث للكشف عن درجة تضمني
مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا
يف املرحلة االبتدائية.

في المرحلة االبتدائية لمفاهيم التربية الجنسية؟ ويتفرع عن
هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما مفاهيم الرتبية اجلنسية اليت ينبغي تضمينها يف كتب
الفقه والسلوك للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية؟
 .2ما درجة توافر مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه
والسلوك للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية ؟
أهداف البحث:
 .1حتديد مفاهيم الرتبية اجلنسية اليت ينبغي تضمينها يف كتب
الفقه والسلوك للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية.
.2التعرف على درجة تضمني مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب
الفقه والسلوك للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية.

أهمية البحث:
 .1يستمد البحث أمهيته من أمهية الرتبية اجلنسية؛ أحد أهم
أنواع الرتبية الضرورية يف حياة األفراد بصف ـ ــة عامـ ـ ــة ،واملؤثرة
يف مرحلة الطفولة بصفة خاصة ،من خالل تزويدهم بقد ٍر
ٍ
كاف من املعارف واملهارات والقيم املتعلقة بالرتبية اجلنسية،
واملناسبة ملرحلتهم العمرية.
 .2يُلقي هذا البحث الضوء على درجة تضمني الرتبية اجلنسية
يف كتب الفقه ،والسلوك للصفوف العليا باملرحلة االبتدائية.
 .3قد تُساعد نتائج هذا البحث مصممي وخمططي املناهج
على تطوير كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا يف املرحلة
االبتدائية بتعزيز ما تتضمنه املناهج احلالية من مفاهيم،
وإضافة ما ينقصها من مفاهيم متعلقة بالرتبية اجلنسية ،مبا
جيعلها خربات تعليمية أفضل يف بناء شخصية الطلبة مبا
يتالءم ،ودورهم الوظيفي يف اجملتمع.

أسئلة البحث:
تتمثل يف السؤال الرئيس اآليت:

إجراءات البحث:

منهج البحث :هو املنهج الوصفي باتباع أسلوب حتليل
احملتوى ،والذي يهدف إىل "وصف واقع الظاهرة املراد دراستها
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تالميذ املرحلة االبتدائية ،وإمدادهم جبميع الوسائل اليت تقيهم
من الوقوع يف املشكالت اجلنسية.

بواسطة الرصد التكراري لظهور املادة املدروسة ،سواء كانت
كلمة ،أو موضوعا ،أو شخصية ،أو مفردة ،أو وحدة قياس،
أو زمن" (العساف ،1995 ،ص ،)184وهو املنهج املناسب
ملعرفة درجة توافر مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه
والسلوك للصفوف العليا.

كتب الفقه والسلوك (:)Fiqh and conduct Textbooks
تُعرف إجرائيا يف هذ البحث ،بأهنا كتب الفقه والسلوك
للصفوف العليا (الرابع ،واخلامس ،والسادس) يف املرحلة
االبتدائية اليت أقرهتا وزارة التعليم على الطالب والطالبات يف
اململكة العربية السعودية للعام الدراسي 1439/1438هـ.

حدود البحث:
احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على حتليل كتب الفقه
والسلوك املتمثلة يف كتاب الطالب ،للصفوف العليا (الرابع،
واخلامس ،والسادس) ،والصادرة عن وزارة التعليم يف اململكة
العربية السعودية للعام الدراسي 1439/1438هـ ،يف ضوء
مفاهيم الرتبية اجلنسية.
احلدود الزمانية :مت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين
للعام الدراسي 1439/1438هـ.

اإلطار النظري:
يظهر االختالف ،والتباين يف حتديد مفهوم الرتبية اجلنسية
بني اجملتمعات ،غري أن هناك اتفاقا عاما على نفي االعتقاد
السائد بأن الرتبية اجلنسية مقصورة على شرح فحواه ،قائم
على تركيب األعضاء التناسلية ،وبيان وظائفها ،والتأكيد على
أهنا تعد جزءا أساسيا من الرتبية مبفهومها العام ،فهي عملية
تربوية تتضمن جوانب معرفية ،ووجدانية ،ومهارية ،مع
اختالف حدودها بني اجملتمع العريب والغريب؛ ويعود ذلك إىل
القيم الدينية ،واألخالقية اليت يؤمن هبا كل جمتمع
(الدغيم.)2010،
كما ختتلف تعريفات الرتبويني للرتبية؛ باختالف املعرفني
هلا وانتماءاهتم الفلسفية والفكرية ،ولقد عرفها األصفهاين
(1412هـ ،ص" )336بإنشاء الشيء حاال فحاال إىل حد
التمام" .وهي عملية تضم األفعال والتأثريات املختلفة اليت
تستهدف منو الفرد يف مجيع جوانب شخصيته ،وتسري به حنو
كمال وظائفه ،عن طريق التكيف مع ما حييط به ،ومن حيث
ما حتتاجه هذه الوظائف من أمناط وقدرات (الرشدان،
وجعنيين.)2006 ،
أما اجلنس يف اللغة فهو" :الضرب من كل شيء ،من
الناس ،ومن الطري ،ومن حدود النحو ،والعروض ،واألشياء
مجلة ،واجلمع أجناس ،وجنوس ،واجلنس أعم من النوع (ابن
منظور ،2002 ،ص  ،)43وهو أقرب معىن ملا هو ثابت يف
القران (أبو عرة.)2015،

مصطلحات البحث:

التربية الجنسية ( :)Sex Educationعرفها علوان ( ،2006ص

 )387بأهنا" تعليم الولد وتوعيته ومصارحته منذ أن يعقل
بالقضايا اليت تتعلق باجلنس ،وترتبط بالغريزة ،وتتصل بالزواج،
وتفهم أمور احلياة عرف ما حيل
حىت إذا شب الولد وترعرعّ ،
وما حيرم ،وأصبح السلوك اإلسالمي املتميز ُخلقا له وعادة؛
فال جيري وراء شهوة ،وال يتخبط يف طريق التحلل".
وعرفتها ليلى األحدب ( ،2003ص )209بأهنا "تلك
الرتبية اليت متد املسلم ،وفق مراحل منوه اجلنسي ،والعقلي،
باملعلومات الالزمة لكيفية التعامل مع القضايا املتعلقة بالغريزة
اجلنسية يف إطار من الضوابط الرتبوية اإلسالمية ،والقيم
األخالقية ،واالجتماعية السائدة يف اجملتمع".
وتُعرف الرتبية اجلنسية إجرائيا يف هذه الدراسة ،بأهنا
جمموعة املفاهيم ،واملبادئ املتعلقة بالغريزة اجلنسية ،والسلوك
اجلنسي ،املستمدة من الكتاب والسنة ،هبدف تكوين
اجتاهات سليمة جتاه اجلنس ،وضبط السلوك اجلنسي لدى
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 .1إكسابه املعلومات ،فللجميع احلق يف احلصول على
املعلومات الصحيحة عن النمو النفسي لإلنسان بكل
أبعاده ،ومظاهره ،التناسل اإلنساين ،احلمل والوالدة،
االستجابة اجلنسية ،وحمدداهتا ،وصيغها.
 .2تعليمه وتعلمه للقيم ،والضوابط املنظمة ،أو احلاكمة
للنشاط ،أو السلوك اجلنسي؛ إذ تقدم الرتبية اجلنسية
لألطفال ،والشباب فرصا للتساؤل ،واالستكشاف
املنضبط بنسق القيم.
 .3تنمية مهارات العالقات االجتماعية اإلجيابية املتبادلة،
كمهارة صنع واختاذ القرار ،والسلوك التوكيدي ،ومهارة
رفض ضغط األقران.
 .4تنمية املسؤولية الشخصية ،واالجتماعية عن السلوك
الشخصي ،ويتحقق ذلك بتزويد األطفال ،والشباب
باملعلومات عن الضوابط الشرعية للسلوك اجلنسي.
وختتص الرتبية اجلنسية يف اإلسالم بعدة خصائص منها
(املوسوي2007 ،؛ الفاضل2009 ،؛ التومي2014،؛ القاضي،
:)2015
 .1التوازن يف عرض موضوعاهتا ،ويف تطبيقاهتا الواقعية،
وعدم إغفال جوانبها أو كبتها ،مع رقي لغة اخلطاب،
فهي ال ختدش احلياء ،وتكتفي بالتعريض دون التصريح
تربية مستمرة ،إذ تشمل مراحل العمر مبعاجلة متميزة ،ومبا
يتناسب مع منو الفرد.
 .2التوعية املتدرجة ،فهي تسري حسب تطور النمو العقلي
واجلسدي لإلنسان ،والبد من التدرج يف تعليم األطفال
مبا يناسب املرحلة العمرية ،والفهم ،واالستيعاب ،وذلك
خلطورة احلديث املبكر عن أمور ال يدركها الفرد.
 .3الرتبية الشمولية؛ إذ مل حتصر الرتبية اجلنسية يف العالقة
بني الذكر واألنثى فقط ،بل تناولتها من شىت اجلوانب،
وذلك ألن حصرها بالعالقة بني الذكر واألنثى يغفل
جوانب على قدر كبري من األمهية ومنها الشذوذ

كما أشار املعجم الوسيط ) ،1985ص )14ملصطلح
اجلنس بأنه "اتصال شهواين بني الذكر واألنثى" .أما يف
اإلسالم ،فإن مصطلح اجلنس مل يرد يف القرآن والسنة باملعىن
السابق ،وإمنا وجدت ألفاظ خمتلفة تؤدي إىل نفس املعىن
الذي هو اجلماع ،ومنها :املباشرة ،واإلتيان ،واملالمسة ،كما
استخدمه عدد من الباحثني ،واملفكرين املسلمني؛ ليدل على
ماله عالقة بالتناسل (التومي.)2014 ،
وباستقراء آيات القرآن الكرمي ،والسنة النبوية أحد أهم
مصادر الرتبية اجلنسية يتضح مدى اهتمام النصوص الشرعية
باملعاين الشاملة واملتكاملة للرتبية اجلنسية ففي اإلسالم يدور
األمر حول إدراك املظاهر األخالقية احلميدة للسلوك اجلنسي
والعالقات الصحيحة بني اجلنسني فيعرف الفرد ما هو صحيح
وما هو خاطئ؛ حىت إذا شب الفرد كان السلوك اإلسالمي
املتميز خلقا له وعادة فال جيري وراء شهوة وال يتخبط يف
طريق االحنالل (خبيت.)2010 ،
وجتدر اإلشارة إىل أن عددا من األدبيات اليت تناولت
الرتبية اجلنسية ميزت بني مفهومي الرتبية والثقافة اجلنسية،
فالرتبية اجلنسية ضرورة من ضرورات حياتنا االجتماعية ،وهي
أهم من الثقافة اجلنسية ألن هذه األخرية تكتفي بتقدمي
املعلومات ،يف حني أن األوىل هتتم قبل كل شيء بتقدمي
احلقائق العلمية إىل جانب التوجيهات األخالقية السليمة
(الدغيم2010 ،؛ عبدالعال.)2010 ،
وهتدف الرتبية اجلنسية عموما إىل بناء شخصية الفرد يف
مجيع اجلوانب اجلسمية واجلنسية واألخالقية والنفسية والعقلية
واالجتماعية ،فهي ال هتدف إىل إعطاء معلومات تثقيفية
وحسب ،وإمنا تتعدى ذلك إىل إعداد الفرد للتعامل مع مراحل
حياته وتزويده باخلربات اجلنسية والعادات الصحية والقيم
واالجتاهات السامية (القاضي.)2015 ،
كما أشار عودة ( ،)2010ومعدي ( ،)2005والفاضل
( ،)2009وخبيت ( )2010إىل أهداف الرتبية اجلنسية ومنها:
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ليس من العوامل احملددة بصفة دائمة ،وهذا ما يسمى يف
غالب األمر الفقر مع عامل آخر ،إذ يوجد عامل مساعد،
يفضي هو والفقر لزيادة تعرض الطفل لإلساءة ،كما أوضحت
ذلك حنان بوشالغم (.)2017
وهناك أسباب تتعلق بالنظام التعليمي السائد ،فقد أشار
صبيح ( )2011إىل تقاعس املؤسسات الرتبوية عن القيام
بدورها يف توجيه سلوك األفراد .كما ال خيفى ضعف تضمني
الكتب الدراسية ملفاهيم الرتبية اجلنسية ،إضافة إىل عدم إلزامية
التعليم األساسي يف بعض الدول ،مما كان له أثر سليب يف عدم
رفع مستوى الوعي باإلساءات اجلنسية.
ويف املقابل فإن هناك جمموعة من اإلجراءات واألطر اليت
ترفع من وعي الطفل ُِ
وحتد من حدوث اإلساءة له ،أو
استغالله ،فقد أشارت راندا الديب ( )2014إىل طرق الوقاية
املبكرة من اإلساءة اجلنسية ،ومنها تعليم األبناء على أجبديات
حفظ العرض ،ومواجهة اخلطر احملدق هبم ،والدفاع عن
أنفسهم ،والتوعية العامة عن طريق الربامج املوجهة لتحقيق
الرتبية اجلنسية املناسبة ملراحلهم العمرية ،كما أن اجلهل قد
يؤدي إىل البحث عن مصادر للمعلومات قد تكون خاطئة،
وسيئة ،ومنحرفة ،فاملعرفة تساعد على الضبط ،وفهم الطفل
لنفسه ،وأعضائه.
كما أكد الشهري ( )2010على أن تعليم األطفال عن
طريق املناهج يُعد من أفضل الطرق لوقايتهم من اإلساءة
اجلنسية؛ فكلما كان الطفل أكثر وعيا وإدراكا كلما كان أقدر
على مواجهة ُشبهات اإلساءة اجلنسية.
وال شك أن تدريس الفقه يف مراحل التعليم املختلفة
يُسهم إسهاما كبريا يف البناء األخالقي للطالب من خالل
هتذيبهم وضبط غرائزهم واالرتفاع هبم إىل عرش األخالق
الفاضلة (القحطاين1430،هـ)؛ وذلك ملا يشتمل عليه من
حقائق ومفاهيم يف العبادات واملعامالت تعمل على هتذيب
السلوك إىل سلوك إسالمي.

(املثلية) ،أو العالقات خارج اإلطار الشرعي ،ملختلف
األعمار ،وللجنسني على حد سوء.
كما أن هناك مشكالت قد تنجم عن إمهال هذا النوع
من الرتبية ،منها تعرض األطفال لإلساءة اجلنسية ،وهناك
مصطلحات عديدة يطلقها الباحثون على هذا املفهوم فمنهم
من يطلق عليه مفهوم التحرش اجلنسي ،أو االغتصاب
اجلنسي ،أو زنا احملارم أو اإليذاء اجلنسي ،أو االستغالل
اجلنسي (عمر .)2016 ،ويف الدراسة احلالية تستخدم
الباحثة مفهوم اإلساءة اجلنسية ،لعموميته ومشوليته
للمصطلحات السابقة.
واإلساءة اجلنسية هي فعل يُفرض على الطفل الذي
يكون لديه نقص يف النمو املعريف واملهاري والوجداين ،وأسبابه
متنوعة وختتلف باختالف البالد واألفراد واملواقف (الثويين،
 ،)2000كما أهنا تُلحق الضرر املتعمد بالفرد ،وتكون
اإلساءة اجلنسية بأشكال متعددة فهي إما جسدية كاللمس،
أو التحرش ،وإما بصرية كإظهار ممارسات جنسية ،أو عرض
أفالم أو صور إباحية ،وإما شفهية كمخاطبة الطفل بكلمات
ذات إحياءات ومدلوالت جنسية.
كما أن هناك أسبابا متعددة لإلساءة اجلنسية وذلك
باختالف مصدرها ،فمنها ما يرتبط باجملتمع ،كعدم وجود
قوانني ،أوعقوبات معلنة ،تكون رادعة ملن تسول له نفسه
باإلساءة لألطفال جنسيا؛ ملا هلا من دور ال يستهان به يف
احلد من هذه اإلساءات ،خاصة بوجود املصابني باضطراب
الغلمانية ( ،)Pedophiliaوأشارت هلم غولد ليافشينيا
( ،)2006بأهنم األَ ْشخاص الّذين ِ
تنحصُر رغبتهم اجلنسية
َ ُ
باألطفال دون سن البلوغ ،وهو أحد االضطرابات اجلنسية،
ويتميز بوجود خياالت جنسية مثرية يف عقل املصاب به،
مرتبطة باألطفال غري البالغني الذين تقل أعمارهم عن 13
سنة.
ومن أسباب اإلساءة اجلنسية اليت تعود إىل الظروف
االقتصادية املتعلقة بالطفل الفقر ،فالفقر عامل مؤثر ،ولكنه
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 .8أن يعرف الطالب أدلة بعض األحكام الشرعية.
وألن جمال هذه الدراسة يعتمد على طالب املرحلة
االبتدائية ،وخاصة طالب الصفوف العليا منها ،وهو ما
يوافق مرحلة الطفولة املتأخرة؛ فسوف تركز الدراسة على
بعض خصائص النمو املتعلقة هبذه املرحلة:
يطلق البعض على هذه املرحلة مصطلح قبيل املراهقة ،
ويتميز النمو اجلسمي يف مرحلة الطفولة املتأخرة بأن الفروق
الفردية تبدو واضحة؛ فجميع األطفال ال ينمون بنفس
املعدل ،فالبعض يزداد طوال ،والبعض اآلخر يزداد وزنا ،كما
تتصف فرتة النمو اجلسمي بالبطء  ،مقارنة باملراحل السابقة،
أو املراحل اليت تليها ،ويف هناية املرحلة يالحظ زيادة يف منو
الطول والوزن ،كما يظهر االختالف واضحا بني اجلنسيني
فيكون نصيب النسيج العضلي أعلى لصاحل الذكور ،ونصيب
اإلناث أعلى يف الدهن اجلسمي من الذكور ،وتبدأ ظهور
اخلصائص اجلنسية الثانوية لإلناث قبل هناية هذه املرحلة
(زهران.)2005،
كما تتسم مرحلة الطفولة املتأخرة مبجموعة من السمات
االجتماعية؛ إذ إهنا تشمل تطور عالقات الطفل باألطفال
الراشدين ،وباجلماعة ،وبالثقافة ،كما تعد هذه املرحلة من
أنسب املراحل لعملية التطبيع االجتماعي؛ ألن استعداد
الطفل يكون كبريا للنمو الجتماعي ،كما تتحدد االجتاهات
اخللقية للطفل يف ضوء االجتاهات اخللقية السائدة يف أسرته،
ومدرسته ،وبيئته االجتماعية ،كما أن الطفل يتعلم ما هو
مقبول دينيا واجتماعيا ،وما هو مرفوض ،ومع هناية هذه
املرحلة يقرتب سلوك الطفل اخللقي من سلوك الراشدين
(خميمر2000،؛ ابو سيف2011،؛ الصرايرة وأبو مشالة،
.)2015

وقد عرف اآلمدي الفقه بأنه العلم باألحكام الشرعية
العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية ( ،2003ص .)7
وتكمن أمهية مقرر الفقه من خالل ما يقوم به من محاية
لعقول النشء من األخالقيات الفاسدة والسلوكيات املنحرفة.
وقد حرصت وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية أن
يكون الفقه مادة أساسية يف مراحل التعليم العام ،كما عملت
على تطوير املناهج منطلقا من سياسة التعليم يف اململكة ،و
ملواكبة التغريات الداخلية ،والعاملية ،ومن ذلك أُعيدت دراسة
وثيقة العلوم الشرعية ،وتطويرها ،وذلك عام 1425هـ ،وكان
من معامل التطوير ملقرر الفقه إضافة مسمى السلوك ضمن
مقرر الفقه يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية ،متاشيا مع
املشروع الشامل لتطوير مناهج املرحلة االبتدائية ،واملتوسطة
لطالب التعليم العام ،وقد صدر األمر السامي بالبدء يف
تطبيق احللقة األوىل من املشروع الشامل لتطوير املناهج على
مدارس اململكة للعام الدراسي1432/1431ه (اإلدارة العامة

للمناهج1427 ،هـ).
وقد حددت وزارة التعليم (1422هـ) األهداف العامة
ملنهج الفقه يف املرحلة االبتدائية ومنها :
 .1أن يعرف الطالب أحكام العبادات ،وحماسن الدين من
خالهلا.
 .2أن ينشأ الطالب على االنقياد هلل عز وجل من خالل ما
يدرسه من العبادات.
 .3أن يرتىب الطالب على حمبة اهلل تعاىل ،ورسوله صلى اهلل
عليه وسلم.
 .4أن يؤدي الطالب العبادات على وجهها املشروع.
 .5أن يعرف الطالب أن العبادات حق هلل تعاىل على عباده
شكرا له على فضله ،وإنعامه.
 .6أن يرتىب الطالب على القيام باحلقوق الواجبة عليه حنو
جمتمعه ،ووالديه ،ومعلميه ،وجريانه.
 .7أن ينشأ الطالب على االقتداء بالنيب صلى اهلل عليه
وسلم يف أداء العبادات.

الدراسات السابقة
أجرى نور الدين دراسة ( )2003هبدف التعرف على
مدى اهتمام حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية باملرحلة اإلعدادية
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املوضوعات املرتبطة بالرتبية اجلنسية قد وردت يف حمتوى
الفقرات ،مث يف العناوين الفرعية ،مث يف العناوين الرئيسة،
ويتضح وجود عالقة دالة إحصائيا عند مستوى ( )0.01بني
تضمني املوضوعات يف الوحدات الدراسية لكتاب الرتبية
اإلسالمية والصف الدراسي .وأوصت الدراسة باالهتمام
مبوضوعات الرتبية اجلنسية يف كتب الرتبية اإلسالمية عند
تأليف هذه الكتب من جديد أو عند تطويرها ،كما اقرتحت
إجراء دراسات أخرى تتعلق بالرتبية اجلنسية.
دراسة اخلالدي ( )2011هدفت هذه الدراسة إىل التعرف
على مدى تضمن كتب الثقافة اإلسالمية ملرحلة التعليم
الثانوي يف األردن ملوضوعات الرتبية اجلنسية ،وتكونت عينة
البحث من مجيع كتب الثقافة اإلسالمية -الشاملة -املقررة
للمرحلة الثانوية يف األردن للعام الدراسي (،)2009 /2008
والبالغ عددها ثالثة كتب ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدم
الباحث املنهج الوصفي القائم على أسلوب حتليل احملتوى،
حبيث مت اعتماد الفقرة وحدة للتحليل .واشتملت قائمة حتليل
احملتوى اليت مت بناؤها مث التأكد من صدقها وثباهتا على مخسة
جماالت وهي :التثقيف اجلنسي ،واألحكام الوقائية لضبط
الغريزة اجلنسية ،والعقوبات واألحكام العالجية لالحنرافات
اجلنسية ،والزواج وبناء األسرة ،واملشكالت الزوجية ،وارتبط
كل جمال مبجموعة من موضوعات الرتبية اجلنسية املناسبة له،
حبيث بلغ جمموع املوضوعات اليت مشلتها اجملاالت اخلمسة
( )43موضوعا .وأظهرت النتائج تدين تناول كتب الثقافة
اإلسالمية ملوضوعات الرتبية اجلنسية ،إذ بلغ جمموع الفقرات
الكلي للمستويات الثالثة يف املوضوعات املختلفة ()1485
فقرة .وبلغ عدد الفقرات املرتبطة بالرتبية اجلنسية ()153
فقرة ،بنسبة مئوية مقدارها  ،%10وحصل جمال العقوبات
واألحكام العالجية لالحنرافات اجلنسية على أقل التكرارات،
وجمال املشكالت األسرية على أعلى نسبة تكرار ملوضوعاته،
كما أشارت النتائج إىل أن وجود موضوعات الرتبية اجلنسية

يف مملكة البحرين مبوضوعات الرتبية اجلنسية ،وقد استخدم
الباحث املنهج الوصفي باتباع أسلوب حتليل احملتوى ،لكتب
الرتبية اإلسالمية املقررة على صفوف املرحلة اإلعدادية الثالثة،
وقد اعتمد استمارة حتليل احملتوى أداة الدراسة ،وكان من أهم
نتائج الدراسة أ ّن جمموع الفقرات املرتبطة بالرتبية اجلنسية
( )134فقرة من أصل ( )1530فقرة ،بنسبة مئوية مقدارها
( ، )8.76وجاء كتاب األول اإلعدادي يف املرتبة األوىل ،مث
كتاب الثاين اإلعدادي ،مث كتاب الثالث اإلعدادي ،من
حيث عدد الفقرات ،وأ ّن جمموع موضوعات الرتبية اجلنسية
اليت وردت يف حمتوى الكتب الثالثة بلغ ( )42من أصل
( )128موضوعا بنسبة مئوية مقدارها ( )32،81وهي نسبة
قليلة  ،كما أ ّن معظم موضوعات الرتبية اجلنسية وردت يف
حمتوى الفقرات ،تليها العناوين الفرعية ،وأقلها العناوين
الرئيسية .كما أوصت بإجراء دراسات مماثلة يف الدول العربية
واإلسالمية.
ويف دراسة هلندي ( )2007هدفت إىل استقصاء
املوضوعات املرتبطة بالرتبية اجلنـسية يف كتب الرتبية اإلسالمية
ملرحلة التعليم األساسي يف األردن ،وتكونت العينـة مـن كتـب
الصفوف العليا ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي باتباع
أسلوب حتليل احملتوى ،وأشارت النتائج إىل أ ّن جمموع الفقرات
املرتبطة بالرتبية اجلنسية يف الكتب الثالثة بلغت ( )169فقرة
من أصل ( )2494فقرة ،بنسبة مئوية متدنية مقدارها (،)6.8
كما جاءت كتب الرتبية اإلسالمية الثالثة بالرتتيب الصف
العاشر مث الصف الثامن ،مث الصف التاسع من حيث عدد
الفقرات التـي وردت فيها ،وأ ّن كتاب الرتبية اإلسالمية
للصف العاشر كان أكثر الكتب تضمينا للموضوعات املرتبطة
بالرتبية اجلنسية يليه كتاب الصف التاسع ،مث كتاب الصف
الثامن .وأن أهم املوضوعات املرتبطة بالرتبية اجلنسية يف
الكتب الثالثة كانت بالرتتيب من حيث عددها:
األحكام الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ،األحكام العالجية
لالحنرافات اجلنسية ،أحكام البلوغ يف اإلسالم .كما أن معظم
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وهدفت دراسة الفاضل ( )2009إىل معرفه وحصر
مفردات الرتبية اجلنسية يف مقررات الفقه للمرحلة الثانوية،
ومعرفه مدى كفايتها ومناسبتها ،وبناء التصور املقرتح للرتبية
اجلنسية يف مقررات الفقه باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية
السعودية .وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي،
واملنهج االستقرائي .وتوصل إىل عدة نتائج أبرزها أن مقررات
الفقه للمرحلة الثانوية تتضمن الرتبية اجلنسية مع حاجتها إىل
الرتابط والتكامل يف ذلك ،وأن مقررات الفقه يف املرحلة
الثانوية حباجه إىل زياده مضامينها من الرتبية اجلنسية لتواكب
متطلبات الرتبية يف مرحله املراهقة ،كما أن أسلوب وطريقة
عرض الرتبية اجلنسية حباجه إىل التعديل ليتناسب مع متطلبات
وخصائص النمو يف مرحله املراهقة بشكل أفضل ،وأن
مضامني الرتبية اجلنسية يف مقررات الفقه تؤدي دورها عند
إعدادها ملواجهة التحديات املعاصرة .
وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة الفاضل ( ،)2009وقمرة
( )2016من حيث موضوع ،وعينة الدراسة ،وختتلف عنهما
يف املرحلة الدراسية ،كما تتفق مع دراسة قمرة (،)2016
والدغيم ( ،)2010واخلالدي ( ،)2011ونور الدين
( ،)2003وهندي ( )2007يف املوضوع  ،واملنهج وأداة
البحث  .مما يدل على أن هذا املنهج هو األنسب ملثل هذه
الدراسات  ،وهو املنهج الذي تستخدمه الدراسة احلالية
ملناسبته يف حتقيق أهدافها ،كما تتميز الدراسة احلالية عن
الدراسات السابقة أهنا تكشف عن درجة تضمني الرتبية
اجلنسية يف كتب الفقه ،والسلوك يف الصفوف العليا ،وحبسب
علم الباحثني مل يتم التطرق هلذا البحث من قبل ،ولقد
استفاد الباحثان من الدراسات السابقة من عدة أوجه ،منها :
األدب النظري ،وحتديد منهجها ،وعمل اإلجراءات املناسبة
هلا  ،ومعرفة األساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة النتائج،
وكذلك معرفة النتائج اليت توصلت إليها الدراسات السابقة
ملقارنتها مع نتائج الدراسة احلالية.

جاء تصاعديا وبتناسب طردي بني جمموع املوضوعات
واملستوى الدراسي.
ويف دراسة العزام وجوارنه وانتصار( )2015هدفت إىل
التعرف على مفاهيم الرتبية اجلنسية اليت ينبغي تضمينها يف
كتب الثقافة اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف األردن ،واعتمد
الباحثون املنهج الوصفي ،وطبقت أداة استمارة حتليل احملتوى،
وتكون جمتمع الدراسة ،وعينتها من مجيع كتب الثقافة
اإلسالمية للمرحلة الثانوية ،وقد توصلت الدراسة إىل أن مجيع
املفاهيم اليت مت تناوهلا جاءت معظمها خمتصرة ،كما تبني عدم
مقصودية الرتبية اجلنسية يف كتب الثقافة اإلسالمية ،ويعزو
الباحثون ذلك إىل أن عملية تطوير كتب الثقافة اإلسالمية
كانت يف العام الدراسي ( )2007/2006واقتصرت عملية
التطوير على أسلوب العرض دون املساس اجلوهري باملضمون
سوى حتديث بعض املوضوعات ،إضافة إىل قلة وعي مؤلفي
هذه الكتب باملوضوعات الدينيـة اليت ترتبط مبفاهيم الرتبية
اجلنسية ومن مث عدم تـضمينهم هلا يف حمتوى كتب الثقافة
اإلسالمية .ومع ذلك فإن النسب املتدنية تعطي مؤشرا مهما
على عدم اهتمام كتب الثقافة اإلسالمية بالرتبية اجلنسية .إىل
جانب عدم وجود متخصصني يف الرتبية اجلنسية ضمن فريق
التأليف.
وأجرى الدغيم ( )2010دراسة حول مدى توافر مفاهيم
الرتبية اجلنسية يف كتب العلوم للمرحلة املتوسطة والثانوية يف
اململكة العربية السعودية ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي
الذي يعتمد على حتليل احملتوى ،واشتمل جمتمع الدراسة على
مجيع كتب العلوم املقررة على الطالب البنني باملرحلة
املتوسطة ،وكتب األحياء املقررة على الطالب للمرحلة الثانوية،
كما استخدم استمارة حتليل حمتوى أداة للدراسة ،وأشارت
النتائج إىل وجود اختالف يف توافر املفاهيم يف كتب العلوم
للمرحلة املتوسطة ،واملرحلة الثانوية بنسب خمتلفةُ ،معظمها
تقل عن النصف مما يدل يف جممله على تدين توافر مفاهيم
الرتبية اجلنسية يف مناهج العلوم.
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إجراءات بناء أداة البحث وتطبيقها:

وميكن إمجال مالحظات احملكمني على النحو اآليت:
أ) املوافقة على ( )5جماالت رئيسة ،هي موقف اإلسالم من
الغريزة اجلنسية ،والبلوغ يف اإلسالم ،ومفهوم العورة يف
اإلسالم ،واألحكام الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ،وحفظ
العرض ،مع دمج العفة واالستعفاف يف اجملال الرابع
"األحكام الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية" ،مع اقرتاح تعديل
صياغة اجملال األول "موقف اإلسالم من الغريزة اجلنسية"
إىل "اجلنس يف اإلسالم" ،واجملال الثالث إىل "العورة يف
اإلسالم" ودمج اجملال الرابع "األحكام الوقائية لضبط
الغريزة اجلنسية " ،واخلامس " العفة واالستعفاف" حتت
ُمسمى "السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ومحاية
الذات" ،واجملال السادس " حفظ العرض" ليصبح "اإلساءة
اجلنسية وما يرتتب عليها".
ب) حذف ( )5من املفاهيم؛ هي :حدود عورة البالغ من
اجملال الثاين ،وعورة املرأة بالنسبة للمرأة ،وعورة الطفل من
اجملال الثالث؛ لوجودها ضمنا يف اجملال الثالث ،وحذف
حترمي التربج والسفور؛ لوجودها ضمنا يف مفهوم اللباس
والزينة يف اإلسالم .وإضافة ( )5مفاهيم جديدة هي
هتذيب الغريزة اجلنسية يف اإلسالم ،وحكم حفظ العرض
للمجال األول ،ومفهوم العورة وحكم سرت العورة للمجال
الثالث ،وخماطر االستجابة اإلجيابية لإلساءة اجلنسية
للمجال اخلامس.
ت) فصل ( )2من املفاهيم وهي عالمات البلوغ للجنسني،
ليصبحا مفهومني :عالمات البلوغ عند الذكر وعالمات
البلوغ عند األنثى ،وفصل مفهوم أحكام الطهارة املرتبطة
ببلوغ اجلنسني ،إىل مفهومني مها أحكام الطهارة املرتبطة
ببلوغ الذكر ،وأحكام الطهارة املرتبطة ببلوغ األنثى.
وبعد إجراء التعديالت ،أصبحت القائمة النهائية ملفاهيم
الرتبية اجلنسية اليت ينبغي تناوهلا يف كتب الفقه والسلوك
للصفوف العليا تتكون من ( )31مفهوما ،موزعة يف ()5
جماالت.

أعد الباحثان استمارة لتحليل كتب الفقه والسلوك
للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية ،للتعرف على درجة
تضمينها ملفاهيم الرتبية اجلنسية األساسية ،واتبعا يف إعداد
االستمارة اخلطوات اآلتية:
أوال :إعداد قائمة لمفاهيم التربية الجنسية:
ا

أعد الباحثان قائمة ملفاهيم الرتبية اجلنسية اليت يُؤمل
تضمينها يف كتب الفقه للمرحلة االبتدائية بصورهتا األولية ،مبا
حيقق أهداف البحث ،وذلك عن طريق االطالع على الكتب
املختصة مبوضوعات الرتبية اجلنسية ،والدراسات السابقة،
والدوريات العلمية ،وتقارير املؤمترات اليت تناولت هذا
املوضوع.
وقد تكونت قائمة املفاهيم يف صورهتا األولية من ()31
مفهوما ،مصنفة حتت ( )6جماالت رئيسة ،هي :موقف
اإلسالم من الغريزة اجلنسية ،البلوغ يف اإلسالم ،مفهوم العورة
يف اإلسالم ،األحكام الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ،العفة
واالستعفاف ،حفظ العرض.
صدق قائمة مفاهيم التربية الجنسية:

للتحقق من صدق القائمة ،عرضها الباحثان على
جمموعة من احملكمني املتخصصني يف مناهج وطرق تدريس
العلوم الشرعية ،وعلم نفس النمو ،واملتخصصني باملناهج
العامة ،والباحثني يف جمال اإلساءة اجلنسية ،وبعد تعريفهم
مبوضوع الدراسة واهلدف من إعداد قائمة املفاهيم ،طُلب
منهم إبداء رأيهم حول القائمة ،وفق منوذج حتكيم أعده
الباحثان هلذا الغرض؛ وذلك من حيث ارتباط اجملاالت
الرئيسة ،والفرعية املقرتحة بالرتبية اجلنسية ،ومناسبة تضمني
اجملاالت الرئيسة ،والفرعية املقرتحة يف كتب الفقه ،ومناسبة
اجملاالت الرئيسة ،والفرعية املقرتحة لطالب املرحلة االبتدائية،
وسالمة صياغة عبارات اجملاالت الرئيسة ،والفرعية املقرتحة،
وإضافة ،أو حذف ،أو إعادة صياغة ما يرى من جماالت
رئيسة ،وفرعية.
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ثبات استمارة التحليل:

ثانياا :إعداد استمارة التحليل:

للتحقق من ثبات استمارة التحليل مت حساب ثبات
التحليل باختالف احملللني ،واملعروفة مبعادلة هولسيت
( ،)HOlstiباستخدام املعادلة (:)Holsti, 1969, P140

أعد الباحثان استمارة التحليل بصورهتا األولية يف ضوء
قائمة مفاهيم الرتبية اجلنسية املشار إليها سابقا مبا حيقق
أهداف البحث؛ إذ تكونت االستمارة من مفاهيم الرتبية
اجلنسية اليت ينبغي توافرها يف كتب الفقه والسلوك للصفوف
العليا (الرابع ،واخلامس ،والسادس) يف املرحلة االبتدائية،
ومقياس متدرج يشمل درجة التناول وشكل التناول ،واعتمد
الباحثان املوضوع أو الفكرة وحدة للتحليل ،واليت حدداها
بأهنا مجلة أو عبارة تتضمن الفكرة اليت يدور حوهلا موضوع
التحليل ،وقد توجد الفكرة مستقلة أو توجد مع غريها من
األفكار األخرى.

C.R . = 2 M
N1+N2+N3

حيث أن C. R.:معامل الثبات (نسبة االتفاق) ،و ) (2 Mهو
عدد الفئات املتفق عليها خالل مرات التحليل ،و  N1هو
عدد الفئات اليت حللها احمللل األول ،و ( )N2هو عدد
الفئات اليت حللها احمللل الثاين ،و( )N3هو عدد الفئات اليت
حللها احمللل الثالث.
وبعد حتديد اجلزء املراد حتليله ،مت حساب معامل الثبات
بني حتليل الباحثني ،واحملللة الثالثة وهي معلمة العلوم الشرعية
زبيدة الشمري ،وبلغ معامل االتفاق ( )0,88وهو معامل
ثبات كاف ،يدل على ثبات أداة الدراسة وصالحيتها
للتطبيق ،وإمكانية االعتماد عليها للحصول على نتائج
الدراسة.

صدق استمارة التحليل:

للتحقق من صدق احملتوى الستمارة التحليل قام الباحثان
بعرضها على جمموعة من احملكمني ،املتخصصني يف املناهج
العامة وطرق تدريس العلوم الشرعية ،واملتخصصني يف جمال
البحث الرتبوي بعد تعريفهم مبوضوع الدراسة ،واهلدف من
إعدادها وفق منوذج حتكيم أعدته الباحثة هلذا الغرض ،وإجراء
التعديالت الالزمة ،سواء باحلذف أو اإلضافة .وقد وافق
احملكمون على سالمة االستمارة ومالءمتها ملا أعدت له.
وهبذا تكونت استمارة حتليل حمتوى كتب الفقه والسلوك
يف صيغتها النهائية من ( )31مفهوما موزعة يف ( )5جماالت
رئيسة وهي اجلنس يف اإلسالم ( )4مفاهيم ،والبلوغ يف
اإلسالم ( )6مفاهيم ،والعورة يف اإلسالم ( )6مفاهيم،
والسلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ومحاية الذات ()8
مفاهيم ،واإلساءة اجلنسية وما يرتتب عليها ( )7مفاهيم.
ويتحدد من خالل استمارة حتليل احملتوى مدى التناول وذلك
يف مستويني يتناول ،وال يتناول ،وشكل التناول ويضم
مستويني صريح ،وضمين.

المعالجات اإلحصائية:
استخدم الباحثان التكرارات (ك) ،والنسب املئوية ()%
ومعادلة هولسيت حلساب ثبات التحليل.
نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:
إجابة السؤال األول الذي نص على" ما مفاهيم الرتبية
اجلنسية اليت ينبغي تضمينها يف كتب الفقه والسلوك للصفوف
العليا يف املرحلة االبتدائية؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال أعد الباحثان قائمة مبفاهيم
الرتبية اجلنسية بعد مراجعة األدب الرتبوي املتعلق هبا،
وحتكيمها من ذوي االختصاص ،ويوضح امللحق ( )1جماالت
ومفاهيم الرتبية اجلنسية يف صورهتا النهائية.
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اجلنسية اليت وردت يف الكتب بالنسبة لعدد مفاهيم الرتبية
اجلنسية اليت ينبغي تضمينها يف كتب الفقه والسلوك هبدف
املقارنة بينها ،وإعطاء صورة عامة عن مفاهيم الرتبية اجلنسية
اليت تضمنتها هذه الكتب.
ويوضح اجلدول رقم ( )1مفاهيم الرتبية اجلنسية املتوفرة يف
كتب الفقه موزعة حسب اجملاالت الرئيسة.

إجابة السؤال الثاين الذي نص على "ما درجة توافر
مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا
يف املرحلة االبتدائية؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بتحليل كتب
الفقه عينة الدراسة ،وفقا للخطوات واإلجراءات اليت متت
اإلشارة إليها يف هذه الدراسة ،واستخالص عدد مفاهيم الرتبية
اجلنسية الواردة فيها ،وحساب عدد مفاهيم الرتبية

جدول1
مفاهيم التربية الجنسية المتوفرة في كتب الفقه بحسب المجاالت الرئيسة
المجاالت الرئيسة

التكرارات

النسبة المئوية

اجلنس يف اإلسالم
البلوغ يف اإلسالم
العورة يف اإلسالم
السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة
اإلساءة اجلنسية وما يرتتب عليها

2
2
2
5
0

6,4
6,4
6,4
16

المجموع

11

يتضح من اجلدول رقم ( )1ما يأيت:
أن عدد مفاهيم الرتبية اجلنسية اليت توفرت يف كتب الفقه
بالصفوف العليا بلغ ( )11مفهوما ،بنسبة ( ،)% 35,2من
أصل ( )31مفهوما من مفاهيم الرتبية اجلنسية اليت ينبغي أن
تتضمنها كتب الفقه للصفوف العليا ،منها مفهومان من
مفاهيم جمال "اجلنس يف اإلسالم" ومفهومان من جمال "البلوغ
يف اإلسالم" ومفهومان من مفاهيم جمال "العورة يف اإلسالم"
و( )5مفاهيم من جمال "السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة
اجلنسية ومحاية الذات" ،ومل يرد أي مفهوم جملال" اإلساءة
اجلنسية وما يرتتب عليها".
كما يشري اجلدول إىل أن جمال "السلوكيات الوقائية لضبط
الغريزة اجلنسية ومحاية الذات"" جاء يف املرتبة األوىل من حيث

35,2

توافر مفاهيمه يف كتب الفقه ،فقد وردت ( )5مفاهيم من
هذا اجملال يف كتب الفقه للصفوف العليا ،ويف املرتبة الثانية
جاء جمال "البلوغ يف اإلسالم" و" اجلنس يف اإلسالم"،
و"العورة يف اإلسالم" بواقع مفهومني لكل جمال ،واملرتبة الثالثة
جملال "اإلساءة اجلنسية وما يرتتب عليها" ،إذ مل يرد أي مفهوم
هلذا اجملال يف كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا باملرحلة
االبتدائية.
كما يوضح اجلدول رقم ( )2مفاهيم الرتبية اجلنسية
املتضمنة يف كل كتاب من كتب الفقه والسلوك عينة الدراسة
موزعة حسب اجملاالت الرئيسة.
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جدول2
مفاهيم التربية الجنسية المتضمنة في كل كتاب من كتب الفقه والسلوك موزعة حسب المجاالت الرئيسة:
الرابع

الصفوف
المجاالت الرئيسة

السادس

الخامس

ك
-

%
-

ك
1

%
3,2

ك
1

%
3,2

البلوغ في اإلسالم

1

3,2

1

3,2

1

3,2

السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة الجنسية

1

3,2

1

3,2

1

3,2

3

9,6

-

-

-

-

-

-

الجنس في اإلسالم
العورة في اإلسالم

اإلساءة الجنسية وما يترتب عليها

المجموع

2

يتضح من اجلدول رقم ( )2ما يأيت:
كتاب الفقه والسلوك للصف الرابع االبتدائي مل يتوفر فيه
سوى مفهومني بنسبة ( ،)6,4واقتصر توفرها يف جمالني رئيسني
مها" العورة يف اإلسالم" و "السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة
اجلنسية ومحاية الذات" ،أما ما يتعلق باجملاالت األخرى فإن
حمتوى الكتاب مل يتوافر فيه أي مفهوم من مفاهيم هذه
اجملاالت.
كتاب الفقه والسلوك للصف اخلامس االبتدائي مل يتوفر
فيها سوى ( )3مفاهيم بنسبة ( ،)%9,6واقتصر توفرها على
( )3جماالت رئيسة هي "اجلنس يف اإلسالم" ،و"البلوغ يف
اإلسالم" و" السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ومحاية
الذات" بواقع مفهوم واحد لكل جمال ،أما ما يتعلق باجملاالت
األخرى فإن حمتوى الكتاب مل يتوافر فيه أي مفهوم من
مفاهيم هذه اجملاالت.
وكتاب الفقه والسلوك للصف السادس االبتدائي توافر
فيه ( )6مفاهيم ،بنسبة ( .)19,2%اقتصر توافرها على
معظم اجملاالت الرئيسة؛ وهي "اجلنس يف اإلسالم" و"البلوغ
يف اإلسالم" ،و "العورة يف اإلسالم" بواقع مفهوم واحد لكل
جمال ،و" السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ومحاية
الذات" بواقع ( )3مفاهيم .أما ما يتعلق مبجال" اإلساءة
اجلنسية وما يرتتب عليها" فإن حمتوى الكتاب مل يتوافر فيه أي
مفهوم من مفاهيم هذا اجملال.

6,4

3

9,6

6

19,2

ومن خالل ما سبق يتضح أن كتب الفقه والسلوك
للصفوف العليا توافرت فيها مفاهيم الرتبية اجلنسية املقرتحة
بنسب خمتلفة ،جاءت على التوايل:
( ،)%19,2( ،)%9,6( ،)%6,4ويالحظ أن هذه النسب
أدىن من الربع ( )%25يف كتب الصفوف العليا ،مما يدل يف
جمملها على تدين توافر مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه
والسلوك ،ويشري إىل عدم مقصودية الرتبية اجلنسية يف كتب
الفقه ،ويرى الباحثان أن هذه النتيجة تدل على إغفال كتب
الفقه والسلوك ملفاهيم مهمة والسيما يف واقعنا املعاصر الذي
انتشرت فيه اإلساءات اجلنسية انتشارا كبريا ولذلك ينبغي
للقائمني على تطوير الكتب أن يأخذوا مفاهيم الرتبية اجلنسية
يف حسباهنم .كما عزا الباحثان ذلك إىل عدد من األسباب
منها :خلو وثيقة منهج العلوم الشرعية من أي أهداف تتعلق
حبفظ العرض وهي أحد الضرورات اخلمس اليت اهتم هبا الدين
اإلسالمي ،واليت مل يتم تناوهلا صراحة أو ضمنا يف املرحلة
االبتدائية كما أكدت ذلك دراسة أيب مني ( ،)2015مما أدى
إىل تضمني املفاهيم بطريقة عشوائية من دون أن تستند إىل
معايري وأسس ثابتة تكون مرشدا ملطوري الكتب الدراسية يف
توزيع هذه املوضوعات بطريقة متسقة ،حبيث تراعي التدرج
والتتابع الرأسي يف تضمينها وفق الصفوف الدراسية.
ويفسر الباحثان توافر مفاهيم الرتبية اجلنسية يف الصف
السادس بنسبة أعلى؛ لكونه آخر الصفوف العليا ،كما أن
املتطلبات العمرية واالجتماعية هلذا الصف حباجة للمزيد من
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الدراسية املختلفة مبا فيها الفقه والسلوك ملفاهيم الرتبية
اجلنسية.
كما قام الباحثان بتحليل كل كتاب من كتب الفقه
والسلوك عينة الدراسة ،وحساب تكرارات تناول هذه املفاهيم
إىل جمموع تكرارات مفاهيم الرتبية اجلنسية الواردة يف كل
كتاب على حدة ،مع بيان تكرار ونسبة شكل تناوهلا.
وفيما يأيت عرض ومناقشة النتائج التفصيلية ،إذ يوضح اجلدول
رقم ( )3نتائج حتليل كتاب الفقه والسلوك للصف الرابع
االبتدائي:

املفاهيم واألحكام .ومن املفرتض أن تتوافر مفاهيم الرتبية
اجلنسية يف كتب الفقه بصورة تتناسب مع املتطلبات العمرية
والنمائية والفكرية لطالب كل صف دراسي مع األخذ يف
االعتبار التتابع األفقي والرأسي.
وتأيت هذه النتائج يف جمملها متوافقة مع نتائج دراسة كل
من نور الدين ( ،)2003وهندي ( ،)2007واخلالدي
( )2009والدغيم ( ،)2010و العزام وآخرين (،)2015
وقمرة ( ،)2016اليت دلت على تدين تناول حمتوى الكتب
جدول 3
نتائج تحليل كتاب الفقه للصف الرابع االبتدائي
المجاالت الرئيسة للتربية الجنسية

مفاهيم التربية الجنسية

الجنس في اإلسالم

-

-

البلوغ في اإلسالم

شكل التناول

درجة التناول

ضمني

صريح
ك  %ك
-

-

-

%
-

-

-

-

-

-

-

مفهوم العورة

1

50

-

-

1

-

حكم سرت العورة

-

-

-

-

-

عورة الفتاة بالنسبة للرجل من غري احملارم.

-

-

-

-

-

-

عورة الفتاة بالنسبة للمحارم.

-

-

-

-

-

عورة الرجل بالنسبة للمرأة األجنبية.

-

-

-

-

-

-

عورة الرجل بالنسبة للرجل.

-

-

-

-

1

50

-

-

1

-

مفهوم االستعفاف

-

-

-

-

-

أدب النظر واحلياء.

-

-

-

-

-

-

اللباس والزينة يف اإلسالم

-

-

-

-

-

التفريق يف املضاجع بني البنني والبنات

-

-

-

-

-

-

حترمي اخللوة

-

-

-

-

-

-

االلتزام باألدب اإلسالمي أثناء اختالط املرأة بالرجل

-

-

-

-

-

1

50

-

-

1

-

األمر باملعروف والنهي عن املنكر

-

-

-

-

-

-

1

50

-

-

1

-

اإلساءة الجنسية

-

-

-

-

-

-

-

المجموع الكلي

-

2

100

-

-

2

100

ك

العورة في اإلسالم

المجموع

السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة الجنسية وحماية الذات

حترمي الفحش من القول
المجموع

14

%
-

50
50
-

50
50
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ضمنيا ،يف حني مل يتم تناول أي مفهوم من مفاهيم الرتبية
اجلنسية األخرى اليت ينبغي تضمينها يف كتب الفقه والسلوك.

يتبني من اجلدول رقم  3أن كتاب الفقه والسلوك للصف
الرابع تناول مفهوم العورة ،والفحش من القول مرة واحدة

جدول4
نتائج تحليل كتاب الفقه للصف الخامس االبتدائي
المجاالت الرئيسة للتربية الجنسية

مفاهيم التربية الجنسية

الجنس في اإلسالم

شكل التناول

درجة التناول

صريح
ك

%

ك

%

ك

%

اختالف اجلنسني يف اإلسالم

3

60

-

-

3

60

مفهوم الغريزة اجلنسية يف اإلسالم

-

-

-

-

-

-

هتذيب الغريزة اجلنسية يف اإلسالم

-

-

-

-

-

-

حكم حفظ العرض

-

-

-

-

-

-

3

60

-

-

3

60

-

-

-

-

-

-

-

مفهوم البلوغ

1

20

-

-

1

20

عالمات البلوغ اخلاصة بالذكر

-

-

-

-

-

-

عالمات البلوغ اخلاصة باألنثى

-

-

-

-

-

-

أحكام الطهارة املرتبطة ببلوغ الذكر

-

-

-

-

-

-

أحكام الطهارة املرتبطة ببلوغ األنثى

-

-

-

-

-

-

سنن الفطرة املرتبطة بالبلوغ

-

-

-

-

-

1

20

-

-

1

20

مفهوم االستعفاف

-

-

-

-

-

-

أدب النظر واحلياء.

-

-

-

-

-

-

اللباس والزينة يف اإلسالم

-

-

-

-

-

-

التفريق يف املضاجع بني البنني والبنات

1

20

-

-

1

20

1

20

-

-

1

20

-

-

-

-

-

-

5

100

-

-

5

100

المجموع
العورة في اإلسالم

البلوغ في اإلسالم

المجموع
السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة الجنسية وحماية الذات

المجموع

ضمني

-

اإلساءة الجنسية وما يترتب عليها
المجموع الكلي

ضمنيا ،يف حني مل يتم تناول أي مفهوم من مفاهيم الرتبية
اجلنسية األخرى اليت ينبغي تضمينها يف كتب الفقه والسلوك
للصفوف العليا .كما يوضح اجلدول رقم ( )5النتائج
التفصيلية لتحليل كتب الفقه والسلوك للصف السادس:

يتبني من اجلدول رقم ( )4أن كتاب الفقه والسلوك
للصف اخلامس تناول مفهوم اختالف اجلنسني يف اإلسالم
( )3مرات ،ومفهوم البلوغ مرة واحدة ،ومفهوم التفريق يف
املضاجع بني البنني والبنات مرة واحدة ،ومجيعها وردت
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جدول 5
نتائج تحليل كتاب الفقه للصف السادس االبتدائي
مفاهيم التربية الجنسية

مجاالت التربية الجنسية

شكل التناول

درجة التناول

ضمني

صريح
ك

%

ك %

ك

%

اختالف اجلنسني يف اإلسالم

13

مفهوم الغريزة اجلنسية يف اإلسالم

-

56,
5
-

-

-

13

56,5

-

-

-

-

هتذيب الغريزة اجلنسية يف اإلسالم

-

-

-

-

-

حكم حفظ العرض

-

-

-

-

-

-

13
مفهوم العورة

-

56,
5
-

-

-

13

56,5

-

-

-

حكم سرت العورة

-

-

-

-

-

-

عورة الفتاة بالنسبة للرجل من غري احملارم

2

8,9

-

-

2

عورة الفتاة بالنسبة للمحارم

-

-

-

-

-

8,9

عورة الرجل بالنسبة للمرأة األجنبية

-

-

-

-

-

عورة الرجل بالنسبة للرجل

-

-

-

-

-

-

2

8,9

-

-

2

مفهوم البلوغ

3

13

-

-

3

8,9

عالمات البلوغ اخلاصة بالذكر

-

-

-

-

-

عالمات البلوغ اخلاصة باألنثى

-

-

-

-

-

-

أحكام الطهارة املرتبطة ببلوغ الذكر

-

-

-

-

-

أحكام الطهارة املرتبطة ببلوغ األنثى

-

-

-

-

-

-

سنن الفطرة املرتبطة بالبلوغ

-

-

-

-

3

13

-

-

3

-

السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ومحاية الذات مفهوم االستعفاف

-

-

-

-

-

أدب النظر واحلياء.

-

-

-

-

-

-

اللباس والزينة يف اإلسالم

3

13

-

-

3

التفريق يف املضاجع بني البنني والبنات

-

-

-

-

-

13

حترمي اخللوة

-

-

-

-

-

االلتزام باألدب اإلسالمي أثناء اختالط املرأة بالرجل

1

4

-

-

1

-

4

حترمي الفحش من القول

1

4

-

-

1

األمر باملعروف والنهي عن املنكر

-

-

-

-

-

4

5

21

-

-

5

-

-

-

-

-

21
-

23

100

-

-

23

100

اجلنس يف اإلسالم

اجملموع
العورة يف اإلسالم

اجملموع
البلوغ يف اإلسالم

اجملموع

اجملموع
اإلساءة اجلنسية واملرتتب عليها

-

المجموع الكلي

16

-

13
13
-

-

جواهر بنت مسرع القحطاين وطالل بن حممد املعجل :درجة تضمني مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا...

ومن خالل العرض السابق الذي تناول فيه الباحثني إجابة
السؤال الثاين من أسئلة الدراسة اتضح أن الكتب عينة
الدراسة وردت فيها مفاهيم الرتبية اجلنسية بتكرارات خمتلفة،
فجاءت يف بُعد مدى التناول على النحو اآليت ،23 ،5 ، 2
وتدل هذه التكرارات على تدين تناول تلك الكتب ملفاهيم
الرتبية اجلنسية مما يشري إىل عرضية هذا النوع من الرتبية يف
الكتب عينة الدراسة ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات
السابقة اليت أجريت على كتب الرتبية اإلسالمية يف الدول
العربية ( هندي2007،؛ ونور الدين2003،؛ واخلالدي ،
 ،2011والعزام وآخرين ،)2015 ،كما تتفق مع نتيجة
الدراسات اليت أجريت على كتب الفقه يف املرحلة املتوسطة يف
اململكة العربية السعودية (قمرة ،)2016 ،كما أن املفاهيم
اليت مت تناوهلا جاءت مجيعها ضمنيا ،وينطبق ذلك على 11
مفهوما وردت يف الكتب من جمموع  11مفهوما بنسبة
 ،%100مما يدل على أن هذه املفاهيم وردت على شكل
عبارات أو كلمات فقط ،كما أن هذه املفاهيم اليت وردت
تنصب يف اجلوانب املعرفية دون اجلوانب املهارية والوجدانية،
كما أن التناول هبيئته السابقة ال ميثل الرتبية اجلنسية مبفهومها
الصحيح ،فالكتب تناولت بعض اجلوانب املعرفية ومل توظفها
لتحقيق أهداف الرتبية اجلنسية.
كما يُالحظ من خالل نتائج التحليل أنه ال يوجد أي
مفهوم من املفاهيم الواردة يف كتب الفقه والسلوك بالصفوف
العليا ورد يف مجيع الكتب عينة الدراسة؛ مما يؤكد على عدم
مراعاة االستمرارية والتتابع عند تقدمي املفاهيم يف الصفوف
الثالثة ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة قمرة (،)2016والعزام
وآخرين (.)2015
كما أن توافر املفاهيم وتكراراهتا خيتلف من صف
آلخر ،وجندها ترتكز يف الصف السادس بشكل أكرب ،مع
فارق كبري يف تكراراهتا يف الصفوف األخرى ،وتعزو الباحثة
ذلك إىل عشوائية تضمني املفاهيم ،وغياب املعايري الثابتة
ملطوري املنهج الشاملة هلذا النوع من الرتبية.

يتبني من اجلدول رقم ( )5أن كتاب الفقه والسلوك
للصف السادس تناول مفهوم اختالف اجلنسني يف اإلسالم
( )13مرة ،كما تناول مفهوم البلوغ ( )3مرات ،ومفهوم عورة
الفتاة بالنسبة للرجل من غري احملارم ( )2مرتان ،ومفهوم
اللباس والزينة يف اإلسالم ( )3مرات ،ومفهوم االلتزام باألدب
اإلسالمي أثناء اختالط املرأة بالرجل ( )1مرة واحدة ،وحترمي
الفحش من القول ( )1مرة واحدة ،ومجيعها وردت ضمنيا،
يف حني مل يتم تناول أي مفهوم من مفاهيم الرتبية اجلنسية
األخرى اليت ينبغي تضمينها يف كتب الفقه والسلوك للصفوف
العليا.
كما يتضح من اجلداول  ،3و ،4و 5ما يأيت:
 -1أن جمال " اجلنس يف اإلسالم " جاء يف املرتبة األوىل من
حيث تكرار مفاهيمه يف كتب الفقه والسلوك بالصفوف
العليا ،بواقع  16تكرارا ،وجاء يف املرتبة الثانية جمال
"السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ومحاية الذات"
بواقع  7تكرارات ،وجاء يف املرتبة الثالثة جمال" البلوغ يف
اإلسالم" بواقع  4تكرارات ،وجاء جمال "العورة يف
اإلسالم يف املرتبة الرابعة بواقع  3تكرارات ،يليه "
اإلساءة اجلنسية وما يرتتب عليها" يف املرتبة اخلامسة
لعدم ورود أي تكرار يف هذا اجملال.
 -2أن مفهوم اختالف اجلنسني يف اإلسالم جاء يف املرتبة
األوىل من حيث تكرار تناوله يف كتب الفقه والسلوك
بالصفوف العليا ،بواقع  16تكرار ،يليه مفهوم البلوغ،
بواقع  4تكرارات ،وجاء يف املرتبة الثالثة مفهوم اللباس
والزينة بواقع  3تكرارات ،يليه يف املرتبة الرابعة مفهوما
عورة الفتاة بالنسبة للرجل من غري احملارم ،وحترمي الفحش
من القول بواقع تكرارين ٍ
لكل منهما ،وجاء يف املرتبة
اخلامسة مفاهيم االلتزام باألدب اإلسالمي والتفريق يف
املضاجع بني البنني والبنات ومفهوم العورة بواقع تكرار
واحد فقط.
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 -4عند تضمني مفاهيم الرتبية اجلنسية يف مناهج الفقه
والسلوك يُراعى مشوهلا للجوانب املعرفية ،واملهاريه،
والوجدانية ،مبا حيقق تربية جنسية متكاملة للمتعلمني.

وتشري النتائج إىل أن عددا كبريا من مفاهيم الرتبية
اجلنسية مل ترد يف مجيع كتب عينة الدراسة  ،ومنها املفاهيم
الواردة يف جمال اإلساءة اجلنسية وما يرتتب عليها ،وهي
مفاهيم مهمة وخاصة لطالب الصفوف العليا ،وهذه النتيجة
تتفق مع دراسة اخلالدي ( ،)2011اليت أكدت ندرة وحمدودية
موضوعات الرتبية اجلنسية يف كتب الثقافة اإلسالمية خاصة
فيما يتعلق باألحكام الوقائية والعقوبات واألحكام والعالجية
لالحنرافات اجلنسية ،على الرغم من أمهيتها واستنادها ألدلة
شرعية صرحية ،كما ختتلف هذه النتيجة مع دراسة هندي
( )2007حيث كان جمال األحكام الوقائية للغريزة اجلنسية،
واألحكام العالجية لالحنرافات اجلنسية األعلى تناوال يف كتب
الرتبية اإلسالمية للصفوف العليا يف مرحلة التعليم األساسي.

مقترحات البحث:
يف ضوء البحث احلايل وما توصل إليه من نتائج ،يقرتح
الباحثان إجراء املزيد من البحوث والدراسات يف جمال الدراسة
احلالية ومن الدراسات املقرتحة:
 .1إجراء حبث حتليلي مماثل على كتب الفقه والسلوك
للصفوف الدنيا من املرحلة االبتدائية ،للوقوف على
مدى تناوهلا ملفاهيم الرتبية اجلنسية.
 .2دراسة تقوميية للتعرف على مدى وعي معلمي العلوم
الشرعية بالرتبية اجلنسية واجتاههم حنوها.
 .3إجراء حبث جترييب ملعرفة أثر وحدة مقرتحة يف الرتبية
اجلنسية يف مقرر الفقه والسلوك على الوعي الوقائي
اجلنسي لدى الطلبة.

توصيات البحث:
يف ضوء ما توصل إليه البحث احلايل من نتائج ،وما ورد
يف اإلطار النظري والدراسات السابقة ،قدم الباحثان هذه
التوصيات بأمل أن ُحتسن من واقع الرتبية اجلنسية يف كتب
الفقه والسلوك بالصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية ،وهي
على النحو اآليت:
 .1اإلفادة من قائمة مفاهيم الرتبية اجلنسية اليت توصلت
إليها الدراسة احلالية عند تطوير كتب الفقه والسلوك
للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية.
 .2تضمني مامل يرد من تلك املفاهيم يف كتب الفقه وذلك
بإضافة وحدات أو موضوعات إىل وحدات وموضوعات
هذه الكتب ،تتناسب مع مفاهيم الرتبية اجلنسية.
 .3عند تضمني مفاهيم الرتبية اجلنسية يف الكتب يراعى
استمرارية دراستها من صف دراسي آلخر ،حبيث يراعى
تسلسل املفاهيم وتتابعها األفقي والرأسي ،ومعاجلتها
بصورة مرتابطة ووظيفية ،مع مراعاة طبيعة الصف
وخصائصه النمائية مبا يتناسب مع مستوى نضج الطالب
النفسي والعقلي.
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Inclusion of Sex Education Concepts in the Fiqh and Conduct Textbooks for the Upper Grades in the
Elementary Stage
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Abstract :The study aimed to explore the extent of inclusion of Sex Education Concepts in the Fiqh in Conduct Textbooks
for the Upper Grades at the Elementary Stage. To achieve the objectives of the study, the researchers adopted the analytical
descriptive approach. Further, the researchers prepared a list of sex education concepts that should be included in the Fiqh
and Conducted Textbooks (31) Concepts,which falls under five categories: Sex in Islam, puberty in Islam, awrah in Islam,
preventive behaviors to control sexual instinct and self-protection, sexual abuse and its consequences. Results of the study
showed that there was an implicit inclusion of sex education in the analyzed textbooks as follows: Sixth grade (19,2%) Then
fifth grade, (9, 6%), and fourth grade (6, 4%). The researchers attributed this to the nature of the subjects dealt with in the
Fiqh and Conduct Textbooks for the Upper Grades, as well as a weakness in the inclusion of the five necessities in
Education, related to the legal science course syllabus document for the Elementary stage, per four necessities including
honor protection. and considering the obtained results, the researchers put forward several recommendations and suggestions.

Keywords: Sex Education Concepts, Fiqh and Conduct Textbooks, Upper Grades in the Elementary Stage.
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ِ
مادة العلوم...
للذكاء
زهور حسن ظافر العمري :أثر استخدام روبوت دردشة
االصطناعي لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
ِّ

ِ
االصطناعي لتنمية الجوانب المعرفيَّة في مادَّة العلوم لدى طالبات المرحلة االبتدائية
للذكاء
أثر استخدام روبوت دردشة
ِّ
زهور حسن ظافر العمري
تعليم النماص

قدم للنشر 1440/1/2هـ  -وقبل 1440/3/20هـ
التعرف على روبوتات الدردشة ) ،(Chatbotsودورها يف تنمية اجلوانب املعرفيَّة لدى طالبات الصف السادس االبتدائي
المستخلص :استهدف البحث ُّ
ِ
مستخد ًما أداة االختبار املعريف ،وبعد تقنني األداة وحساب صدقها وثباهتا ،طبقت على عينة استطالعيَّة من عشر طالبات اختريت قصديًّا،
جبدة،
واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب ،وطبِّقت التجربة على جمموعتني جتريبيَّة وضابطة ،وبعد حساب درجات الطالبات ،ومعاجلتها إحصائيًّا،
كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى ≤  0.05بني درجات أفراد اجملموعتني التجريبيَّة والضابطة ،لصاحل التجريبيَّة يف التطبيقني
القبلي والبعدي لالختبار املعريف ،وأظهرت النتائج وجود فروق دالة معنويًّا يف التطبيق البعدي لالختبار بني اجملموعتني عند مستويات ُّ
التذكر والفهم
والتطبيق ،لصاحل اجملموعة التجريبيَّة؛ مما يؤكد فاعليَّة روبوت الدردشة للذكاء االصطناعي يف تنمية اجلوانب املعرفيَّة لطالبات الصف السادس االبتدائي
جبدة ،كما أن النتائج اليت استخ ِرجت من ملف ( )logيف موقع روبوت احملادثة الذكي بعد معاجلتها أظهرت إقبال الطالبات يف اجملموعة التجريبية على
احملادثة مع الروبوت للسؤال عن معلومات حمددة .وبناء عليه فإن معدل استخدام الطالبات ِ
للنظام كمساعد على التعلم أسهم يف حتسني خمرجات التعلم
ً
عددا من التوصيات واملقرتحات.
لديهن يف االختبار التحصيلي .ويف ضوء هذه النتائج قدمت الباحثة ً
الكلمات المفتاحية :روبوت ،الذكاء االصطناعي ،شات بوت ،اجلوانب املعرفيَّة ،تعليم العلوم.
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االستدالليَّة املتنوعة اليت غ ِّذي هبا الربنامج (بونيه1993 ،؛
سليمان.)2010 ،
ويعرف الشرقاوي ( )23 ،2011الذكاء االصطناعي بأنه:
"فرع من علوم احلاسب اآليل الذي ميكن بوساطته خلق برامج
احلاسبات اليت حتاكي أسلوب الذكاء اإلنساين وتصميمها؛
بدال من
كي يتمكن احلاسب اآليل من أداء بعض املهام ً
اإلنسان ،واليت تتطلب التفكري والتفهم والسمع والتحدث
واحلركة بأسلوب منطقي ومنظم".
ويف العامني  2015و  2016قفزت تقنيات الذكاء
االصطناعي املختلفة إىل املراتب األوىل يف قائمة التقنيات
املستحدثة اليت أصبحت دارجة بشكل كبري ،ويف حتقيق
لصحيفة فوربس اإللكرتونيَّة ،توقعت أن يكون الذكاء
استخداما،
االصطناعي وروبوتات احملادثة من التقنيات األكثر
ً
جبانب تطبيقات الواقع االفرتاضي (.)Laurinavicius, 2016
الدراسات تبحث يف تطبيقات هذه التقنيَّة
وبدأت جمموعة من ِّ
يف جمال التعليم والتدريب؛ ألهنا تقوم على مبدأ حماكاة
التواصل اإلنساين الذكي؛ ولكنه تواصل حيصل بني اإلنسان
واآللة ،ويعتمد جناحه على مدى دقَّة تطبيقات الذكاء
االصطناعي (اخلالدي والدجان .)2011 ،فماذا لو تَّت
االستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي ،كوسائل تعلُّم
الصفي؛ حبيث يوظَّف ذكاء اآللة يف تنمية
مساندة للتعلُّم
ِّ
معارف أو مهارات حمددة لدى الطالب ،ويف الوقت نفسه
يكون مفهوم التواصل الذكي والقابل للتطوير حمرك العمليَّة
بوجه عام.
إن ُّ
التقدم يف جمال الذكاء االصطناعي ،باإلضافة إىل توافر
املواد على اإلنرتنت مينح الوقت للتفكري يف الذكاء
االصطناعي ،كأداة للتعلُّم والتفاعل ،وهو ما ميكن أن يقوم به
روبوت الدردشة " "Chatbotالذي يعىن بتزويد املعرفة األوليَّة،
ويتيح للمعلِّمني حريَّةً أكرب يف معاجلة احلاالت املعقدة؛ بع ِّد
التصرفات مرتبطةً بثقافة
الفروقات الشخصيَّة بني الطالب و ُّ

مقدمة:
تطورا غري مسبوق يف جمال
يشهد القرن احلادي والعشرون ً
تِقنية املعلومات واالتصاالت؛ مما أدى إىل ثورة علميَّة ومعرفيَّة
هائلةَّ ،أدت إىل اهتمام املؤسسات اجملتمعيَّة بالبحث يف أفضل
الوسائل ،لالستفادة من خمرجات هذه التطورات يف جماالت،
مثل :التعليم والتدريب والصحة واألعمال .وقد توجهت
املؤسسة التعليميَّة ،سواء يف مراحل التعليم العام أو العايل إىل
حتقيق االستثمار األمثل من تقنيات التعليم ،مع ما يتناسب
وتطلعات املراحل التعليميَّة وخصائصها ،ومع ما يوفر للطالب
فرصا لتوظيف أدوات وخمرجات هذه
يف هذه املراحل مجيعها ً
الثورة املعلوماتيَّة واملعرفيَّة؛ لتحقيق التقدم األكادميي املنشود
هلم ،وليصبحوا فيما بعد أفر ًادا منتجني يف جمتمعاهتم.
ومن هذا املنطلق ،يشري العديد من الباحثني الرتبويني إىل
ضرورة التوسع يف استخدام تقنيات التعلُّم ،اليت أصبحت جزءًا
ال يتجزأ من العمليَّة التعليميَّة أو التدريبيَّة ،وضرورة البحث عن
اجلديد من هذه التقنيات ،وضرورة تعميمه يف املدارس ،وتوفري
التدريب املناسب وف ًقا لتكنولوجيا التعليم املستقبليَّة (نوفل،
2010؛ احليلة.)2014 ،
ومن التقنيات املستقبليَّة اليت أصبحت جتذب نظر
الرتبويني ،تقنيات الذكاء االصطناعي وتطبيقاته .والذكاء
مبن على أساس أنه من املمكن حماكاة الذكاء
االصطناعي ي
البشري باستخدام أنظمة وأجهزة تقنيَّة .ويهدف علم الذكاء
االصطناعي إىل فهم طبيعة الذكاء اإلنساين عن طريق عمل
برامج للحاسب اآليل ،قادرة على حماكاة السلوك اإلنساين
املتسم بالذكاء ،وتعىن قدرة برنامج احلاسب على حل مسألة
ما ،أو اختاذ قرار يف موقف ما -بناءً على وصف هلذا
املوقف -فالربنامج نفسه جيد الطريقة اليت جيب أن تتبع حلل
املسألة ،أو للتوصل إىل القرار بالرجوع إىل عدد من العمليات

24

ِ
مادة العلوم...
للذكاء
زهور حسن ظافر العمري :أثر استخدام روبوت دردشة
االصطناعي لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
ِّ

وعلى الرغم من أن روبوتات الدردشة كانت موجودة منذ
منتصف الستينات؛ فإن القليل منها كان يستخدم لألغراض
التعليميَّة ،وكانت مجيعها تتعلق مبواضيع حمددة.
مفيدا
دورا ً
وميكن أن تؤدي روبوتات احملادثة الذكيَّة ً
لألغراض التعليميَّة؛ ألهنا ذات آليَّة تفاعليَّة ،مقارنة مع نظم
التعلُّم اإللكرتونيَّة التقليديَّة؛ إذ ميكن ل ِ
لطالب باستمرار
التفاعل مع الروبوت من طرِح أسئلة متعلقة مبجال معني
))Hoffman, Kowalski, Jain, & Mumtaz, 2011؛ وهو يقوم
بدور فاعل من خالل تقدمي الدروس اخلصوصيَّة ،واحلل،
اعتمادا
والدعم ،وتقدمي املشورة والنصائح ،أو حىت التعاطف،
ً
على ما حيتاج إليه مستخدموه من مساعدة ( Liu, Liu, Wang,
 Wang, & Li, 2013؛ .)Bii, 2013
وميكن استخدام هذه الروبوتات يف سياقات اجتماعيَّة؛
ألهنا برامج حاسوبيَّة ذكيَّة تنشأ حملاكاة لغة البشر ،عن طريق
التفاعل ،من خالل النص أو اخلطاب (Heller et al., 2005؛
Wang, 2008؛ .)Hoffman et al., 2011
ففي دراسة يب ) (Bii, 2013ما يوضح أن " "Chatbotميتلك
اإلمكانيَّة لالستخدام يف السياقات االجتماعيَّة ،فهو برنامج
كمبيوتر أ ِ
نشئ حملاكاة لغة البشر ،كما ورد ساب ًقا؛ لكنه
أيضا_ ميتلك القدرة على تعزيز التفاعل االجتماعي بني
_ ً
الناس ،والتعاون واملساعدة يف أداء التعلُّم؛ حبيث تستخدم
هذه التقنيَّة للتمهيد لبناء بيئة تعلُّم وتعليم بنائيَّة ،كأساس
لتمكني الطالب على اكتساب مهارات القرن احلادي
والعشرين.
كما تشري دراسة ديل ) (Dale, 2016إىل أن اللغة
انتشارا لعام  2016هي املساعد االفرتاضي
التكنولوجيَّة األكثر
ً
الذكي ،واملساعدون الرقميون ،والواجهات احلواريَّة ،أو
روبوتات الدردشات ،فقط ختتلف التسميات؛ لكن يبقى
املفهوم األساسي ذاته ،وهو حتقيق بعض النتائج عن طريق
التحاور مع آلة باستخدام لغة طبيعيَّة ،ويظهر يف طليعة
بروزا:
التكنولوجيا املساعدون الرقميون الصوتيون األكثر ً

هؤالء الطالب .وينظر البحث احلايل يف إمكانات الذكاء
االصطناعي ،وعلى وجه اخلصوص روبوتات الدردشة
(احملادثة) الذكيَّة ،ليس فقط ملواكبة التطور احلاصل يف
التقنيات اليت قد ختدم التعليم؛ بل ألن التواصل الذكي هو
عنصر فاعل ومؤثر يف العمليَّة التعليميَّة ،قلما ن ِظر يف أمهيته
عند دراسة توظيف التقنيات يف جمال التعليم.
تعد روبوتات الدردشة الذكيَّة ) (Chatbotsمن تطبيقات
الذكاء االصطناعي وهي تطبيقات برجميَّة ِّ
حمفزة على التعلُّم من
خالل االخنراط يف دردشة مع اآللة _ ويقصد باآللة يف هذا
البحث أجهزة احلاسب اآليل أو األجهزة الذكية املستخدمة
للتحاور مع الروبوت_ ولديها طريقة عمل؛ إذ ميكنها االتصال
بشبكات التواصل االجتماعي ،مثل :الفيس بوك والـ Gtalk
والرد تلقائيًّا على حمادثات الدردشة ،وميكن برجمة
)(Chatbotلإلجابة بطرق خمتلفة معتمدة على من كان َّ
يتحدث
معه ،وماذا يقول الشخص ،وما املوضوع الذي كانوا يتحدثون
فيه ساب ًقا ،إخل(Benotti, Martínez, & Schapachnik, 2014).
(Fichter& Wisniewski
ويعرف فيشرت وويزنيويسكي
ِّ
) ,2017روبوت احملادثة " "Chatbotبأنه تطبيق حاسويب ص ِّمم
لتوفري نوع من املعلومات أو اخلِدمات؛ إذ يواجهه املستخدم
حواريًّا ،إما عن طريق الصوت أو كتابيًّا.
أما يب وتو ) (Bii& Too, 2016فيعرفه بأنه برنامج كمبيوتر
ابت ِكر هبدف حماكاة لغة التفاعل البشري الذكيَّة من خالل
النص أو اخلطاب ،والغرض منه الدخول يف حمادثة أو حماكاة
ِّ
اتصاالت الدردشة غري الرمسيَّة بني املستخدم البشري وجهاز
كمبيوتر باستخدام اللغة الطبيعيَّة ،وميكن أن تبتكر باستخدام
خمتلف لغات برجمة الكمبيوتر مبا يف ذلك ،XML ،PHP،C++
 ،JAVAوبايثون ،و .AIML
وِمن ثَّ ميكن استخدامها أداةً للتعلُّم أو لدراسة لغة
جديدة ،وأداة للوصول إىل نظام للمعلومات ،ولتقدمي إجابات
عن أسئلة يف جمال معني(Shawar & Atwell, 2005).
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وأظهرت التجربة عند استخدام الروبوتات الصوتيَّة لتعلم
تفضيال من الطالب للروبوت عن
اللغة اإلجنليزيَّة كلغة أجنبيَّة
ً
أيضا املدرسني على أن
املدرس بنسبة  .%85ويساعد الروبوت ً
يصبحوا أكثر كفاءة ،مبا أنه جييب عن األسئلة املتكررة،
معني من العمل،
ويزودهم املعرفة األساسيَّة .وهبذا ُيتصر جزء َّ
ويصب املدرس تركيزه على األسئلة األكثر اختصاصيَّة
فضال عن ذلك ،ميكن للروبوت مجع األسئلة من
وتعقيداً .
ً
طالب فضلوا عدم ذكر أمسائهم وإرساهلا للمدرس ،وهبذا
يقلَّص احلاجز الذي يشعر به الطالب عند طرح األسئلة
وعرض اآلراء ( .)Fryer& Carpenter, 2006
وكانت دراسة وانغ وباترينا ) (Wang& Petrina, 2013قد
ذكرت أن هناك ست مزايا حمتملة لـ " "Chatbotتساعد
املتعلمني يف اللغة ويف التعليم من خالل ست طرق ،وهي:
 -1مييل الطالب إىل الشعور باالسرتخاء أكثر يف احلديث مع
الكمبيوتر أكثر من أي شخص.
 -2روبوتات الدردشة على استعداد لتكرار املواد نفسها مع
الطالب إىل ما ال هناية ،فهي ال تشعر بامللل أو تفقد
الصرب.
 -3توفر جمموعة منها ًّ
كال من النص والكالم؛ مما يسمح
للطالب ملمارسة كل من مهارات االستماع والقراءة.
 -4روبوتات احملادثة جديدة ومثرية الهتمام الطالب.
 -5لدى الطالب فرصة الستخدام جمموعة متنوعة من
اهلياكل اللغويَّة واملفردات ،واليت عادة لن يكون هناك
فرصة الستخدامها.
 -6ميكن أن توفر تغذية راجعة وفعَّالة للطالب يف اإلمالء
والنحو.
وعلى الرغم من أن استخدام روبوتات الدردشة ""Chatbot
كان له أثر واضح يف الرتفيه والتجارة والطب وغريها ،فهي
أيضا أثبتت فاعليتها يف جمال التعليم .ففي دراسة يب وتو (Bii
ً
) & Too, 2016اليت هدفت إىل استفتاء آراء  30طالبة يف
مدرسة بكينيا عن مدى االستفادة من روبوت دردشة ذكي

"سريي من شركة آبل ،كورتانا من مايكروسوفت ،أليكسا من
أيضا آالف من روبوتات
أمازون ،ومساعد جوجل" .وهناك ً
مهاما وظيفيَّة
احملادثة املرتكزة على النصوص ،واليت تستهدف ً
نصات
معينة ،واملدعومة بأدوات تتيح بناء روبوتات لعدد من ِم َّ
املراسلة املستخدمة على نطاق واسع.
ويرى مجاعة من الناس تلك التكنولوجيا على أهنا تبشر
بثورة يف طريقة تفاعلنا مع األجهزة واملواقع والتطبيقات .وهذا
ما تظهره دراسة ديل ( )Dale, 2016حني مجعت بعض
التصرحيات اليت تؤِّكد أن التفاعل مع التكنولوجيا ،إما
باستخدام نص أو كالم يف اللغة الطبيعيَّة قد أصبح عمليًّا
وبوجه متزايد ذا أمهيَّة بالغة؛ إذ يصنف استطالع  MITالتقن
الواجهات احلواريَّة على أهنا واحدة من عشرة جناحات تقنيَّة
يف سنة .2016
وتذكر دراسة ماكنيل ونيويري )(McNeal & Newyear, 2013
أن لغة ”ُّ “AIML
تعد وسيلةً بسيطة بطبيعتها للمدرسني
ِ
انطالق الكثريين من
والطالب لربجمة " ،"Chatbotونقطة
املهتمني بـ ـ " ،"Chatbotأو معاجلة اللغة الطبيعيَّة .أما أليسون
) (Allison, 2012فيذكر أن جمموعة ملفات  AIMLهي عبارة
عن ملفات نصيَّة تتضمن فئات( :أسئلة وأجوبة)ِ ،
مجعت
وصنِّفت من حيث احملتوى إىل ملفات هلا أمساء مرتبطة هبا،
وختَّزن أمناط مدخالت املعرفة واالستجابات ضمن هذه
امللفات.
دورا ذا فائدة لألهداف
ميكن لروبوتات الدردشة أن تؤدي ً
التعليميَّة؛ وذلك ألهنا ذات ميكانيكيَّة تفاعليَّة ،باملقارنة مع
أنظمة التعليم اإللكرتونيَّة التقليديَّة .ففي دراسة لـ فراير وكاربنرت
)(Fryer& Carpenter,2006تقول :إن روبوتات الدردشة تزود
املتلقني باملعرفة بطريقة ممتعة من ناحية ،ومن ناحية أخرى
مساعدا يف تفعيل مشاركة املتلقني .فهنالك نسبة
دورا
ً
تؤدي ً
مشاركة أعلى ،وشعور بأرحييَّة أكرب من الطالب عندما
يتحدثون مع كيان حمايد.
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ملف حمادثة  Chat Logsإىل أن  %35من األسئلة املوجهة
للروبوت كانت عن مصادر املكتبة ،يف حني  %16كانت عن
ِخدمات املكتبة ،و %15كانت حول أسئلة حبثيَّة ذات عالقة
باملكتبة ،و %11عن املصادر اجلاهزة  ،reference-readyو%10
عن املشكالت الفنيَّة يف أنظمة املكتبة ،و %6كانت أسئلة
ذات إجابات بسيطة ،و %4كانت أسئلة شخصيَّة.
كما أجرى بينويت وآخرون ( )Benotti et al., 2014دراسة
هدفت إىل تصميم روبوت دردشة ذكي حتت اسم (،)Chatbot
واختبار مدى قدرته على جذب اهتمام الطالب ،وحتفيز
مشاركتهم ( )Engagementيف موضوعات ذات عالقة مبفاهيم
احلوسبة اليت تدرس يف املراحل الثانويَّة باملدارس األرجنتينيَّة .تَّ
اختبار ) )Chatbotكبديل متاح ملنصة ( )Aliceيف مسابقة وطنيَّة
يف جمال احلاسب ،وكذلك اختِرب يف بعض املدارس الثانويَّة
احلكوميَّة؛ فوجد أن معظم مؤشرات املشاركة( :إجناز املهمة،
واملشاركة واحلماسة واالهتمام) ازدادت عند استخدام
( ،)Chatbotباملقارنة مع ( ،)Aliceمع بعض االختالفات بني
الفتيات والفتيان ،وهي نفسها خمرجات التطبيق يف املدارس
احلكوميَّة ،ويعود ذلك إىل أن ) (Chatbotوفَّر احملتوى العلمي
واإلرشادات والتغذية الراجعة يف شكل بنائي ودوري للطالب،
يف حني مل تكن ( )Aliceتوفِّر تلك املميزات.
كما كشفت دراسة هوفمان وآخرين (Hoffman et al.,
) 2011عن نتائج استخدام روبوتات احملادثة يف تدريس صف
جامعي ،وذلك حماولة ملعاجلة املشكلة اليت يواجهها املتعلمون
اإللكرتونيون فيما يتعلمون؛ وقد أتيحت اخليارات للطالب
بني العمل على صفحة ويكي تَّ تعديلها ،أو عن طريق
احلديث مع أداة الذكاء االصطناعي احلواريَّة ،وبعد حتليل
فضلوا أداة
سجالت نشاط الطالب تبني أن معظم الطالب َّ
الذكاء االصطناعي احلواريَّة على صفحة الويكي.
وجتد الباحثة يف الدراسات السابقة ما يتفق مع البحث
احلايل ،يف كوهنا هتدف إىل بناء روبوتات دردشة تستخدم أداةً
تعلميَّة لتقدمي املعرفة ملستخدميها ،وتتيح التفاعل والبناء

الدراسة
( )Knowieص ِّمم يف موضوعات احلوسبة ،وقد طبِّقت ِّ
على عينة جتريبيَّة خالل فرتة 8أسابيع ،ومن ث توزيع أداة
صممها الباحثون .وأشارت النتائج يف
البحث ،وهي استبانة َّ
لديهن آراء إجيابيَّة عن روبوت
جمملها إىل أن الطالبات كان
َّ
أيضا جمموعة من احللول لتطويره.
الدردشة ،واقرتحت ً
وقد قام رمحان ( )Rahman, 2012بدراسة هدفت إىل
تصميم روبوت دردشة ذكي ملساعدة الطالب يف جامعة براك
 Bracالبنغالية على احلصول على معلومات عن القبول،
املقررات الدراسيَّة ،وقد بن روبوت احملادثة املقرتح،
واملعلِّمني ،و َّ
للرد على أسئلتهم ،ومن ث
وع ِرض على جمموعة من الطالب ِّ
أ ِخذت آراؤهم عن مدى رضاهم من عدمه عن اإلجابات
اليت حصلوا عليها؛ حيث سجل  %60رضاهم عن املعلومات
املتعلقة بالقبول ،وأبدى  %60رضاهم عن املعلومات املتعلقة
باملعلِّمني ،و %50أبدوا رضاهم عن املعلومات املتعلقة
الدراسة اليت قام هبا ليو وآخرون
باملقررات الدراسيَّة .وهدفت ِّ
َّ
( )Liu et al., 2013الختبار إمكانيَّة تصميم  Chatbotذكي
( (PALلإلجابة عن أسئلة نفسيَّة غري َّ
معني.
معقدة يف جمال َّ
إذ يركز هذا النظام على تقدمي اقرتاحات أوليَّة ،أو مساعدة
املستخدمني على ختفيف الضغط عن طريق استخراج
املعلومات من املنتديات على اإلنرتنت ،واليت على أساسها
ينشأ نظام ) .)Chatterbotوقد أجري اختبار أويل للتأكد من
جدوى النظام يف حبث الويب عن املعلومات ذات العالقة
باألسئلة املطروحة ،وأشارت النتائج إىل جناح التجريب األويل.
وقد أجرى أليسون ( )Allison, 2012دراسة هدفت
إىل مناقشة نتائج استخدام ( )Pixel chatbotالذي جييب عن
أسئلة عن املكتبة ومصادرها يف جامعة لنكولن نرباسكا ،ويف
الوقت نفسه يتفاعل بشكل "شبه إنساين" مع املستخدمني،
وحييل األسئلة اليت ال يستطيع اإلجابة عنها إىل املختصني يف
طورت الباحثة ( )Pixelاملتاح من خالل املوقع
املكتبة؛ وقد َّ
 /http://pixel.unl.eduباستخدام قاعدة البيانات SQL
باستخدام الذكاء االصطناعي .وأشارت نتائج حتليل 500
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اللفظي؛ إذ تشكل األهداف الرتبويَّة الغايات األساسيَّة اليت
نرغب من تالميذنا بلوغها عند مرورهم باخلربات التعليميَّة.
وهنا جند أن تصنيف اجلوانب املعرفيَّة ينبثق من تصنيف
األهداف التعليميَّة ،ويقسم اجلانب املعريف إىل مستويات هرميَّة
الرتتيب ،يشار إليها هبرميَّة بلوم ،إذ تبدأ من املستوى البسيط
الذي يستخدم قدرات ومهارات عقليَّة بسيطة ،إىل املستويات
العليا األعقد اليت تتفاعل فيها قدرات ومهارات عقليَّة مرَّكبة
َّ
ومعقدة ،كما يف الشكل (.)1

واملشاركة؛ إذ ميكن لـ ( )Chatbotأن حتفز الطالبة على بناء
املعرفة يف قالب من التواصل شبه اإلنساين ،فهي مبنزلة رفيق
أيضا وسيلة تساعد طالبة املرحلة
دراسة " ."Study Buddyوهي ً
االبتدائيَّة يف الوصول بيسر وسهولة للمعلومات واملعارف ،ومن
ثَّ تتحقق نواتج التعلُّم اليت ميكن قياسها باالختبار التحصيلي،
أو أي نوع من أنواع تقومي امتالك املعرفة.
إن استخدام تقنيات التعليم لتدريس مادة العلوم
للمستويات العليا يف التعليم االبتدائي ُّ
يعد أحد املوضوعات
اليت شغلت الباحثني الرتبويني يف عدد غري قليل من
الدراسات ،واليت أكدت أمهيَّة استثمار تقنيات التعليم لتقدمي
املعارف واملهارات املرتبطة هبذا العلم (البيشي والغامدي،
2006؛ احلمياين2010 ،؛ العريشي والل.)2009 ،
ويأيت اجلانب املعريف للعلم من حصيلة الرتاث الثقايف الذي
يتسلمه اجليل عن أسالفه من األجيال السابقة ،وكذلك
جمهودات علماء اجليل احلاضر يف البحث واالستقصاء،
والتوصل إىل حقائق ومكتشفات علميَّة تضاف إىل حمتوى
شك أن االنفجار املعريف احلادث
الثقافة من هذا الرتاث؛ وال َّ
مظهرا من مظاهر جانب العلم املعريف (قالدة.)2009 ،
ميثِّل ً
وتشري احلصان ( )2015إىل أن املقصود باجلوانب املعرفيَّة:
"املهارات العقليَّة املعرفيَّة اليت يفرتض أن ميتلكها املتعلِّم" .أما
عرفها بأهنا" :عبارة عن وصف ملا ينبغي أن
سليمان ( )2014في ِّ
يعرفه الطالب ،ويكون قاد ًرا على أدائه ،ويتوقع من الطالب
إجنازه يف هناية دراسته ملقرر دراسي ،أو برنامج تعليمي َّ
حمدد".
ويوضح قالدة ( )2009وعليان ( )2010أن التعلُّم ال يأيت
ِّ
بالصدفة؛ ولكنه نتاج اخلربة؛ كما أن البناء املعريف للفرد قد ب ِن
مير هبا الفرد
من حصيلة خربات التعلُّم املوجود باملواقف اليت ُّ
يف بيئته ،والعامل اخلارجي احمليط به ،وتظهر حصيلة البناء
املعريف يف سلوك الفرد ،وجتعله يستفيد منها يف تلخيص
املاضي ،وتفسري احلاضر ،والتنبؤ بظاهرة املستقبل؛ وحيث إن
فعال؛ فإن
قوال أو ً
السلوك هو ما يصدر عن اإلنسان ً
تتضمن السلوك اللفظي وغري
األهداف السلوكيَّة (التعليميَّة) َّ

الشكل ( )1الترتيب الهرمي المعرفي

فاجلانب املعريف كما بني عطا اهلل ( )2010وقالدة
يتكون من ستة مستويات متدرجة من املستوى البسيط إىل
َّ
املستوى املعقد ،وفيما يأيت نستعرض هذه املستويات:
 المعرفة (التذكر)  :Knowledgeتذكر أو استدعاء مـا تعلِّـم()2009

ساب ًقا.

 -الفهم م م م  :Understandingالق ـ ـ ــدرة عل ـ ـ ــى إدراك املع ـ ـ ــاين أو

البيانات ،وترمجتها ،وتفسريها.

 التطبي م م  :Applicationالقـ ــدرة علـ ــى اسـ ــتخدام أو تطبيـ ــقاملعلومات والنظريات واملبادئ والقوانني يف مواقف جديدة.

 التحليل  :Analysisالقـدرة علـى تفكيـك املـادة إىل أجزائهـاومكوناهتا؛ لتحقيـق فهـم أعمق لبنائها التنظيمي ،والبحث عن
العالقات اليت تربط هذه العناصـر وطريقة تنظيمها.
 -التركي ممب  :Synthesisالق ــدرة عل ــى جتمي ــع األج ـزاء لتك ــوين

كل متكامل ذي معىن.

 -التقوي  :Evaluationالقدرة على إصدار حكـم علـى قيمـة

م ــا أو عم ــل أو موق ــف ،ومـ ــا إىل ذل ــك ،طب ًق ــا لفك ــرة معين ــة؛
لتحقيق أغراض معينة.
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ِ
مادة العلوم...
للذكاء
زهور حسن ظافر العمري :أثر استخدام روبوت دردشة
االصطناعي لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
ِّ

الصفيَّة .وذلك بتكوين قاعدة معرفة ،وحتويل بيئة التعليم
والتعلُّم إىل بيئة يكون املتعلِّم حمورها ،وتضمن له التفاعل
والتواصل وبناء املعرفة ،وهذا ما تؤكده النظريَّة البنائيَّة اليت
استند عليها البحث.
وقد سعت كثري من الدراسات لرفع مستوى التحصيل
لدى الطالب ولتنمية جوانب معرفية يف جماالت متعددة،
منها :دراسة جان ( )2010اليت هدفت إىل قياس أثر
اسرتاتيجيات النظرية البنائية يف تنمية اجلوانب املعرفية يف
األحياء لدى طالبات املرحلة الثانوية .وقد أجري اختباران:
قبلي وبعدي ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر للربنامج
املقرتح يف تنمية اجلوانب املعرفية( :املعرفة املفاهيمية ،املعرفة
اإلجرائية ،حل املشكالت) .كما هدفت دراسة اخلطيب
واألشقر ( )2013إىل معرفة تأثري استخدام منوذج بناء املعرفة
املشرتكة يف تنمية التفكري التوليدي واملفاهيم العلمية لدى
تالميذ الصف الرابع االبتدائي يف مادة العلوم .واستخدمت
أداة اختبار التفكري التوليدي واختبار املفاهيم العلمية
(حتصيلي) ،وأظهرت النتائج أن دراسة تالميذ اجملموعة
التجريبية لنموذج بناء املعرفة املشرتكة أسهم يف زيادة قدراهتم
على التفكري التوليدي ،وأن حجم تأثري استخدام منوذج بناء
كبريا يف تنمية كل من املفاهيم العلمية
املعرفة املشرتكة كان ً
واكتساب التالميذ ملهارات التفكري التوليدي .وكانت دراسة
أمحد ( )2013قد هدفت إِىل تنمية املفاهيم العلمية ومهارات
ما وراء املعرفة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي باستخدام
اسرتاتيجية " تنبأ ،الحظ ،اشرح" .واعتمدت على املنهج شبه
التجرييب ،واستخدمت أدايت االختبار لتحصيل املفاهيم
العلمية ومقاييس مهارات ما وراء املعرفة (على طريقة ليكرت)،
وأظهرت النتائج أن اسرتاتيجية "تنبأ ،الحظ ،اشرح" أثبتت
فاعليتها يف تنمية املفاهيم العلمية ومهارات ما وراء املعرفة
لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي مبا يعادل نسبة %99
كما يقيسه اختبار حتصيل املفاهيم العلمية واختبار مقياس ما
وراء املعرفة .أما دراسة أيب عطايا وبريم ،وعبد القادر (،)2007

ويركــز اجلانــب املعــريف علــى مفهــومني أساسـني ،مهــا :املعرفــة
 ،Knowledgeوالفهــم  ،Understandingويع ـ ُّد طلــب املعرفــة
دائمـا ،ولبنــاء املعرفــة املبعثــرة لــدى الفــرد يف قالــب معــريف
تعلمـا ً
ً
ِ
متماسـ ـك؛ ظه ــر الفك ــر البن ــائي كنم ــوذج ق ــوي ج ـ ًّـدا يف بن ــاء
أيض ـ ـا هتيئـ ــة املـ ــتعلِّم
املعرفـ ــة لـ ــدى املتعلمـ ــني ،ويتطلَّ ـ ـب الفهـ ــم ً
التحول يف التدريس من أجل الفهم ،وهو جوهر
للفهم؛ حيث ُّ
البنائيَّة  Constructivismوقلبها اليت ترتكز على النظريَّة البنائيَّة
. Constructivism theory

الفعال للمعرفة لكل طالب
وت ِّ
شدد البنائيَّة على أمهيَّة البناء َّ
خــالل ربــط الــتعلُّم الســابق والــتعلُّم الالحــق بوســاطة املتعلمــني
أنفســهم .ويع ـ ُّد "بياجيــه" واضــع اللبنــات األوىل للبنائيَّــة؛ فهــو
القائــل بــأن عمليَّــة "املعرفــة" تكم ـن يف بنــاء موضــوع املعرفــة أو
إعادة بنائه.
ونظرا ألمهيَّة النظريَّة البنائيَّة يف تدريس العلوم؛ فقد نصح
ً
كثري من خرباء الرتبية العلميَّة بتطبيقها يف التدريس ،فلم يعد
هدف التعليم زيادة املعلومات يف عقل الطالب ،وإمنا إتاحة
الفرصة لبناء معرفته بنفسه حىت يصبح ما تعلمه ذا معىن
بالنسبة له؛ لذلك يؤكد الرتبويون يف مناهج العلوم وتدريسها
على أن تدريس العلوم أصبح عمليَّة هتدف إىل تنشيط
املعارف السابقة للطالب ،وبناء املعرفة واكتساهبا وفهمها،
واالحتفاظ هبا ،واستخدامها حىت ينمو الطالب عقليًّا
ووجدانيًّا ومهاريًّا ،وتتكامل شخصيته من خمتلف جوانبها
(زيتون2007 ،؛ خطايبة.)2005 ،
وقد أثبتت كثري من الدراسات فاعليَّة منوذج التعلُّم البنائي،
والنظريَّة البنائيَّة يف ارتفاع مستوى التحصيل وتنمية اجلوانب
املعرفيَّة ،منها :دراسة جان ( ،)2010ودراسة السفياين والبنا
( ،)2010ودراسة الناقة والعيد ) ،)2009ودراسة حجازي
( ،)2009ودراسة عوض والوهر ( .)2005وبناءً عليه؛ فإن
البحث احلايل ُيترب إمكانيَّة أن تكون روبوتات الذكاء
مساندا للتعلُّم الصفي،
مصدرا معرفيًّا
االصطناعي ))Chatbot
ً
ً
يف إطار يدعم التواصل الذي حياكي ما حيدث يف املواقف
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فقد هدفت إىل التعرف على أثر برنامج مقرتح قائم على
التدريس جلانيب الدماغ على تنمية اجلوانب املعرفية يف العلوم
لدى طالب الصف التاسع األساسي ،واعتمدت على املنهج
التجرييب ،واستخدمت أداة االختبار التحصيلي لقياس
اجلوانب املعرفية ،وأثبتت نتائجها فاعلية الربنامج املقرتح يف
تنمية اجلوانب املعرفية.
وتتفق هذه الدراسات مع البحث احلايل يف ضرورة تنمية
اجلوانب املعرفية ورفع مستوى حتصيل الطالب باستخدام
وسائل متنوعة ،واستخدمت يف هذه الدراسات أداة االختبار
التحصيلي وهي األداة املستخدمة يف هذا البحث الذي
سيطبق على املرحلة االبتدائية ،وهو ما يتفق مع دراسة
اخلطيب واألشقر ( ،)2013وُيتلف مع الدراسات األخرى
اليت طبِّقت على املرحلتني املتوسطة والثانوية.
إن الباحثة تتطلع من خالل تصميم روبوت دردشة يوظِّف
تقنيَّة الذكاء االصطناعي ،إىل توفري فرص تعلُّم للطالبة اليت
تدرس مادة العلوم خارج الصف الدراسي وداخله؛ ولكنها
فرص تعتمد على حماكاة التواصل اإلنساين الذكي الذي ال
جيعل الطالبة تعزف عن استخدام التقنيَّة ،وينمي اجلوانب
املعرفيَّة لديها ،ومن ثَّ حيسن من خمرجات التعلُّم.

التعلُّم لدى الطالب (زكي2013 ،؛ العنزي )2010 ،وعلى
وجه التحديد يف مادة العلوم يف مراحل التعليم األساسي.
ويف اململكة العربيَّة السعوديَّة ،س ِّجلت جمموعة من
املؤشرات الدالة على تدين مستوى الطالب يف مادة العلوم،
ففي تقرير هليئة تقومي التعليم ظهر من حتليل نتائج االختبارات
الوطنيَّة لعام  2015أن  % 41من طالب الصف السادس
حققوا درجات حتت معيار احلد األدىن يف مادة العلوم (وزارة
التعليم ،)2016 ،وهو ما يتفق مع نتائج )(TIMSS 2015
الدراسة الدوليَّة لتقومي مستويات األداء يف الرياضيات والعلوم)
ِّ
اليت ظهر فيها اخنفاض معدل أداء الطالب السعوديني يف
ماديت الرياضيات والعلوم؛ إذ حصلت السعوديَّة على املركز
اخلامس واألربعني الختبار العلوم للصف الرابع االبتدائي،
مبعدل حتصيل  396درجة ،وبذلك ُّ
تعد من الدول اخلمس
األخرية األسوأ يف هذا االختبار ).)IEA, 2015
ومما فاقم من هذه املشكلة هو عدم االهتمام بتوظيف
تقنيات التعليم يف تنمية اجلوانب املعرفيَّة لدى املتعلمني؛ كون
هذه التقنيات ميكن أن تستخدم لتقدمي املفاهيم العلميَّة
للطالب ،بطرق خمتلفة ،تعزز التعلُّم ،وحتفز الطالب وجتذب
اهتمامهم (الشمري.)2015 ،

مشكلة البحث:

أسئلة البحث:

تُستَم ْقصى محاور المشكلة البحثيَّة من خالل اإلجابة
عن التساؤالت اآلتية:
 -１م ـ ــا أثـ ـ ــر اس ـ ــتخدام روبـ ـ ــوت دردش ـ ــة ( (Chatbotللـ ـ ــذكاء
االص ــطناعي يف تنمي ــة اجلوان ــب املعرفيَّــة (عن ــد مس ــتويات
التـذكر ،والفهـم ،والتطبيـق) يف مــادة العلـوم لـدى طالبــات
الصف السادس االبتدائي جبدة؟
user
 -２م ـ ــا م ـ ــدى ت ـ ــأثري تفاع ـ ــل الطالب ـ ــات م ـ ــع النظ ـ ــام
) )interactionيف تنمية اجلوانب املعرفيَّة يف مادة العلوم؟

هتدف ممارسات التعليم األساسي إىل تكني الفرد من
مواصلة تعليمه ،الكتساب املعارف أو املهارات الالزمة اليت
تكنه من االخنراط يف اجملتمع واحلياة العمليَّة يف مراحل الحقة،
مستفيدا من فرص التعليم غري النظامي،
ومتابعة التعلُّم ذاتيًا،
ً
وضروب التعليم املستمر كـلها (حلس)2011 ،؛ لذلك فإن
املؤسسات الرتبويَّة تعىن بزيادة حتصيل املتعلِّم ،وتركز على
ضرورة اكتسابه املعلومات واملعارف واملهارات اليت تساعد على
تنمية اجلوانب املعرفيَّة لديه .وعلى الرغم من ذلك فهناك عدد
من الدراسات اليت أكدت وجود تدن ملحوظ يف مستوى

أهداف البحث:

تتمثل أهداف البحث في اآلتي:
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ِ
مادة العلوم...
للذكاء
زهور حسن ظافر العمري :أثر استخدام روبوت دردشة
االصطناعي لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
ِّ

 احلــدود املكانيَّــة :مــدارس الرتبيــة اإلســالميَّة األهليَّــة جبــدة
نظرا لتوافر اإلمكانات الالزمة لتطبيق البحث.
ً

 -１التعـرف علــى أثـر اســتخدام روبــوت دردشـة )(Chatbot
لل ـ ــذكاء االص ـ ــطناعي يف تنمي ـ ــة اجلوان ـ ــب املعرفيَّ ـ ــة (عن ـ ــد
مستويات التذكر ،والفهم ،والتطبيق) يف مادة العلوم لدى

 احل ـ ــدود البشـ ـ ـريَّة :طالب ـ ــات الص ـ ــف الس ـ ــادس االبت ـ ــدائي
مبدارس الرتبية اإلسالميَّة األهليَّة.

طالبات الصف السادس االبتدائي جبدة.

 -２التعــرف علــى م ـدى تــأثري تفاعــل الطالبــات مــع النظــام
( )user interactioيف تنميـ ــة اجلوانـ ــب املعرفيَّـ ــة يف مـ ــادة
العلوم.

فرض البحث:
متوسط
يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى ( )0.05بني ِّ
درجات أفراد اجملموعة التجريبيَّة اليت تستخدم روبوت احملادثة
ومتوسط درجات أفراد اجملموعة الضابطة اليت
)،)Chatbot
ِّ
تستخدم (الطريقة التقليديَّة) يف القياس البعدي لالختبار
التحصيلي املرتبط باجلوانب املعرفيَّة ،لصاحل اجملموعة التجريبيَّة.

أهميَّة البحث:








ميكن أن يسهم هذا البحث يف إثراء احملتوى العلمي
الرتبوي فيما يتعلق بروبوتات الدردشة وإبراز التجارب
الرائدة يف هذا اجملال.
ميكــن أن يســهم يف مســاعدة مطــوري املنــاهج لالســتفادة
مــن تقنيــة الــذكاء االصــطناعي يف بنــاء روبوتــات تعليميــة
وإدراجها ضمن املناهج كمواد إثرائية.
إمكاني ـ ــة االس ـ ــتفادة م ـ ــن ه ـ ــذا البح ـ ــث كنم ـ ــوذج قاب ـ ــل
للتطبي ــق يف م ــادة العل ــوم ق ــد يس ــاعد املعلم ــني يف حتس ــني
التدريس باستخدام تقنيات حديثة.
إمكاني ـ ــة االس ـ ــتفادة م ـ ــن  Chatbotبوص ـ ــفه أداة تعليمي ـ ــة
مرافقة للطالب ،وقد تفتح له آفاقًا ال حدود هلا.

مصطلحات البحث:

أ -روبوت دردشة للذكاء االصطناعي ):(Chatbot
ُّ
للتحدث مع البشر باستخدام اللغة الطبيعيَّة،
نظام آيل ص ِّمم
يعتمد على مدخالت َّ
حمددة وخمرجات متوقعة Brennan,
).)2006

التعريف اإلجرائي :هو نظام آيل ذكي مربمج على هيئة سؤال
وجواب؛ لتقدمي معلومات للطالب يف جمال معريف َّ
حمدد،

يعمل كـ (رفيق دراسة) إلثراء معلومات الطالب وخرباته،
التصرفات يف مواقف التواصل اإلنساين ،وميكن
وحياكي بعض ُّ
التفاعل معه داخل الصف وخارجه ويف أي وقت باستخدام
احلواسيب املختلفة واألجهزة الذكية.
فهو من ث ُيتلف عن الطريقة التقليدية اليت تستخدم
فيها طريقة التدريس االعتيادية ،ويكون املعلم فيها هو حمور
العملية التعليمية؛ فينقل املعرفة ألذهان الطالب مباشرة
معتمدا على أسلوب احملاضرة أو اإللقاء أو غريها من
ً
األساليب التقليدية يف بيئة تعلم حتدد بوقت معني يف مكان
معني.

حدود البحث:

سيلتزم البحث الحالي بالحدود اآلتية:

 احل ـ ــدود املوض ـ ــوعيَّة- :الفص ـ ــل الث ـ ــاين عش ـ ــر (الكهرب ـ ــاء
واملغنــاطيس) يف مقـ َّـرر العلــوم للصــف الســادس االبتــدائي،
الفصـ ــل الدراسـ ــي الثـ ــاين ،وقـ ــد اختـ ــري لتوافقـ ــه يف اخلطـ ــة
الدراسية مع وقت تطبيق البحث.
اجلوانـ ـ ــب املعرفيَّـ ـ ــة احملـ ـ ــددة مبسـ ـ ــتويات( :التـ ـ ــذكر ،الفهـ ـ ــم،التطبيق) ،وحدِّدت هذه املستويات؛ كوهنـا قابلـة للتحقـق
باستخدام إمكانات التقنية املستخدمة.
 احلدود الزمانيَّة :الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي
1438/1437هـ.

عرفها
ب -الجوانب المعرفيَّة ) :(Cognitive Aspectsوي ِّ
عبد النيب ،والقلين ،واملر ،وشرف الدين ( )2011بأهنا:
"سلسلة من النشاطات العقليَّة اليت حتلِّل املعلومات املتاحة هلا،
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جبدة والبالغ عددهن
1438 -هـ

واليت تؤدي بدورها كامل الوظائف املعرفيَّة :كاالنتباه واإلدراك
والتذكر ،ومبا تنطوي عليه من عمليات االستدالل والقدرة
على حل املشكالت" (.)492
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طالبة خالل العام الدراسي

1437

ب -عيِّنة البحث :طالبات مدارس الرتبية اإلسالميَّة األهليَّة
جبدة ،وت اختيارهن بطريقة قصديَّة؛ وذلك بسبب توافر
األدوات واإلمكانات الالزمة لتطبيق البحث يف املدرسة من
وجود معمل للحاسب اآليل ،واتصال باإلنرتنت؛ وهبذا اختري
فصالن بالطريقة العشوائيَّة ،كما استخدم التعيني العشوائي
لتوزيع الفصلني يف اجملموعتني :التجريبيَّة والضابطة ،وجاء
الفصل السادس (أ) يف اجملموعة التجريبيَّة وعدد الطالبات فيها
تكونت اجملموعة الضابطة من الفصل
( )16طالبة ،يف حني َّ
السادس (ب) ،وعدد الطالبات فيها ( )15طالبة.

التعريف اإلجرائي :هي حصيلة املعلومات واملعارف اليت
تكونت لدى املتعلِّم ،والناجتة من عمليات عقليَّة منظمة
َّ
تتضمن اإلدراك و ُّ
التذكر ،وحلَّ املشكالت ،ميارسها املتعلِّم
َّ

عند تلقي املعلومات ،وتشمل احلقائق واملفاهيم واملبادئ،
والقواعد والقوانني والنظريات العلميَّة.
الطريقة واإلجراءات:

منهج البحث:

املنهج شبه التجرييب :يقوم هذا املنهج على أساس العالقة
السببيَّة بني متغريين :أحدمها املتغري املستقل Independent
) )Variableاملتمثل يف روبوت حمادثة للذكاء االصطناعي،
واآلخر املتغري التابع ( (Dependent Variablesاملتمثل يف
اجلوانب املعرفيَّة مبستوياهتا املعرفيَّة الثالثة :التذكر ،الفهم،
التطبيق.

التصمي التجريبي للبحث:

استخدمت الباحثة التصميم التجرييب ذا اجملموعتني
التجريبيَّة والضابطة؛ واختريت جمموعتان من طالبات الصف
السادس االبتدائي ،تثل اجملموعة التجريبيَّة واليت درست
باستخدام روبوت الدردشة " "Chatbotللذكاء االصطناعي،
يف حني درست اجملموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقليديَّة
السائدة يف التدريس.
واستخدم التصميم البحثي ِ
املعتمد على اختبار قبلي/
بعدي  Posttest Design/Pretestويوضح اجلدول ( )1التصميم
التجرييب للبحث.

مجتمع البحث وعينته:

كون جمتمع البحث من مجيع طالبات
أ -مجتمع البحث :ت َّ
الصف السادس االبتدائي مبدارس الرتبية اإلسالميَّة األهليَّة

جدول 1

التصمي التجريبي للبحث
المجموعة

القياس القبلي

المجموعة الضابطة

اختبار معريف
لقياس مستويات:
(التذكر -الفهم  -التطبيق)

المجموعة التجريبيَّة

 إعداد روبوت الدردشة ) (Chatbotوفالتصمي التعليمي) :(ADDI

نموذج

المعالجة التجريبيَّة
التدريس
بالطريقة التقليديَّة
Chatbot
)(Pandorabots

القياس البعدي
اختبار معريف
لقياس مستويات:
(التذكر -الفهم  -التطبيق)

اطلعت الباحثة على جمموعة من مناذج التصميم التعليمي،
واختارت النموذج العام للتصميم التعليمي ) (ADDIEلتصميم
روبوت دردشة ) (Chatbotوقد اتُّبعت املراحل اآلتية:
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ِ
مادة العلوم...
للذكاء
زهور حسن ظافر العمري :أثر استخدام روبوت دردشة
االصطناعي لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
ِّ

المرحلة األولى -مرحلة التحليل ) :(Analysisهذه املرحلة

متاحا
كما وضع جدول باملواعيد اليت يكون فيها املعمل ً
للطالبات للتعلم.

 -１تحديد خصائص الطالبات للمرحلة االبتدائية:

 -1صياغة األهداف التعليمية:

هي نقطة البدء يف خطوات النموذج ،وفيما يأيت عرض
خلطوات هذه املرحلة:

المرحلة الثانية -مرحلة التصمي ):(Design

تتحدد خصائص الطالبات فيما يأيت( :أعمارهن
ترتاوح ما بني  12-13سنة ،واملستوى االجتماعي واالقتصادي
للطالبات متقارب ،والظروف البيئية هلن متشاهبة إىل حد كبري،
ولديهن مهارات أساسية يف التعامل مع احلاسب؛ إذ تعد مادة
أيضا لديهن
احلاسب اآليل ضمن أحد مقررات املرحلة ،و ً
القدرة على التعامل مع اإلنرتنت وشبكات التواصل
االجتماعي ،كما أن لدى الطالبات الدافعية والرغبة الشديدة
يف التعلم عن طريق اإلنرتنت مع أنه مل يسبق هلن دراسة أي
مقرر دراسي عرب الويب.

صاغت الباحثة اهلدف العام للبحث ،وهو تنمية اجلوانب
املعرفية لدى طالبات الصف السادس االبتدائي جبدة
باستخدام روبوت احملادثة للذكاء االصطناعي ،وقد استعانت
الباحثة مبوقع وزارة التعليم لصياغة األهداف التعليمية للفصل
الثاين عشر يف مادة العلوم املقرر على الصف السادس
وصل للهدف العام لروبوت احملادثة ،وهو
االبتدائي؛ وقد ت ِّ
(تنمية اجلوانب املعرفية) ،ويتفرع من هذا اهلدف أهداف فرعية
تتضمن األهداف العامة والتفصيلية لفصل (الكهرباء
واملغناطيس).

 -2تحديد المحتوى التعليمي:
ووف ًقا لتقسيم الدروس املعتمد من وزارة التعليم وجد أنه
استخداما،
يراعي الرتتيب بطريقة التتابع اهلرمي؛ ألنه األكثر
ً
واألفضل يف تعلم املتعلمات ملادة العلوم؛ إذ يبدأ من أعلى
باملهمات الرئيسة ،ويتدرج إىل األسفل حنو املهمات الفرعية
املمكنة ،واليت حتقق األهداف التعليمية املرجوة من استخدام
.Chatbot
ويف ضوء "وحدة الكهرباء واملغناطيس" واليت تشتمل على
درسني .األول :الكهرباء ،واآلخر :املغناطيسية؛ و ِضع تصور
لتنمية اجلوانب املعرفية واملتضمن روبوت ( )Chatbotحيتوي
على واجهة حوارية تتمتع بالبساطة وعدم التعقيد وسهولة
الوصول إىل املعلومات مع دعمها مبجموعة من املتغريات،
كالصور ،واأللوان على النحو املوضح يف الشكل(:)2

 -2تحديد الحاجات التعليمية:
تتحدد احلاجات التعليمية يف تنمية اجلوانب املعرفية؛
إذ تشكل معاجلتها زيادة حتصيل املتعلم واكتسابه جمموعة من
املعلومات واملعارف واملهارات واخلربات اليت تساعده على
التعامل مع معطيات العامل احمليط به ،وحماولة لدمج التقنية يف
التعليم بشكل أكثر فاعلية؛ لذلك كان ال بد من تطبيق تقنية
تعليمية تتناسب مع خصائص املتعلمات بشكل جيعلهن أكثر
جتاوبًا معها ،وتتمثل هذه التقنية يف روبوت دردشة للذكاء
االصطناعي  Chatbotلتنمية اجلوانب املعرفية؛ إذ يعد أحد أهم
التقنيات املستحدثة للعامني  2015و.2016
 -3تحليل المصادر واإلمكانات:

ت القيام مبسح شامل للموارد والوسائل واملصادر التعليمية
اخلاصة بتدريس هذا الفصل من خالل  ،Chatbotوقد ج ِّهز
معمل احلاسب اآليل وفحصت أجهزة الكمبيوتر وصالحية
ملحقاهتا( :لوحة املفاتيح  -املاوس) كلها ،وتؤِّكد من توافر
شبكة اإلنرتنت قبل البدء بالتطبيق؛ إذ يتطلب تنفيذ البحث
توفري إمكانات البيئة التعليمية اليت هلا دور املساعدة ،ولقد
حاولت الباحثة االستفادة من هذه اإلمكانات قدر اإلمكان،
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أيضا عند الرغبة
جتسيد فكرة النص وحتويله إىل كالم بسيط ً
يف ختصيص وجه وصوت للبوت اخلاص باملستخدم.
ومن خالل ملفات ( AIMILاليت تتكون من عناصر
وفئات وأمناط وقوالب) ك ِّون حمتوى نصي ،وصور ثابتة،
وأخرى متحركة ،ومقاطع فيديو ،وروابط ،والشكل ( )3يوضح
منط احملتوى النصي بلغة .AIML
شكل ) )2الواجهة الرئيسة للروبوت المصم

وقد اشتغلت الباحثة على احملتوى ليكون على هيئة
أسئلة وأجوبة ،ود ِّعمت اإلجابات بالصور الثابتة واملتحركة
والفيديوهات؛ كي تبدو بنمط( :سؤال /جواب) ،وتقيس
مجيعها جوانب معرفية لدى الطالبات حسب مستويات بلوم:
(تذكر ،فهم ،تطبيق) .وميكن للطالبات الوصول إىل املعلومة
عن طريق طرح السؤال على الروبوت؛ ومن ث التفاعل مع
اإلجابات ،وميكن وضع السؤال بأكثر من طريقة ،يف حني
أ ِعد احملتوى للمجموعة الضابطة على هيئة أسئلة فقط
ملناقشتها.
وقد بن )روبوت احملادثة  (Chatbotبعد أن اختري موقع
( )Pandorabotsوس ِّجل فيه ،وقد اختري املوقع ملا يتمتع به من
خصائص .كما يشري ماكنيل ونيويري (McNeal& Newyear,
) 2013إىل أن " "Pandorabotsسيكون هو اخليار األمثل عند
الرغبة يف إعداد اخلادم ""Chatbot؛ فهو يتيح االستضافة
اجملانيَّة واملدفوعة على حد سواء؛ إذ يع ُّد اخلادم اجملاين مكانًا
جيدا للبدء والتجربة بلغة الربجمة .AIML
ً
ويستطيع املستخدم البدء مبحتوى ليس به AIML
أو االختيار من بني عدة جمموعات  AIMLاملؤلفة من قبل:

شكل ) )3نمط المحتوى النصي بلغة .AIML

إن أهـ َّـم أج ـزاء مل ــف AIMLكم ــا ذك ــر وال ــس وريتش ــارد
) (Wallace& Richard, 2017ما يأيت:
أ <aiml> -العالمة اليت يبدأ هبا ملف  AIMLوينتهي هبا.
ب <category> -العالمة اليت تشري إىل وحدة املعرفة.
ج <pattern>-حيتوي على منط يطابق ما يكتبه املستخدم.
د <template> -حيتوي على الرد على مدخالت املستخدم.
وترى الباحثة أنه ميكن وصف سري عمليَّة احلوار اليت تتم بني
املس ــتخدم والنظ ــام يف البح ــث احل ــايل عل ــى النح ــو املوض ــح يف
الشكل اآليت ):)4

،Annotated A.L.I.C.E. AIML ، A.L.I.C.E. ، Standard AIML

كريستيان درومسان  ، standalone German AIMLأو جمموعة
 AIML Sandro Pons’sاإليطاليَّة ،ويعمل موقع
فضال عن إضافة
” "Pandorabotsبشكل وثيق مع ً ،SitePal

الشكل ) )4يمثل سير عمليَّة الحوار بين المستخدم والنظام
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ِ
مادة العلوم...
للذكاء
زهور حسن ظافر العمري :أثر استخدام روبوت دردشة
االصطناعي لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
ِّ

احلقـ ــائق واملبـ ــادئ والنظري ـ ــات واملفـ ــاهيم العام ـ ــة للـ ــدرس ،م ـ ــع
تصحيح املفاهيم واملعلومات اخلاطئة ،وبعـد ذلـك يقـدَّم تطبيـق
هنائي وختامي ملا تـعلِّم.
تعط ـى مقدمــة مــع اجملموعــة التجريبيــة ل ـربط الــدرس بســابق
خ ـربات الطالبــات ،وتعــرض مواقــف الســتثارة دافعيــتهن لطــرح
أس ــئلة؛ وم ــن ث احلـ ـوار واملناقش ــة هب ــدف الوص ــول إىل جوان ــب
املع ـ ــارف املتع ـ ــددة ،وتس ـ ــتطيع الطالب ـ ــة الوص ـ ــول إىل اإلجاب ـ ــة
باس ــتخدام روب ــوت احملادثـ ـة ،وم ــن املمك ــن أن تع ــرض املعلم ــة
مشــكالت ،ويطلــب مــن الطالبــة صــياغة أســئلة عليهــا؛ حبيــث
توج ـ ــه الطالب ـ ــة حن ـ ــو مج ـ ــع املعلوم ـ ــات والتح ـ ــاور م ـ ــع الروب ـ ــوت
باستخدام اسـرتاتيجية الـتعلم الفـردي ،وقـد يكـون لـدى الطالبـة
جمموعـة مــن األســئلة ال تعــرف إجاباهتــا؛ فيكــون الروبــوت رفيــق
دراســة ( )Study Buddyيســاعدها علــى الوصــول إىل املعلومــات
نصوصا وقد تكون روابط
اليت ترغب السؤال عنها؛ فقد تكون
ً
ـورا توضـح
تنقلها لعمل جتـارب تتميـز باحملاكـاة ،وقـد تشـاهد ص ً
هل ــا مف ــاهيم كان ــت حباج ــة إىل معرفته ــا ،أو في ــديو يوض ــح هل ــا
كيفيـ ــة حـ ــدوث شـ ــيء مـ ــا أو زيـ ــادة فه ـ ـ ِم فكـ ــرة مـ ــا .وترتَّـ ــب
املعلومات خالل ذلك باستخدام خـرائط املفـاهيم للتحقـق مـن
مدى فهم الطالبة.
وت َّزود الطالبـة بعنـوان صـفحة الروبـوت عـن طريـق الـرابط أو
QR code reader؛ لتستطيع التحاور مع البوت يف الوقت الذي
تريد ،ويف أي مكان ،وبأي نظام.
وقد اعتمدت الباحثـة علـى تقـدمي احملتـوى بطريقـة تتابعيـة؛
واليت تتيح للطالبات استخدام العناصر الرئيسة اليت تكنهن من
التقـدم لألمــام ،أو الرجــوع للخلـف للمراجعــة أو اخلــروج يف أي
وقت ،مع مراعاة النقاط اآلتية:
 -１اس ـ ـ ــتحواذ انتب ـ ـ ــاه الطالب ـ ـ ــات :وحتق ـ ـ ــق ذل ـ ـ ــك بتص ـ ـ ــميم
( )Chatbotبشكل جذاب باستخدام الصور الثابتة واملتحركة
واألل ـوان املناســبة الهتمامــات الطالبــات ،واحملتــوى ،واملرحلــة
العمرية.

وقــد راعــت الباحثــة اجلوانــب التصــميمية اآلتيــة عنــد إنتــاج
روب ــوت احملادثـ ــة " ،"Chatbotوهـ ــي :البسـ ــاطة وعـ ــدم التعقيـ ــد،
الوضـوح ،إضــافة التفاعليـة بــني أجزائهــا املختلفـة ،تنــوع مصــادر
احملتوى واختالف األنشطة اليت تعزز التعلم الذايت.
 -3تصمي االستراتيجية التعليمية:

مـ ـ ــن خـ ـ ــالل هـ ـ ــذه اخلطـ ـ ــوة اسـ ـ ــتهدفت الباحثـ ـ ــة تصـ ـ ــميم
االس ـ ـرتاتيجية التعليميـ ــة املقرتحـ ــة ،والـ ــيت حـ ــدِّدت مـ ــن خالهلـ ــا
اإلج ـ ـ ـراءات واخلط ـ ـ ـوات املختلفـ ـ ــة لتقـ ـ ــدمي احملتـ ـ ــوى التعليمـ ـ ــي،
وحدِّدت طرق تقدمي األنشطة والتفاعالت التعليمية .ويف ضوء
ذلــك حــدِّد منــط الــتعلم وهــو منــط الــتعلم اخلصوصــي ،ويتضــمن
اسرتاتيجيات تتلخص يف اآليت:
 اسرتاتيجية التعلم الذايت املوجه.


اسرتاتيجية املناقشة واحلوار.

 اسرتاتيجية االستكشاف.
إذ يبدأ مبقدمة عن موضوع الربجميـة ،ث يبـدأ عـرض احملتـوى
بدءًا باألنشطة واالختبارات املرحلية املقدمة يف أوراق عمل مع
تقدمي التغذية الراجعة املناسبة ،ويف حال اإلتقان تنتقل املتعلمة
إىل اجلزء التايل ،وهكذا حىت إتام األجزاء كافة.
قسم احلصص لتشمل اجلـزء العملـي (خمتـرب العلـوم) واجلـزء
ت َّ
النظ ــري م ــن املق ــرر؛ إذ ال ف ــرق هن ــا ب ــني اجملم ــوعتني التجريبي ــة
والض ــابطة يف ال ــتعلم؛ إذ جتـ ـرى التج ــارب واألنش ــطة للدرس ــني
بالكيفيــة نفســها لكلتــا اجملمــوعتني يف (اجلــزء العملــي) ،ويكــون
تبع ـ ـا الخـ ــتالف
االخـ ــتالف فقـ ــط يف حصـ ــص اجلـ ــزء النظـ ــري ً
بيئــات الــتعلم .وبعــد إتــام األنشــطة ومناقشــة نتائجهــا والتوصــل
دون يف كتـاب النشـاط اخلـاص بالطالبـة،
إىل اإلجابات عنها ،ت َّ
وبذلك تنتهي طريقة التدريس املشرتكة املتبعة للمجموعتني.
تكـ ــون الطريقـ ــة املتبعـ ــة يف احلصـ ــة الـ ــيت تليهـ ــا للمجموعـ ــة
الضــابطة هــي التقليديــة؛ بإعطــاء مقدمــة ل ـربط اخل ـربات القدميــة
باحلالية ،وتستخدم اسرتاتيجية احلوار واملناقشـة والسـبورة للرسـم
نقاش ـا يطــرح فيــه أســئلة متنوعــة عــن
والتوضــيح .وتــدير املعلمــة ً
موض ــوعات ال ــدرس ،وتتلق ــى إجاب ــات الطالب ــات للوص ــول إىل
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املتعددة والتكامل فيما بينهـا؛ لتحقيـق األهـداف املنشـودة ،مـع
مراع ــاة خص ــائص ك ــل وس ــيط ومناس ــبته لع ــرض احملت ــوى ،وق ــد
مشلـت الربجميــة اســتخدام الوسـائط اآلتيــة( :النصــوص  -الصــور
الثابت ــة – الص ــور املتحرك ــة  -الرس ــوم املتنوع ــة  -الفي ــديوهات
والعروض).

 -２تعريف الطالبـات بأهـداف الـتعلم :يوجـد صـفحة خاصـة
ضـحت أهـداف
بأهداف التعلم واهلدف مـن ( ،)Chatbotوو ِّ
ال ـ ــتعلم بطريق ـ ــة مبس ـ ــطة ومناس ـ ــبة للطالب ـ ــات م ـ ــع مراع ـ ــاة
االختصار يف تقدميها.
 -３عرض املثريات :تثلت يف عناصر الوسـائط املتعـددة :مـن
صــور ثابتــة ومتحركــة ،وخلفيــات ،حبيــث تكــون مالئمــة يف
اختيارهــا خلصــائص الطالبــات وطبيعــة األهــداف ،واختــريت
اخللفيـ ــات بـ ــألوان ورس ـ ــومات جذابـ ــة ،كم ـ ــا روعـ ــي حج ـ ــم
اخلطوط وألواهنا ومكاهنا يف الصفحات.
 -４توجيــه الــتعلم :ع ِقــد لقــاء تعريفــي مــع الطالبــات للتعــرف
عل ـ ـ ــى طريق ـ ـ ــة التعام ـ ـ ــل م ـ ـ ــع ( ،)Chatbotوم ـ ـ ــا التوجيه ـ ـ ــات
واإلرشادات الالزمة لالستخدام الصحيح.
 -５حتري ـ ــر اس ـ ــتجابة امل ـ ــتعلم وتنش ـ ــيطها :روعي ـ ــت املرون ـ ــة يف
تصميم ()Chatbot؛ حبيث يتاح للطالبـة إعـادة الشاشـة عـدة
مرات السرتجاع املعلومات واستذكارها.
 -６تقــدمي التغذيــة الراجعــة :متابعــة الطالبــات وتــوجيههن يف
أثنــاء التحــاور مــع البــوت ،ويف أثنــاء تأديــة األنشــطة ،ومــن
خالل الرد على استفساراهتن عرب الربيد اإللكرتوين.

 -6تحديد التفاعالت:
ض ِّمنت يف هذه اخلطوة مجيع أنـواع التفاعـل مـا بـني تفاعـل
ب ـ ــني الطالب ـ ــات ،وب ـ ــني الطالب ـ ــات واملعلم ـ ــة ،وب ـ ــني الطالب ـ ــات
واحملتـ ــوى ،وبـ ــني الطالبـ ــات وواجهـ ــات التفاع ـ ـل ،علـ ــى النحـ ــو
اآليت:
أ -تفاعـ ـ ــل الطالبـ ـ ــات :يـ ـ ــتم ذلـ ـ ــك بـ ـ ــني الطالبـ ـ ــات بتبـ ـ ــادل
املعلومات واألفكار واخلربات يف أثناء النقاش.
ب -تفاعـل الطالبــة مــع املعلمــة :وفِّـر بريـد إلكــرتوين للتواصــل
بني الطالبة واملعلمة عند حاجة الطالبة.
ج-تفاع ــل الطالب ــة م ــع احملت ــوى :م ــن خ ــالل االط ــالع عل ــى
عناصـ ـ ـ ـ ــر احملتـ ـ ـ ـ ــوى واحل ـ ـ ـ ـ ـوار مـ ـ ـ ـ ــع الروبـ ـ ـ ـ ــوت ،وتشـ ـ ـ ـ ــغيل
الفيـ ــديوهات ،واالخن ـ ـراط يف التجـ ــارب واألنشـ ــطة داخـ ــل
عقل الروبوت.

 - 4تحديد مهام التدريب وأنشطته:
حتــدَّد يف هــذه اخلطــوة مهــام التــدريب واألنشــطة الــيت جيــب
علــى الطالبــات إجنازهــا ،والــيت تــدعم الوحــدة الدراســية املكونــة
مــن درســني؛ إذ تعــددت تلــك األنشــطة مــا بــني أنشــطة هتيئــة
وأنشــطة تكوينيــة ت َّنفــذ يف أثنــاء الــدرس وأنشــطة تقــومي ختــامي،
وكــذلك أنشــطة واجبــات منزليــة .وقــد راعــت الباحثــة أن تكــون
األنشــطة التدريبيــة مرتبطــة باألهــداف اإلجرائيــة لكــل درس مــن
ال ــدروس ،ويق ــدم للطالب ــة تغذي ــة راجع ــة فوري ــة؛ فعن ــد إجابته ــا
إجاب ــة ص ــحيحة تع ــزز بعب ــارات تش ــجيعية ،وعن ــد إخفاقه ــا يف
اإلجابة تعزز بعبارات خمتلفة.

 -7بناء االختبارات:

بــن اختبــار لقيــاس اجلوانــب املعرفيــة لــدى طالبــات الصــف
وضــح هــذه اخلط ـوات الح ًق ـا يف
الســادس االبتــدائي ،وســوف ت َّ
أثناء تناول أدوات البحث.
المرحلم م ممة الثالثم م ممة -مرحلم م ممة التطم م مموير ):(Development

حِ
صل يف هذه املرحلة على املواد والوسائط التعليميَّة اليت سـبق
حتديـ ــدها واختيارهـ ــا يف مرحلـ ــة التصـ ــميم ،وذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل
احلص ـ ــول عليه ـ ــا ج ـ ــاهزة (املت ـ ــوافرة) أو بإنت ـ ــاج عناص ـ ــر ومـ ـ ـواد
جديدة (غري املتوافرة) ،وقد أنتجت الباحثة هذه العناصر علـى
النحو اآليت:
-１النص ـ ــوص املكتوب ـ ــة :كتب ـ ــت الباحث ـ ــة النص ـ ــوص اخلاص ـ ــة
مبحتـ ـ ـ ــوى املوضـ ـ ـ ــوعات وجهزهتـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل برنـ ـ ـ ــامج
 Microsoft Word 2007كح ـوار ،ث حولتهــا عــن طريــق

 -5اختيار عناصر "الوسائط المتعددة":

اختريت الوسائط التعليمية املالئمة لعرض كل موضوع مـن
ـادا علــى الــدمج بــني عناصــر الوســائط
موضــوعات املقــرر اعتمـ ً
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ِّ

جلس ـ ــة تعريفي ـ ــة م ـ ــع طالب ـ ــات اجملموع ـ ــة التجريبي ـ ــة؛ لتعـ ـ ـريفهن
بالروبوت وكيفية التعامل معه.

( )PandoraWriterعلــى موقــع ( )Pandorabotsالــذي حيــول
امللفات النصية حلوار بلغة  AIMLمع حفظ األكواد.
 -２الص ــور الثابت ــة واملتحرك ــة :حص ــلت الباحث ــة عل ــى الص ــور
الثابتة واملتحركة من خالل شبكة اإلنرتنت ،وقـد ضـمنتها
لعقل الروبوت باستخدام أكواد إدراج الصور.
-３الفيــديو :اســتفيد مــن موقــع ( )Yotubإلضــافة الفيــديوهات
لعقـ ــل البـ ــوت بعـ ــد حتويله ـ ــا ألك ـ ـواد باسـ ــتخدام ص ـ ــفحة

المرحلة الخامسة -مرحلة التقوي ):(Evaluation
كانـت الباحثـة خـالل تطـوير الروبـوت جتـري عمليــات
جتريــب وتنقــيح للتأكــد مــن ســالمة الــروابط بــني أجزائــه ،وعمــل
الوسـ ــائط املختلفـ ــة بش ـ ــكل صـ ــحيح .وتتض ـ ــمن هـ ــذه املرحل ـ ــة
اخلطوات اآلتية:
 -１التجري ــب الف ــردي :ج ـ ِّـرب الروب ــوت بش ــكل ف ــردي م ــن
خـالل دخــول الباحثـة إىل الصــفحة بصـفة املعلمــة وبصــفة
الطالبة والتجريب وإجراء التعديالت.
 -２تقـ ـ ــومي املختصـ ـ ــني للواجهـ ـ ــة احلواريـ ـ ــة :عرضـ ـ ــت الباحثـ ـ ــة
الواجهـ ــة احلواريـ ــة علـ ــى جمموعـ ــة مـ ــن احملكمـ ــني يف جمـ ــال
تكنولوجي ـ ـ ـ ـ ــا التعل ـ ـ ـ ـ ــيم واحلاس ـ ـ ـ ـ ــب اآليل وع ـ ـ ـ ـ ــددهم ()4؛
لتحكيمه ــا وتس ــجيل ملحوظ ــاهتم ،وأجري ــت التع ــديالت
الالزمة لتكون الواجهة احلوارية جاهزة لالستخدام.
 -３جتري ــب الروب ــوت اس ــتطالعيًّا عل ــى جمموع ــة ص ــغرية م ــن
األف ـ ـ ـراد مكون ـ ـ ـة مـ ـ ــن ( )4أف ـ ـ ـراد؛ بغـ ـ ــرض الكشـ ـ ــف عـ ـ ــن
ص ــعوبات االس ــتخدام قب ــل الب ــدء باس ــتخدامها م ــع أف ـراد
عينة البحـث ،واتضـح للباحثـة عـدم وجـود أي مشـكالت
يف استخدام روبوت احملادثة.
وبانتهاء هذه اخلطوة أصبح الروبوت صاحلًا للتطبيق.

(.)Valid XHTML YouTube embed code generator

 -４الروابط :ت العمل على أكواد إضافة الروابط اخلاصة بلغـة
 ،HTMLإلضافة روابط خارجية داخل البوت.
ـممت مـن خـالل ()Custom HTML
 -５الواجهـة احلواريـة :ص ِّ
داخــل موق ــع ( ،)Pandorabotsكمــا ت االس ــتعانة بص ــفحة
(.)Online HTML Editor

المرحلة الرابعة -مرحلة التنفيذ (:)Implementation
أنتجــت الباحثــة يف هــذه املرحلــة روبــوت احملادثــة يف صــورته
األولية ،ومرت هذه املرحلة باخلطوات اآلتية:
 -１جتهيــز األجهــزة :مــن خــالل التأكــد مــن األجهــزة الــيت ال
يعم ــل هب ــا اإلنرتن ــت الس ــتبعادها ،ووض ــع راب ــط روب ــوت
احملادث ــة يف مفض ــالت متص ــفح الوي ــب يف ب ــاقي األجه ــزة
لتسهيل فتح الطالبة للصفحة.
 -２اختبــار توافــق الصــفحة مــع مستعرضــات الشــبكة :للتأكــد
مــن ظهــور الصــفحة بشــكل مالئــم للطالبــة عنــد التصــفح
بــأنواع خمتلفــة مــن مستعرضــات الشــبكة؛ اختــربت الباحثــة
التواف ـ ــق م ـ ــع أكث ـ ــر بـ ـ ـرامج متص ـ ــفحات الش ـ ــبكة العاملي ـ ــة
شيوعا ،وهي:
ً
 برنامج مستعرض الشبكة ()Mozilla Firefox
 برنامج مستعرض الشبكة

 -تصمي أدوات البحث:

اختب ــار قي ــاس اجلوان ــب املعرفيَّ ــة :وه ــو أداة البح ــث ،وق ــد
بنيت يف ضوء األهداف املعرفيَّة الـيت حـدِّدت يف اخلطـوة األوىل
مــن مرحلــة التصــميم ،وتقــيس كــل عبــارة مــن عبــارات االختبــار
هدفًا مـن األهـداف املعرفيَّـة ،وقـد قـدِّم االختبـار ورقيًّـا ،ويشـمل
( )17فقـرة مـن نـوع االختيـار مـن متع ِّـدد ( 6منهـا للتـذكر ،و 8
للفهــم و 3للتطبيــق) ،وقــد مـ َّـر بنــاء االختبــار املعــريف بــاخلطوات
اآلتية:
 -１حتديد اهلدف من االختبار.
 -２إعداد جدول املواصفات.

()Google Chrome

 برنامج مستعرض الشبكة
 برنامج مستعرض الشبكة ()Safari
()Opera

 برنامج مستعرض
وخلص ـ ــت إىل أن ـ ــه ميك ـ ــن ال ـ ــدخول إىل ص ـ ــفحة الروب ـ ــوت
والعمل عليها من أي متصفح .كما عقدت الباحثة بعد ذلك
الشبكة ()internet explorer
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لكل سؤال من أسئلة االختبار:
ج -معامل التمييز ِّ

 -３حتديد نوع االختبار وصياغة مفرداته.
 -４وضع تعليمات االختبار.
 -５إعداد ورقة اإلجابة عن مفردات االختبار.
 -６الصورة األوليَّة لالختبار ،وعرضه على احملكمني:
صــاغت الباحثــة أســئلة االختبــار يف صــورهتا األوليَّــة،
وقــد بلــغ عــدد أســئلة االختيــار مــن متعــدِّد ( )17س ـؤ ًاال،
لكل سؤال أربعة بدائل ،واحد منهـا صـحيح ،وبعـد كتابـة
فقرات االختبار ،ع ِرضت يف صورهتا األوليَّـة علـى جمموعـة
من احملكمني من ذوي االختصاص ،وعددهم ()4؛ وذلك
الس ــتطالع آرائه ــم ح ــول (ارتب ــاط السـ ـؤال باهل ــدف ـ
ووضوح الصياغة اللغويَّة).
 -７صممدا االمحكمممين لالختبممار المعرفممي :ع ـ ِرض االختبــار

بني ( 0.33

كانت معامالت التمييز لفقرات االختبار ترتاوح
 ،)– 0.67وهذا يعن أن معامل التمييز لكل فقرة من فقرات
احلد املناسب ،وعليه؛ قبِلت مجيع فقرات
االختبار يقع يف ِّ
االختبار.
د -حساب زمن االختبار :وجدت الباحثة أن الزمن

متوسط
املناسب لتطبيق االختبار هو ( )35دقيقة؛ وذلك ألن ِّ
املدة الزمنيَّة جلميع أفراد العينة االستطالعيَّة تساوي ()35
دقيقة.
وبذلك تأكدت الباحثة من صدق االختبار املعريف وثباته،
وأصبح االختبار يف صورته النهائيَّة مكونًا من ( )17فقرة،
وقابال للتطبيق.
ً

على جمموعة من اخلـرباء واملختصـني؛ وذلـك إلبـداء آرائهـم عـن
أي مالحظــات يروهنــا مناســبة ،فيمــا يتعلَّــق بالتعــديل أو التغيــري
أو احلذف.

 خطوات تطبي البحث:ب ِدئ التطبيق وفق اإلجراءات اآلتية:

 -1التمهيد وهتيئة مكان جتربة البحث.
 -2تطبيق األدوات قبليًّا (االختبار املعريف).
 -3تنفيذ جتربة البحث.
 -4التطبيق البعدي لألدوات.

 -８التجربة االستطالعيَّة لالختبار:

أ -ثب ممات االختب ممار :باس ــتخدام معادل ــة ألف ــا كرنب ــا  ،بل ــغ
معامـ ــل الثبـ ــات ()0.876؛ وهبـ ــذا ميكـ ــن الوثـ ــوق بالنتـ ــائج الـ ــيت
حيصل عليها بعد تطبيق االختبار على عينة البحث.

اختبار طبيعة توزيع البيانات :يف البداية اختربت الباحثة

ب -حسمماب معامممل السممهولة والصممعوبة :كانــت معــامالت

طبيعيَّة توزيع البيانات( :درجات الطالبات يف االختبارين
القبلي والبعدي لكلتا اجملموعتني) باستخدام اختبار شابريو
ويلك كما يف اجلدول ( (2وبذلك تكون البيانات حتت
الدراسة موزعة توز ًيعا طبيعيًا ،لكنها يف االختبار البعدي قيمة
ِّ
 pأقل من  0.05وهبذا تكون موزعة توز ًيعا غري طبيعي.

الص ــعوبة لفقـ ـرات االختب ــار تـ ـرتاوح ب ــني
ومعامالت السهولة ترتاوح بني ( ،)0.40 - 0.70وهـذا يعـن أن
معامــل الصــعوبة لكــل فقــرة مــن فق ـرات االختبــار يقــع يف احلــد
املناسب ،وهبذه النتائج تبقي الباحثة مجيع فقرات االختبار.
(،)0.30 – 0.60

جدول 2
اختبار شابيرو ويلك للتطبيقين القبلي والبعدي للمجموعتين
Shapiro-Wilk
df

Statistic

Sig.

قبلي

.928

31

.038

بعدي

.950

31

.160
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ِّ

 -２ما مدى تأثري تفاعل الطالبات مع النظام
) )interactionيف تنمية اجلوانب املعرفيَّة يف مادة العلوم؟
إجابة السؤال األول :وينص السؤال على" :ما أثر استخدام
روبوت دردشة ( (chatbotللذكاء االصطناعي يف تنمية
اجلوانب املعرفيَّة (عند مستويات :التذكر ،والفهم ،والتطبيق)
يف مادة العلوم لدى طالبات الصف السادس االبتدائي
جبدة؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال اختارت الباحثة الفرضية
اآلتية" :يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى ( )0.05بني
متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبيَّة اليت تستخدم روبوت
ِّ
ومتوسط درجات أفراد اجملموعة الضابطة
الدردشة )،(Chatbot
ِّ
اليت تستخدم الطريقة التقليديَّة يف القياس البعدي لالختبار
التحصيلي املرتبط باجلوانب املعرفيَّة لصاحل اجملموعة التجريبيَّة".
والختبار هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار Mann-
 Whitney Uملعاجلة البيانات ،والتحقق من أن هناك فرقًا بني
متوسط رتب درجات طالبات اجملموعة التجريبيَّة والضابطة يف
ِّ
القياسني القبلي والبعدي .وكخطوة أوىل نـفِّذ االختبار على
كامل البيانات( :درجات طالبات اجملموعتني الضابطة
والتجريبية يف االختبارين القبلي والبعدي دون تفنيد مستويات
التعلم) .كما نالحظ بداية يف اجلدول ( )3والشكل ( )5أنه
متوسط درجات اجملموعتني الضابطة
توجد فروق بني رتب ِّ
والتجريبيَّة يف كل من القياسني القبلي والبعدي ،ويظهر
التفاوت جليًّا يف التطبيق البعدي لالختبار مع اجملموعة
التجريبيَّة.

لذلك استخدمت الباحثة اختبار
متوسط رتب
ملعاجلة البيانات ،والتحقق من أن هناك فرقًا بني ِّ
درجات طالبات اجملموعة التجريبيَّة والضابطة يف القياسني
القبلي والبعدي.

user

Mann-Whitney U

 الطرا واألساليب اإلحصائيَّة:تَّت املعاجلة اإلحصائيَّة للبيانات اليت حصلت عليها
الباحثة باستخدام حزمة الربامج اإلحصائيَّة للعلوم االجتماعيَّة
) )SPSSالختبار صحة فروض البحث ،وقد استخدمت
األساليب اإلحصائيَّة اآلتية:
 -１حساب معامل ارتباط بريسون.
 -２حساب معامل ثبات ألفا كرونبا .
 -３معادلة بليك ( )Blackالختبار طبيعة توزيع البيانات.
متوسط
 -４اختبار  Mann-Whitney Uحلساب الفرق بني ِّ
درجات اجملموعتني التجريبيَّة والضابطة لالختبارين القبلي
والبعدي اخلاصني باجلوانب املعرفيَّة.
 QDA Miner -５لتحليل البيانات النوعيَّة املستخرجة من
النظام.
 -６اختبار . one-way Anova
النتائج وتفسيرها:

تتضمن عرضا لنتائج البحث حول أسئلته اآلتية:
 -１ما أثر استخدام روبوت دردشة ( (chatbotللذكاء
االصطناعي يف تنمية اجلوانب املعرفيَّة (عند مستويات :التذكر،
والفهم ،والتطبيق) يف مادة العلوم لدى طالبات الصف
السادس االبتدائي جبدة؟
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جدول 3
اختبار مان وتني لمعرفة الفروا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي المرتبط بالجوانب
المعرفية
Mean Ranks

قبلي
بعدي

المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

الضابطة

15

17.13

257.00

التجريبية

16

14.94

239.00

الضابطة

15

10.03

150.50

16

21.59

345.50

التجريبية

يف اجلدول ( )4أدناه نالحظ أن االختبار مل يسجل فرقًا
ذا داللة إحصائيَّة بني التطبيق القبلي لالختبار بني اجملموعتني
الضابطة والتجريبيَّة؛ فقد كانت قيمة ال  Pأكرب من ()0.05
متوسط
شكل ( ،)6يف حني نالحظ داللة معنويَّة ظاهرة بني ِّ
درجات اجملموعة التجريبيَّة والضابطة يف التطبيق البعدي،
لصاحل اجملموعة التجريبيَّة؛ إذ كانت قيمة  p = 0.000وهي
قيمة أقل من ( )0.05كما يف الشكل ( )7أدناه.

شكل :5متوسط رتب درجات المجموعتين في القياس القبلي
والبعدي لالختبار التحصيلي.

جدول 4
متوسط الدرجات في القياسين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي المرتبط بالجوانب المعرفيَّة للمجموعتين.
داللة الفروا بين ِّ
Mann-Whitney U Test Statistics

قبلي

بعدي

Mann-Whitney U

103.000

30.500

Wilcoxon W

239.000

150.500

Z

-.687

-3.563

)Asymp. Sig. (2-tailed

.492

.000

شكل  :6عدم وجود داللة في االختبار القبلي بين المجموعتين.
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شكل  :7وجود داللة في االختبار البعدي بين المجموعتين.

ِ
مادة العلوم...
للذكاء
زهور حسن ظافر العمري :أثر استخدام روبوت دردشة
االصطناعي لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
ِّ

كخط ــوة ثاني ــة أج ــرت الباحث ــة اختب ــار
 Uعلى التطبيق البعدي لالختبار على

ك ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــن اجملم ـ ـ ـ ـ ــوعتني الض ـ ـ ـ ـ ــابطة والتجريبيَّ ـ ـ ـ ـ ــة ،م ـ ـ ـ ـ ــع
تفني ـ ـ ـ ـ ـ ــد مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتويات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــتعلُّم عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى النح ـ ـ ـ ـ ـ ــو املوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح يف
اجلدول (.)5

Mann-Whitney

جدول : 5
داللة الفروا بين طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي.
الجانب

المعرفي
التذكر
الفه
التطبي
الجوانب

المعرفية كليا

المجموعة

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

الضابطة

15

10.57

158.50

التجريبية

16

21.09

337.50

الضابطة

15

11.17

167.50

التجريبية

16

20.53

328.50

الضابطة

15

11.13

167.00

التجريبية

16

20.56

329.00

الضابطة

15

10.03

150.50

التجريبية

16

21.59

345.50

يتضح من اجلدول السابق أن متوسط رتب درجات
طالبات اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي بلغ عند
مستويات( :التذكر والفهم والتطبيق واجلوانب املعرفية كليًا)
على الرتتيب ) ،(21.59) ،(20.56) ،(20.53) ،(21.09وهي
قيم أكرب من متوسط درجات طالبات اجملموعة الضابطة يف
التطبيق البعدي والذي بلغ ) ،(11.13) ،(11.77) ،(10.57
) .(10.03وعند حساب داللة الفروق بني اجملموعتني يف
امال
املستويات الثالثة اليت تضمنها االختبار ويف االختبار ك ً
يتضح أن ) (Uدالة إحصائيًا بقيمة ) (0.001عند مستوى
التذكر ،و) (0.003عند كل من مستوى الفهم والتطبيق،
و) (0.001للجوانب املعرفية كليًا ،وهي قيم ال تتجاوز
)(0.05؛ مما يدل على وجود فروق ذات داللة بني متوسط
رتب درجات اجملموعة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي
عند مستوى( :التذكر -الفهم -التطبيق) ،ويف اجلوانب املعرفية
كليًا لصاحل اجملموعة التجريبية؛ مما يعن تفوق طالبات اجملموعة
التجريبية على طالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي
الختبار اجلوانب املعرفية ،وهو ما يدل على وجود أثر

قيمة u

الداللة

مستوى الداللة

38.5

دالة

.001

47.5

دالة

.003

47.000

دالة

.003

47.000

دالة

.001

الستخدام روبوت الدردشة
املعرفية لطالبات املرحلة االبتدائية.
ولإلجابة عن سؤال البحث" :ما مدى تأثري تفاعل
الطالبات مع النظام ( )user interactionيف تنمية اجلوانب
املعرفيَّة يف مادة العلوم؟".
استخرجت الباحثة ملف  logمن موقع روبوت احملادثة
الذكي باستخدام برنامج ( .)QDA Minerتقصد الباحثة بـ
"التفاعل" يف هذه احلالة هو الغرض الذي يستخدم الروبوت
الدراسة عدد املرات اليت
فيه ،وعلى وجه التحديد يف هذه ِّ
معني .فتوظَّف
يتفاعل فيها املستخدم مع الروبوت يف موضوع َّ
معدالت االستخدام يف احلكم على مدى االستفادة من نظام
عضد املعاجلة السابقة
ما؛ لتحقيق هدف معني .وميكن أن ت ِّ
ِ
معدالت تفاعل الطالبات مع
لفرضيات البحث الرئيسة دراسة
الروبوت.
دربت الباحثة مسب ًقا الروبوت على جمموعة من
لقد َّ
األسئلة ،وهي ( )90سؤ ًاال تنتمي إىل مستويات( :التذكر،
الفهم ،والتطبيق) ،ومن ث حتاورت الطالبات من اجملموعة
)(Chatbot
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عدد األسئلة وتصنيفاهتا اليت استخدمتها الطالبات للتحاور مع
الروبوت.

التجريبيَّة مع روبوت احملادثة الذكي ،وسألنه ( )64سؤ ًاال منها،
أي ما نسبته  %71.1حسب مدخالت ال ـ  logمن نظام
الروبوت ،ويوضح شكل ( .)8واجلدول ( )6أدنامها
جدول 6
عدد األسئلة المستخدمة للتحاور مع الروبوت وتصنيفاتها.
تصنيف األسئلة حسب مستويات التعلُّ

عدد األسئلة

مجموع التكرارات لألسئلة في كل مستوى

النسبة المئويَّة لألسئلة

التذكر

31

90.00

48.4375

الفه

28

81.00

43.75

التطبي

5

17.00

7.812

المجموع

64

188

% 100

شكل ( )8تكرار األسئلة المدخلة في النظام

متوسطات
وللكشف عن داللة االختالف من عدمها بني ِّ
تكرارات األسئلة مصنَّفة حسب مستوى التعلُّم( :تذكر ،فهم،
تطبيق) طبَّقت الباحثة اختبار  one-way Anovaبعد معاجلة
طبيعيَّة التوزيع للبيانات .فقيمة داللة تفوق  0.05سوف ُّ
تدل
املتوسطات غري ذات داللة ،وأنه خاضع
على أن الفروق بني ِّ
للصدفة ،أي إن أسئلة الطالبات اللوايت حتاورن الروبوت فيها،
متوسطات تكرارها على مستويات التعلُّم غري ذي
وتوزيع ِّ
خاضعا للصدفة .يف حني قيمة داللة أقل من
داللة ،وأنه كان
ً
 0.05سوف تكون دالة على أن هناك معىن لتكرار األسئلة
املشار إليها يف ضوء توزيعها على مستويات التعلُّم ،ومن ثَّ

نالحظ من اجلدول والشكل السابقني إقبال الطالبات يف
اجملموعة التجريبيَّة على احملادثة مع الروبوت للسؤال عن
ُّ
(التذكر
املعلومات اليت تندرج حتت مستويات التعليم:
والفهم) ،واهتمام حمدود باألسئلة عند مستوى التطبيق .وهذا
ُّ
يدل بوجه عام على أن الطالبة تفضل استخدام هذه التقنيَّة
للحصول على إجابات َّ
حمددة يف املستويات املشار إليها ،وقد
يكون لذلك عالقة برغبتها يف اسرتجاع حمتوى علمي معني،
أو حماولة فهم موضوع َّ
حمدد يف الدروس .يف حني تتم عمليَّة
التطبيق غالبًا يف البيئة الصفيَّة مع املعلِّمة اليت تعرض األمثلة،
ومن ثَّ املمارسة التطبيقيَّة والتوجيه ،خالل ذلك كله.
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ِ
مادة العلوم...
للذكاء
زهور حسن ظافر العمري :أثر استخدام روبوت دردشة
االصطناعي لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
ِّ

( )7أدناه نتائج تطبيق االختبار.

حتاورهن مع الروبوت كن يفضلن
إثبات أن الطالبات يف
َّ
االستفسار عن موضوعات معينة دون غريها .ويوضح اجلدول

جدول :7
نتائج اختبار انوفا لبيان تكرار األسئلة حسب مستوياتها
المستوى

العدد

الوسيط

المتوسط

تذكر

31

-4.00

-3.10

فه

28

-3.50

-3.11

تطبي

5

1.00

1.40

المجموع

64

-3.00

-2.75

درجة الحرية
2

مستوى الداللة
0.000
دالة

معتمدا على احتياجات تعلُّم
كمستخدمات مع الروبوت كان
ً
َّ
ملتوسطات تكرار األسئلة
حمددة ،وكانت هناك داللة
ِّ
واملستويات اليت تقع ضمنها .وعليه ميكن القول إن معدالت
استخدام الطالبات للنظام كمساعد على التعلُّم أسهم يف
حتسني خمرجات تعلُّمه َّن يف االختبار التحصيلي .وأن داللة
متوسطات تكرار األسئلة املستخرجة من بيانات
الفروق بني ِّ
النظام ،تشري إىل احتياجات تعلُّم َّ
حمددة لدى الطالبة مرتبطة
مبستوى التعلُّم.
وترى الباحثة أنه ميكن تفسري هذه النتائج على ضوء ما
يأيت:
 قدرة الروبوت ( )Chatbotعلى تكيف ومواءمة سرعة
ومستوى وطريقة عرض املادة التعليميَّة ،مبا يتناسب مع
قدرات الطالبة وخصائصها الفرديَّة؛ ساعدها على تنمية
اجلوانب املعرفيَّة يف مادة العلوم املستهدفة.
 ساعد استخدام روبوت دردشة ( )Chatbotللذكاء
االصطناعي لواجهة تفاعلية تعتمد على احلوار والتفاعل
املتبادل بني الطالبة والنظام بلغة الطالبة الطبيعيَّة على
تكوين دافعيَّة لديها للبحث والسؤال؛ مما أسهم يف
اكتساب اجلوانب املعرفيَّة املطلوبة يف مادة العلوم.
 استخدام روبوت حمادثة ( )Chatbotللذكاء االصطناعي
لتكنولوجيا تثيل املعرفة ،وهي إحدى التكنولوجيات
املهمة للذكاء االصطناعي؛ إذ ميثل املعرفة ويعرضها على
الطالبات يف صورة مناسبة ،وباستخدام وسائط متنوعة

وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة ()Allison, 2012؛ إذ
كان هناك تنوع يف أسئلة الطالبات (أسئلة عن مستويات
معينة ،وأسئلة ذات إجابات قصرية ،وأسئلة شخصية وغريها).
وقد جاءت هذه النتائج متوافقة مع نتائج دراسات أظهرت
أث ـ ــر اس ـ ــتخدام ( )Chatbotيف تعل ـ ــيم الط ـ ــالب ،ومنه ـ ــا دراس ـ ــة
هوفمــان وآخــرون ) )Hoffman et al., 2011الــيت اســتخدمت
روبوتــات الدردشــة يف تــدريس صــف جــامعي ملعاجلــة املش ــكلة
اليت تواجه املتعلمون اإللكرتونيون وأثبتت ارتياحهم هلا .ودراسة
بينـويت )  )Benotti et al., 2014الـيت أثبتـت فاعليـة  Chatbotيف
ج ــذب اهتم ــام الط ــالب وحتفي ــز مش ــاركتهم ( )Engagementيف
موضــوعات ذات عالقــة مبفــاهيم علميــة .وكــذلك دراســة فرايــر
وش ــاور وأتوي ــل
وكاربن ــت)(Fryer& Carpenter, 2006
) (Shawar& Atwwell, 2005ويب)( Bii, 2013؛ ودراسةةة ليــو
وآخ ـرين ( (Liu et., 2014الــيت أثبتــت فاعليــة هــذه التقنيــة يف
املس ــاعدة وال ــدعم والتفاعلي ــة وبن ــاء خـ ـربات الط ــالب معتم ــدة
على النظرية البنائية على النحو املوضح يف
أيضـا مــع جمموعــة مــن نتــائج
البحــث احلــايل .وهــو مــا يتفــق ً
الدراســات الــيت تثبــت فاعليــة النظريــة البنائيــة يف تنميــة اجلوانــب
املعرفية كما يف دراسة جـان ( )2010والسـفياين والبنـا ()2010
والناقة والعيد ( )2009وعوض والوهر(.)2005
أثبتت فرضية البحث الرئيسة املعتمدة على االختبار
التحصيلي أن هناك داللةً يف التطبيق البعدي بني اجملموعتني
الضابطة والتجريبيَّة ،لصاحل التجريبيَّة .وتفاعل الطالبات
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 تشجيع العاملني يف التعليم على االستفادة من روبوتات
الدردشة ( )Chatbotsواستخدامها أداةً للوصول إىل نظام
للمعلومات.

ساعدت الطالبات على اكتساب اجلوانب املعرفيَّة
املطلوبة.
ِ
الطالبات على التعلم بطريقة
 ساعدت روبوتات الدردشة
ممتعة ،وعملت على جذب انتباههن حنو عملية التعلم،
وهذا ساعدهن على تعلم اجلوانب املعرفية املستهدفة،
كما أن تصميم روبوتات الدردشة يف ضوء خصائص
الطالبات؛ أدى إىل مراعاة الفروق الفردية بني الطالبات،
وعمل على زيادة دافعيتهن للتعلم من خالله ،وكان هلذا
دور فعال يف تعلم الطالبات للجوانب املعرفية.

المراجع
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توصيات البحث ومقترحاته:
يف ضوء نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها؛ توصي
الباحثة مبا يأيت:
 إجراء مزيد من الدراسات تتعلق بفاعلية روبوتات
الدردشة يف تنمية اجلوانب املعرفية لدى الطلبة يف مراحل
دراسية خمتلفة وكذلك مقررات دراسية أخرى.
 إجراء مزيد من الدراسات تتعلق بفاعلية روبوتات
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 إجراء دراسة لتقصي أثر ( )Chatbotعلى اجتاهات الطلبة
والدافعية حنو التعلم.
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 استخدام روبوت دردشة ( )Chatbotالذي ص ِّمم يف
مادة
البحث احلايل وأنتِج لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف َّ
نظرا لثبوت
ف السادس
الص ِّ
العلوم لطالبات َّ
ِّ
االبتدائيً ،
فاعليته يف تنمية املعارف يف مادة العلوم.
 تدريب املعلمني واملعلمات على تصميم روبوتات دردشة
( )Chatbotsوإنتاجها للذكاء االصطناعي لتنمية معارف
معينة أو مفاهيم علمية ،أو تقدمي دعم أو مشورة أو
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حتليلية= An Analytic Study of the Inclusion of the
Trends in International Mathematics and Science
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Abstact: This research aims to identify chatbots and their role in developing cognitive aspects for elementary female
students – Grade 6 – in Jeddah, using the tool of cognitive test. After validating (or:rating) the tool, and checking its validity
and reliability (constancy), it is applied to an exploratory sample of 10 students selected on purpose. The researcher used the
quasi-experimental method and it was applied to two groups: experimental and control groups. After calculating the students'
grades and processing them statistically, the results show statistically function differences at ≥ 0.05 in the grades of the
members of the two groups in favor of the experimental group in both before-after applications of the cognitive test. Results
also indicate the existence of significant function differences in the after-application of the test between the two groups at the
levels of remembering, understanding and applying in favor of the experimental group. This emphasizes the efficiency of AI
Chatbot in developing cognitive aspects in six-grade-students in Jeddah. Besides, the results taken from (Log) at the site of
smart chatbot after their processing show the students' attraction towards engaging in chatting with the robot, in the
experimental group, to ask about specific information. Therefore, the rate of using the system by the students as a supporting
tool of learning contributed to improving the students' learning outputs in the achievement test. In the light of these results,
the researcher provided a number of recommendations and proposals.
Key words: Robot – Artificial Intelligence (AI) – Chatbot – Cognitive aspects – Teaching Science.
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وجهات نظر معلمي التربية الخاصة نحو استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
راشد بن عبدالرحمن الدباس

عبدالكريم بن حسين الحسين

كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود

كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود

1

قدم للنشر 1440/1/3هـ  -وقبل 1440/3/3هـ

المستخلص:هدفت هذه الدراسةُ إىل التعرف على وجهات نظر معلمي الرتبية اخلاصة حنو استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب
طيف التوحد ،وعالقتها بعدد من املتغريات .وقد اعتمدت املنهج الوصفي املسحي من خالل استخدام استبانة جلمع البيانات ،ولقد تكونت عينة
الدراسة من ( )٣٤٤معلماً ومعلمة .وأظهرت نتائج الدراسة أن املشاركني بوجه عام حيملون وجهات نظر إجيابية حنو استخدام القصص االجتماعية.
عالوة على ذلك ،أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بوجهات نظرهم حنو استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعود ملتغري املؤهل الدراسي وذلك لصاحل حاملي درجة املاجستري ،وبينت النتائج وجود
أيضاً فروق ذات داللة إ حصائية تعود ملتغري التدريب املسبق حول استخدام القصص االجتماعية ،وذلك لصاحل الذين مل حيصلوا على تدريب مسبق،
كما أسفرت النتائج عن وجهات نظر أكثر إجيابية للمشاركني الذين سبق هلم استخدام القصص االجتماعية مقارنة باملشاركني الذين مل يستخدموها
مسب ًقا .ويف مقابل ذلك ،أشارت نتائج الدراسة إ ىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف وجهات نظر املشاركني تعود إىل متغري اجلنس ،ومتغري
اخلربة التدريسية .ويف ضوء نتائج الدراسة ،مت التوصية مبجموعة من التوصيات اليت من شأهنا زيادة مستوى استخدام القصص االجتماعية مع هؤالء
التالميذ.
الكلمات المفتاحية :القصص االجتماعية ،اضطراب طيف التوحد ،معلمو الرتبية اخلاصة ،املهارات االجتماعية.

( )1الشكر والتقدير :يتقدم الباحثان جبزيل الشكر والتقدير ملركز حبوث كلية الرتبية وعمادة البحث العلمي جبامعة امللك سعود لتمويل هذا البحث.
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المقدمة

املظاهر السلوكية املصاحبة هلذا االضطراب مثل تكرار
& (Delincolas
السلوكيات ،ونوبات الغضب املتكررة
) ،Young, 2007مما جيعلهم جيدون صعوبة يف التعبري عن
مطالبهم ،ورغباهتم ومشاعرهم ،وهذا كله نتاج عن التأخر
النمائي يف اجلوانب االجتماعية لديهم ).(Friedlander, 2009
ونظراً ألمهية تعليم التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد يف
املدارس العامة مع مراعاة خصائصهم ،وقدراهتم ،ظهرت عدد
من الربامج التعليمية ،والسلوكية اهلادفة إىل تنمية قدراهتم،
ومهاراهتم ألقصى حد ممكن ،وعدم جعل تلك املظاهر عائقاً
حيول دون استفادهتم من اخلدمات التعليمية ،وحتقيق أهداف
املناهج ،والربامج الرتبوية املرسومة هلم .ومن تلك الربامج
الفاعلة ما يُسمى بالقصص االجتماعية ""Social Stories
 .)(Sansosti, Powell-Smith Kincaid, 2004فقد أشار
التقرير الصادر عن املركز الوط ي للتوحد ( National Autism
 )Center, 2015إىل أهنا من املمارسات املبنية على األدلة
للتعامل مع التالميذ ذوي اضطرب طيف التوحد .ولقد كانت
بداية القصص االجتماعية يف عام 1991عن طريق ُمطورهتا
كارول قريي ) ،)Carol Grayإذ كانت تستخدمها مع
تالميذها ذوي اضطراب طيف التوحد ،مث يف عام 1993
نشرهتا كاسرتاتيجية تعليمية ميكن استخدامها من قبل معلمي
هؤالء التالميذ (.)Gray & Garand, 1993
وتتكون القصص االجتماعية من ُمجل نصية قصرية مدعومة
بصور ورسوم توضيحية هبدف مساعدة التالميذ ذوي
اضطراب طيف التوحد على الفهم الصحيح للمواقف
االجتماعية املختلفة ،من خالل كتابتها مبستوى مناسب
لقدراهتم وخصائصهم ( .)Gray, 2004ومن الضروري معرفة
أن مجيع اجلُمل املكتوبة ،والرسوم التوضيحية املستخدمة يف
تكوين القصة االجتماعية تصف موقفاً اجتماعياً معيناً،
وهتدف إىل تعليم التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد مهارةً
سلوكيةً حمدد ًة بشكل يراعى فيه خصائصهم النمائية،
ويساعدهم على اكتساب املهارة بشكل أكثر فعالية ( Gray,

من أولويات الرتبية اخلاصة تقدميُ أفضل الربامج التعليمية
والعالجية جلميع التالميذ ذوي اإلعاقات بغض النظر عن نوع
وشدة إعاقاهتم ،فجميع فئات اإلعاقات املختلفة هلم احلق يف
تقييدا
احلصول على التعليم والتدريب يف أقل البيئات املدرسية ً
وباستخدام الربامج العالجية املبنية على األدلة واملستخلصة
من نتائج األحباث والدراسات العلمية ذات اجلودة العالية،
وهذا ما أكد عليه قانون تربية األفراد ذوي اإلعاقات املطور
Individuals
( with Disabilities Education
 ،)Improvement, 2004وكذلك قانون تعليم مجيع األطفال
( .)No Child Left Behind, NCLB, 2001ومن هذه
الفئات التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد ،وقد حددت
مراكُز السيطرة على األمراض والوقاية منها يف الواليات املتحدة
االمريكية ( Centers for Disease Control and Prevention,
 )CDCأن هناك طفالً واحداً من كل  ٦٨طفالً مت تشخيصه
بأن لديه اضطراب طيف التوحد ) ،(CDC, 2014ويُعد هذا
مؤشراً على أن هذا االضطراب من أكثر االضطرابات النمائية
انتشارا بني األطفال يف الواليات املتحدة األمريكية ( Ryan,
ً
.)Hughes, Katsiyannis, McDaniel & Sprinkle, 2011
ويُعد القصور الواضح يف النمو اللغوي ،ومهارات التواصل،
والتفاعل االجتماعي من أهم ما يتصف به األطفال ذوو
اضطراب طيف التوحد ( American Psychiatric
 .)Association, 2013ويعاين الغالبية منهم من صعوبات يف
القدرة على التواصل اللفظي واستخدام اللغة ( Ganz et al.,
 ،)2012إذ يستخدم ما يقارب  ٪٤٠-٣٥من هؤالء األطفال
التواصل غري اللفظي ،مما يشري إىل أمهية استخدام برامج
عالجية تركز على تنمية هذه اجلوانب (.)Ryan et al., 2011
ومن اخلصائص اليت ُتيز األطفال ذوي اضطراب طيف
اخنفاض القدرة على التواصل البصري ،باإلضافة إىل
التوحد
ُ
القصور يف املهارات اإلدراكية ،واالنتباه والرتكيز ،وبعض من
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أو الداعمة تكون مساعدة له يف فهم املهارة أو السلوك املتوقع
منه بشكل إجيايب يبني له قيمته ،وحيقق اهلدف السلوكي
الذي رمست من أجله القصة (عواد ،وآخرون;2016 ،

 .)2004وختتلف القصص االجتماعية عن األساليب التدريسية
املباشرة؛ إذ تساعد التالميذ على فهم املوقف االجتماعي،
والسلوك املطلوب منه فعله من خالل عرض اجلُمل التوضيحية
أمامه (.)Ivey, Heflin, & Alberto, 2004
وقد احتوت القصص االجتماعية يف صورهتا األولية،
واألساسية على أربعة أشكال من اجلُمل وهي :اجلملة الوصفية
" ،"descriptive sentenceواجلملة التصورية perspective
" ،"sentenceواجلملة اإلجيابية أو الداعمة "affirmative
"sentenceواجلملة التوجيهية "Gray & ( "directive sentence
Garand, 1993; Gray, 2004; Reynhout & Carter, 2006؛
عواد ،سليمان ،والشريف  ،)2016 ،مث تطورت فأصبحت
حتتوي على ستة أشكال من اجلُمل ميكن استخدامها يف
إعداد القصة وهي :اجلملة الوصفية ،واجلملة التصورية،
واجلملة التوجيهية ،واجلملة اإلجيابية ،واجلملة التعاونية أو
التشاركية " ،"cooperative sentenceواجلملة الضابطة
") "control sentenceعواد ،وآخرون2016 ،؛ Gray, 2004
.)& Gray, 2014; Reynhout & Carter, 2006
ومن الضروري أن حتتوي القصة االجتماعية على اجلملة
الوصفية ،باإلضافة إىل استخدام نوع أو أكثر من أشكال
اجلُمل األخرى ( Gray, 2004; Reynhout & Carter,
)2006؛ إذ تقدم اجلمل الوصفية ،وصفاً وتوضيحاً شامالً
للموقف االجتماعي ،وما حيتويه بشكل تسلسلي ومرتب ،يف
حني تقدم اجلملة التصورية توضيح األشياء املتوقع من اآلخرين
القيام هبا خالل املوقف االجتماعي املصور ،أما اجلملة
التوجيهية فتقدم للتلميذ توضيحاً لألشياء املتوقع منه أن يقوم
هبا سواء أ لفظية كانت أم سلوكية خالل املوقف
االجتماعي ،وذلك بعكس اجلملة التشاركية واليت توضح له
من سيقوم مبساعدته يف املوقف االجتماعي املصور ،يف حني
أن اجلملة التوجيهية تقدم له عدة خيارات سواء أ لفظية كانت
أم سلوكية تساعده على استدعاء األشياء املتوقع منه القيام هبا
خالل املوقف االجتماعي املصور ،وأخرياً فإن اجلملة اإلجيابية

& Gray, 2004; Rust & Smith, 2006; Reynhout

.)Carter,2006
ويلزم مراعاة عدد من األسس عند إعداد القصة
االجتماعية ،منها أنه جيب أال هتدف القصة االجتماعية إىل
تعليم التلميذ فقط جمموعة من التعليمات ،والتوجيهات بل
جيب أن تركز أكثر على الوصف ،والتوضيح باإلضافة إىل
تقدمي وصف مطابق ،ومناسب للموقف االجتماعي بشكل
يساعده على اكتساب املهارة ،وإظهار السلوك املتوقع منه.
وكذلك ،جيب أن حتتوي القصة االجتماعية على مجلة توجيهية
بعد كل مجلتني وصفيتني على األقل خالل سرد القصة أو
املوقف االجتماعي ( Gray, 1998; Gray, 2000; Scattone,
Wilczynski, Edwards & Rabian, 2002; Spencer,

;.)Simpson & Lynch, 2008
وحددت قريي ( )Gray, 2000عدداً من اخلطوات عند
البدء يف إعداد قصة اجتماعية ،وهي:
 .1جيب حتديد اهلدف أو املهارة املراد تقدميها للتلميذ
بشكل دقيق.
 .2جيب مجع وحتديد املعلومات الكافية حول املوقف
االجتماعي ،واملهارة املراد تقدميها للتلميذ من خالل حتديد
املكان ،والزمان ،واألشخاص الذين يتطلب املوقف
تواجدهم فيه.
 .3عند كتابة القصة االجتماعية جيب مراعاة تقسيمها إىل
ثالثة أجزاء (عنوان ،ومقدمة ،وحمتوى مث خاتة) ،وتقدمي
ُمجل حتتوي على كلمات توضح املهارة أو النشاط السلوكي
املراد تصويره ،والكتابة حسب ما ميكن أن يتصوره التلميذ
للموقف االجتماعي باستخدام لغة واضحة ودقيقة،
وإجيابية ومجل قصري.
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االجتماعية يف خفض تكرار السلوكيات غري املرغوب فيها
(مثل الصراخ وإخراج الطعام من الفم ورميه) لدى ثالثة
تالميذ من ذوي اضطراب طيف التوحد .وتبني أيضاً من
نتائج عدة دراسات ( & Agosta, Greatz, Mastropieri,
Scruggs, 2004; Reynhout & Carter, 2007؛ حبيب،
 )2016أن استخدام القصص االجتماعية فعال يف خفض
السلوك النمطي غري املرغوب فيه لديهم .وكذلك أشارت
دراسة كويتلر وآخرين ( (Kuttler, Myles & Carlson, 1998
إىل فعالية استخدام القصص االجتماعية يف خفض مسببات
النوبات املتكررة ،وهذا ما أكدته أيضاً دراسة لورمير وآخرين
( )Lorimer, Simpson, Smith Myles & Ganz, 2002بأن
استخدام القصص االجتماعية ساهم يف منع حدوث النوبات
املتكررة لذوي اضطراب طيف التوحد.
وأظهرت الدراسات فاعلية استخدام القصص االجتماعية
يف حتسني مستوى األداء الوظيفي لدى التالميذ ذوي
اضطراب طيف التوحد ( .)Hutchins & Prelock, 2013كما
تبني فاعليتها يف تدريب التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
على مهارات السلوك التكيفي بوجه عام ،ومهارات احلياة
اليومية بوجه خاص داخل الصف العادي وجبانب أقراهنم
العاديني سواء لدى من هم يف سن املدرسة أم قبل هذا السن
(املهريي ،والسرطاوي ،وعبدات ،وطهBraumont, 2014 ،
; .)2008كما أن استخدام القصص االجتماعية له فاعلية يف
حتسني مستويات األداء يف املهارات االجتماعية ،والتفاعل
االجتماعي ،والتواصل اللفظي لدى التالميذ ذوي اضطراب
طيف التوحد (علي ;2008 ،القصريين ;2016 ،أمحد وآخرون،
 .)Brown & Stanton-Chapman, 2015 ;2016وأيضاً مت
استخدام القصص االجتماعية يف تسهيل انتقال التالميذ ذوي
اضطراب طيف التوحد من مرحلة دراسية إىل مرحلة أخرى،
ومن خربة إىل خربة جديدة (.)Briody & McGarry, 2005
وتبني من مراجعة األدبيات تناول عدد من الدراسات ملدى
استخدام املعلمني واملعلمات للقصص االجتماعية داخل

 .4جيب تقدمي القصة االجتماعية للتلميذ بالرتكيز على
اهلدف منها ،والعنوان املوضوع هلا ،بشكل خمطط ومرتب
له.
وتعد القصص االجتماعية من األساليب املناسبة
لالستخدام مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد يف
خمتلف املراحل الدراسية ابتداء من مرحلة ما قبل املدرسة حىت
املرحلة الثانوية مادام أن لديهم قدرة على السمع والبصر،
ولديهم قدرة على إخراج بعض األصوات ( Gray & Garand,
 .)1993ولقد مت استخدامها يف تدريب التالميذ ذوي
اضطراب طيف التوحد على مهارات سلوكية خمتلفة بشكل
فعال .إذ أشارت نتائج دراسة كروزير و تيتاين ( & Crozier
 )Tincani, 2007إىل أن القصص االجتماعية هلا فعالية يف
تدعيم السلوك االجتماعي اإلجيايب ،وخفض السلوك غري
املرغوب فيه لدى تلميذين من ذوي اضطراب طيف التوحد يف
مرحلة ما قبل املدرسة يف أثناء اللعب مع أقراهنم العاديني.
ويف دراسة أخرى أشار شان ) (Chan, 2009إىل أن
القصص االجتماعية هلا فعالية يف دعم وتنمية التواصل،
والرتكيز البصري لدى ستة من التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد يف فصول التعليم العام .كما استخدم كورميبش وآخرون
& (Quirmbach, Lincoln, Feinberg-Gazzo, Ingersoll

) Anderws, 2009القصص االجتماعية يف تطوير مهارات
اللعب اجلماعي لدى جمموعة من التالميذ ذوي اضطراب
طيف التوحد ترتاوح أعمارهم ما بني  7إىل  14سنة ،وأشارت
نتائج الدراسة إىل فعالية القصص االجتماعية يف تنمية
مهارات اللعب اجلماعي.
ويف نفس النطاق تبني من دراسة آدامز وآخرين ( Adams,
 )Gouvousis, VanLue, & Waldron, 2004فعالية استخدام
القصص االجتماعية يف خفض الشعور بالفشل واإلحباط يف
أثناء إكمال الواجبات املنزلية لدى عينة من التالميذ ذوي
اضطراب طيف التوحد .كذلك أشارت دراسة كواك ومريندا
( )Kuoch & Mirenda, 2003إىل فعالية استخدام القصص
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االجتماعية .وأشارت نتائج الدراسة إىل أن مجيع املعلمني
الذين تت مقابلتهم قد سبق هلم استخدام القصص
االجتماعية .كما أن املعلمني لديهم أيضاً اجتاه إجيايب حنو
استخدامها ،باإلضافة الكتساهبم الوعي مباهية القصص
االجتماعية وكيفية إعدادها ،واستخدامها .كذلك أوضحت
النتائج أن عدم توفر الربامج ،واألجهزة التقنية املساعدة يف
عرض القصص االجتماعية ،باإلضافة إىل عدم وجود قصص
مالئما لثقافتهم وبيئتهم؛ قد تعيق
إعدادا
اجتماعية ُمعدة
ً
ً
استخدامهم للقصص االجتماعية .وعلى الرغم من أمهية
النتائج اليت توصلت هلا هذه الدراسة؛ فإهنا أجريت على
املعلمني الذكور فقط ،الذين يعملون يف معاهد الرتبية اخلاصة،
والذين سبق هلم استخدامها مع طالهبم ،ومل تشمل على
املعلمني ،واملعلمات يف مجيع املدارس احلكومية ،واملراكز
اخلاصة.
استكماال للدراسات السابقة يف هذا اجملال تأ ي الدراسة
و
ً
احلالية الستهداف مجيع معلمي ومعلمات التالميذ ذوي
اضطراب طيف التوحد مبختلف املراحل الدراسية باملدارس
احلكومية واملراكز اخلاصة سواء سبق هلم استخدامها مع
تالميذهم أو مل يسبق هلم.

املدارس ،واملراكز التعليمية والتأهيلية ،ومعرفة اجتاهاهتم حنو
استخدامها ،فقد قام رينهوت وكارتر ( Reynhout & Carter,
 )2009بدراسة هدفت إىل معرفة مدى استخدام معلمي
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد للقصص االجتماعية،
واجتاهاهتم حنو استخدامها ،باإلضافة إىل فعاليتها مع
تالميذهم ،وتكونت عينة الدراسة من  105معلم ومعلمة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن مجيع املشاركني يستخدمون
القصص االجتماعية يف فصوهلم الدراسية ،يف حني ما يقارب
 ٪29منهم يستخدموهنا خارج املدرسة ،باإلضافة إىل فصوهلم
الدراسية .وبالنظر إىل اجتاهاهتم حنو استخدامها فقد ظهر
وجود اجتاهات إجيابيه ،وتبني أن هناك  ٪٩٣منهم َيرون
فاعليتها وسهولة تطبيقها يف خمتلف البيئات التعليمية و()٪78
يـََرون أهنا مالئمة لعدد كبري من التالميذ ،وكذلك يرون أن
استخدامها أكثر فعالية مع التالميذ الذين لديهم قدرة على
التواصل اللفظي.
وقام ديف ( )Dev, 2014بدراسة استخدمت املنهج
النوعي ( )qualitative approachهبدف التعرف على مستوى
معرفة معلمات التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد بكيفية
إعداد واستخدام القصص االجتماعية ،والتعرف على
اجتاهاهتن حنو فعالية استخدامها .وقد قام الباحث مبقابلة
ست من املعلمات ،وأشارت نتائج الدراسة إىل ضعف
معرفتهن حول كيفية إعداد القصص االجتماعية ،وأوضحت
اجتاها إجيابيًا حنو فعالية
النتائج ً
أيضا أن مجيع املعلمات أظهرن ً
استخدامها يف تنمية املهارات االجتماعية لدى تالميذهن
عندما يتم استخدامها مع تطبيقات أخرى منها على سبيل
املثال :املعينات البصرية " "visual aidsمثل الصور ""pictures
او البطاقات التذكريية "."reminder cards
ويف السياق ذاته قام العتييب ،ودميرتيادي ،وكيمب
( )Alotaibi, Dimitriadi & Kempe, 2016بدراسة باستخدام
أسلوب املقابلة هبدف معرفة تصورات ( )15معلماً للتالميذ
ذوي اضطراب طيف التوحد حول استخدام القصص

مشكلة الدراسة:
يتضح من مراجعة األدبيات السابقة مناداةُ املختصني
بضرورة تربية وتعليم التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد يف
املدارس العادية ،واستخدام األساليب العالجية املثبت فعاليتها
علمياً ( ،)National Autism Center, 2015وتُعد القصص
نصح باستخدامها
االجتماعية إحدى تلك األساليب اليت يُ َ
اسعا مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
استخداما و ً
ً
عند تدريسهم املهارات االجتماعية والسلوكيات املرغوب فيها
( Adamas et al, 2004; Sansosti, 2008; Test, Richter,
 ،)Knight & Spooner, 2011غري أن وجهات نظر املعلمني
السلبية حول األساليب الفاعلة قد حتول دون استخدامها؛ لذا
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 -4هل توجد اختالفات بني استجابات املشاركني حول
وجهات نظرهم حنو استخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى ملتغري وجود
تدريب مسبق على إعداد وتطبيق القصص االجتماعية؟
 -5هل توجد اختالفات بني استجابات املشاركني حول
وجهات نظرهم حنو استخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى ملتغري
االستخدام املسبق للقصص االجتماعية؟
 -6هل توجد اختالفات بني استجابات املشاركني حول
وجهات نظرهم حنو استخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى ملتغري املؤهل
الدراسي؟

فإن دراسة وجهات نظر املعلمني حنو استخدام القصص
االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد يُعد أمراً
مهماً وملحاً ملعرفة مدى تقبلهم الستخدامها ،ومع ذلك
أظهرت مراجعة األدبيات ندرةً يف تلك الدراسات ،وعليه فإن
هناك حاجة لدراسة وجهات نظر هؤالء املعلمني حول
استخدامها مع تالميذهم ،واليت قد تساعد يف حتديد العوائق
اليت قد حتول دون استخدامها ( ;Alotaibi et al.; Dev, 2014
) .Reynhout & Carter, 2009كما تبني من خالل مالحظة
الباحثَني ،وزيارهتما جملموعة من املدارس اليت تُقدم اخلدمة
للتالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد ،أن هناك قلة يف
استخدام القصص االجتماعية مع هؤالء التالميذ ،وقد يرجع
إىل وجود وجهات نظر سلبية حول استخدام املعلمني هلا ،مما
حيرم هؤالء التالميذ من الفوائد العائدة من جراء استخدامها
معهم ،ويقلل من فُرص إمكانية دجمهم مع أقراهنم العاديني؛

هدف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل معرفة وجهات نظر معلمي
الرتبية اخلاصة حول استخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد ،وعالقتها مبتغريات
الدراسة( :اجلنس ،واخلربة يف التدريس ،ووجود تدريب مسبق
على إعداد وتطبيق القصص االجتماعية ،واالستخدام املسبق
للقصص االجتماعية ،واملؤهل الدراسي).

لذا ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس :ما

وجهات نظر معلمي التربية الخاصة نحو استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف

التوحد؟

أسئلة الدراسة:

حتاول الدراسة احلالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -1ما وجهات نظر معلمي الرتبية اخلاصة حنو استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد؟
 -2هل توجد اختالفات بني استجابات املشاركني حول
وجهات نظرهم حنو استخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى ملتغري
اجلنس؟
 -3هل توجد اختالفات بني استجابات املشاركني حول
وجهات نظرهم حنو استخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى ملتغري اخلربة
يف التدريس؟

أهمية الدراسة:
ترجع أمهية الدراسة احلالية إىل ما يأ ي:
 .1تُعد الدراسة احلالية إضافة جديدة ألدبيات الرتبية اخلاصة
العربية فيما يتعلق باستخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد؛ نظراً لقلة
الدراسات العربية اليت تطرقت الستخدامها مع أفراد هذه
الفئة ،واجتاهات معلميهم حنوها.
 .2تُعد القصص االجتماعية إحدى الطرق املبنية على البحث
العلمي لتعليم التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد؛ لذا
فإن معرفة وجهات نظر معلمي الرتبية اخلاصة حنو
استخدام القصص االجتماعية قد يساهم إما يف حتسني
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مصطلحات الدراسة:

وجهات نظر املعلمني جتاهها ،أو يف حتفيزهم على
استخدامها مع تالميذهم.
 .3تُفيد نتائج الدراسة احلالية يف حتديد االحتياجات التدريبية
للمعلمني؛ إذ يتم تزويدهم من خالل الربامج التدريبية مبا
حيتاجونه لتفعيل استخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد.
 .4اإلسهام يف حتسني واقع استخدام القصص االجتماعية مع
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد من خالل معرفة
وجهات نظر املعلمني واملعلمات حول استخدامها مما
يرتتب عليه زيادةُ وجهات النظر اإلجيابية ،أو العمل على
حتسني وجهات النظر السلبية.

القصص االجتماعية:
طريقة تستخدم يف تدريس التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد مهارات اجتماعية وسلوكيات حمددة يُتوقع منهم القيام
هبا خالل موقف اجتماعي معني باستخدام صور أو رسومات
توضيحية مقرونة جبمل وصفية قصرية (.)Gray, 2004
وتعرف إجرائياً بأهنا قصة حتكي موق ًفا اجتماعيًا تستخدم
فيها لغة بسيطة ،ومجل خمتصرة ،مع صور ،أو رسومات
لتساعد التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد على تعلم
مهارات ،وسلوكيات اجتماعية إجيابية.
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد

حدود الدراسة:

الدليل التنظيمي لربامج الرتبية اخلاصة يف اململكة
يُعرف
ُ
العربية السعودية التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد بأهنم
التالميذ الذين لديهم "عجز مستمر يف التواصل االجتماعي
والتفاعل االجتماعي عرب سياقات متعددة وذلك من خالل ما
يأ ي:
 .1العجز يف التبادل االجتماعي والعاطفي.
 .2العجز يف سلوكيات التواصل غري اللفظي املستخدمة يف
التواصل االجتماعي.
 .3العجز يف تطوير وصيانة وعالقات التفاهم" (وزارة
التعليم ،1437 ،ص.)11
ويعرفون إجرائياً بأهنم التالميذ الذين مت تشخيصهم
باضطراب طيف التوحد من قبل جهات رمسية يعمل هبا
خمتصون يف جمال تقييم وتشخيص األطفال ذوي اضطراب
طيف التوحد ،ويتلقون تعليمهم يف املعاهد ،أو الفصول
املخصصة هلم مبدارس التعليم العام ،أو املراكز اخلاصة.

تتحدد هذه الدراسة باحلدود اآلتية:

-1الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة على وجهات
نظر معلمي ومعلمات التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
حنو استخدام القصص االجتماعية يف تعليم تالميذهم،
وعالقتها مبتغريات الدراسة اليت اشتملت على :اجلنس،
واخلربة يف التدريس ،ووجود تدريب مسبق على إعداد وتطبيق
القصص االجتماعية ،واالستخدام املسبق للقصص
االجتماعية ،واملؤهل الدراسي.

-2الحدود الزمنية :يتحدد اجملال الزم ي للبحث بالفصل
الدراسي الثاين من العام الدراسي 1438-1437ه.

-3الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة على مدينة الرياض
باململكة العربية السعودية.

-4الحدود البشرية :حتددت عينة الدراسة باالقتصار على
معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد الذين يعملون
يف مرحلة رياض األطفال ،واملرحلة االبتدائية ،واملرحلة
املتوسطة ،واملرحلة الثانوية باملدارس احلكومية واملراكز اخلاصة.

منهج الدراسة وإجراءاتها
قام الباحثان باستخدام منهج البحث الوصفي الذي يدرس
الظاهرة هبدف الوصول إىل استنتاجات ميكن االستفادة منها
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1438ه ،واملقدر عددهم بـ ـ ـ ( )400معلماً ومعلمة حسب
البيانات املتوفرة من اجلهات ذات العالقة.

يف فهم وتطوير الواقع احلايل أو املستقبلي (عبيدات ،وعدس،
وعبد احلق)2005 ،؛ وذلك ألنه يعد املنهج األنسب لطبيعة
الدراسة احلالية ،وللوصول إىل األهداف اليت يسعى الباحثان
إىل حتقيقها.

عينة الدراسة:
مت توزيع االستبانة على مجيع معلمي ومعلمات التالميذ
ذوي اضطراب طيف التوحد يف املدارس احلكومية ،واملراكز
اخلاصة مبدينة الرياض ،وقد استجاب ( )344معلماً ومعلمة،
منهم ( )166معلماً و( )178معلمة .ويبني اجلدول رقم ()1
توزيع العينة بناءً على متغريات الدراسة.

مجتمع الدراسة:
جمتمع الدراسة احلالية من مجيع معلمي ومعلمات
تكون
ُ
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد يف املدارس احلكومية،
واملراكز اخلاصة مبدينة الرياض للعام الدراسي -1437
جدول 1
خصائص عينة الدراسة:
م

المتغيرات

1

اجلنس

2

املؤهل الدراسي

3

سنوات اخلربة

4

وجود تدريب على إعداد وتنفيذ القصص االجتماعية

5

االستخدام املسبق للقصص االجتماعية

التكرار

النسبة المئوية

ذكر
أنثى
بكالوريوس
ماجستري

166
175
298
44

48
52
87
13

أقل من  3سنوات

86

25

من  4سنوات إىل  6سنوات
من  7سنوات إىل  9سنوات
أكثر من  9سنوات
نعم
ال
نعم

117
77
64
82
262
204

34
22
19
24
76
59

ال

140
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 .3مراجعة االستبانات األجنبية ذات العالقة باستخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد( Cavanaugh, 2012; Reynhout & Carter,
.)2009; Williamson-Henriques, 2013
 .4صياغة العبارات املتضمنة يف االستبانة باالعتماد على ما
ورد يف تلك الدراسات.
وبناء على اخلطوات السابقة مت بناء االستبانة ،وتكونت من
قسمني ،إذ جيمع القسم األول معلومات أولية عن املشاركني
وهي :اجلنس ،واملؤهل الدراسي ،وسنوات اخلربة ،ووجود

أداة الدراسة:
قام الباحثان ببناء أداة الدراسة من خالل القيام بعدد من
اخلطوات وهي:
 .1مراجعة اإلطار النظري املتعلق مبوضوع الدراسة.
 .2مراجعة الدراسات السابقة حول موضوع استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد ( ;Alotiabi et al, 2016; Cavanaugh, 2012
;2009

Carter,

&

Reynhout

.)Williamson-Henriques,2013

;2014

Dev,
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موافق بشدة (درجة واحدة) ،وقام الباحثان باستخدام املعادلة
اآلتية لتصنيف استجابات املشاركني إىل مخسة مستويات
متساوية املدى:
طول الفئة (املدى) = (أكرب قيمة-أصغر قيمة) ÷ عدد
بدائل األداة = ( ،0.80 = 5 ÷ )1-5للوصول إىل التصنيف
املوضح يف اجلدول رقم (.)2

تدريب على استخدام القصص االجتماعية ،واالستخدام
املسبق للقصص االجتماعية .يف حني مشل القسم الثاين من
االستبانة -بصورته النهائية -على ( )26فقرة تقيس وجهات
نظر املعلمني حنو استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ
ذوي اضطراب طيف التوحد .وأجاب املشاركون عليها من
خالل اختيارهم :موافق بشدة (مخس درجات) ،موافق (أربع
درجات) ،حمايد (ثالث درجات) ،غري موافق (درجتان) ،غري
جدول 2

توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة:
إيجابي بدرجة عالية

الوصف
مدى املتوسطات
الوصف

إيجابي

5.00-4.24
إجيايب بدرجة عالية

متوسط

4.23-3.43
إجيايب

سلبي

3.42-2.62
متوسط

سلبي بدرجة عالية
1.80-1.00
سليب بدرجة عالية

2.61-1.81
سليب

الوصف
مدى املتوسطات
الوصف

احملكمني إجراءُ بعض التعديالت الالزمة على بعض فقرات
االستبانة لزيادة وضوحها.

إجراءات الدراسة

الصدق العاملي:

صدق وثبات أداة الدراسة:

وللتحقق من الصدق العاملي ألداة الدراسة قام الباحثان
بإجراء التحليل العاملي االستكشايف بطريقة ألفا فاكتورينج
( )Alpha factoringإذ إهنا أنسب الطرق للتحقق من الصدق
العاملي للمقاييس واالختبارات ،إىل جانب ذلك مت التأكد
من كفاية حجم العينة عن طريق اختبار كايزر وماير وأولكن
معامل  ،KMOومعامل بارتلت  Bartelttللتكورية ،فكانت
النتائج على النحو اآل ي يف اجلداول ( ،)3و( ،)4و(:)5

صدق المحكمين:
قام الباحثان بعرض االستبانة بصورهتا األولية على
جمموعة من املختصني يف جمال اإلعاقات النمائية والفكرية من
أعضاء هيئة التدريس بأقسام الرتبية اخلاصة يف عدد من
اجلامعات السعودية ،من أجل معرفة مدى مناسبة فقرات
االستبانة ألهداف الدراسة ،ووضوحها ،ومناسبة الصياغة
اللغوية هلا ،وعليه مت استبعاد الفقرات اليت مل حتصل على نسبة
اتفاق تعادل  %80فأكثر ،كما مت بناءً على اقرتاحات
جدول 3
اشتراكيات بنود االستبانة
البند

1

2

3

4

5

6

7

8

9

االشرتاكيات
البند
االشرتاكيات
البند
االشرتاكيات

.784
11
.750
21
.656

.794
12
.617
22
.576

.848
13
.575
23
.647

.720
14
.816
24
.825

.839
15
.818
25
.790

.842
16
.831
26
.810

.568
17
.749
27
855

.784
18
.827
28
.833

.763
19
.650

57

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 64الرياض (شوال 1440هـ /يونيو 2019م)
جدول 4
قيم الجذر الكامن ونسبة التباين المفسرة للعوامل
الحل العاملي قبل التدوير

العوامل
1
2

جدول 5
تشعبات للعوامل
البند
التشبع
البند
التشبع
البند
التشبع

اجلذر الكامن

نسبة التباين

النسبة التجميعية للتباين

18.596
1.088

71.524
4.185

71.524
75.710

1
.885
11
.828
21
.770

2
.891
12
.761
22
.757

3

4

.921
13
.715
23
.786

.844
14
.894
24
.907

5

6

7

8

9

10

.911
15
.904
25
.884

.907
16
.908
26
.890

.732
17
.794
27
.715

.882
18
.872
28
.828

.871
19
.772

.520
20
.910

توضح نتائج التحليل يف اجلداول املذكورة أعاله أن معامل
 KMOبلغ ( ،)0.974كما حسب معامل بارتلت Barteltt

للتكورية إذ كانت قيمة مربع كاي ( )11735.109بدرجات
حرية ( )325وكانت دالة عند مستوى (.)0.000

وكشف التحليل العاملي عن عاملني كما يوضح ذلك
( )Scree Plotوقيم اجلذر الكامن وفق حمك كايزر ،وبلغ اجلذر
الكامن للعامل األول ( )18.596وفسر ( )%71.524من
التباين املشاهد ،يف حني كان اجلذر الكامن للعامل الثاين
( )1.088وفسر ( ،)%4.185وهذه القيم تشري بوضوح إىل
أن االستبانة أحادية البعد ذات عامل واحد يفسر أكثر من

 %70من التباين املشاهد ،ولذا مت التعامل مع االستبانة على
هذا األساس يف حتليل النتائج.
ثبات أداة الدراسة:
قام الباحثان بالتحقق من ثبات االستبانة من خالل
حساب معامل ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach's alphaوأشارت
النتائج إىل أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،فقد
كانت درجةُ ثباهتا (.).984
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االتساق الداخلي:

بالدرجة الكلية لالستبانة ،ومجيعها دالة إحصائيًا عند مستوى
( ،)0.01ويُظهر اجلدول رقم ( )6قيم معامالت االرتباط
لكل فقرة.

مت التحقق من االتساق الداخلي لالستبانة من خالل
حساب معامل االرتباط بني درجة كل فقرة ،والدرجة الكلية
لفقرات االستبانة ،وقد أشارت النتائج إىل أن الفقرات مرتبطة

جدول رقم 6
معامالت ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لالستبانة
الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**0.891
**0.894
**0.924
**0.854
**0.914
**0.910
**0.744
**0.855
**0.876
**0.543

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

**0.834
**0.768
**0.724
**0.897
**0.908
**0.911
**0.798
**0.874
**0.781
**0.910

21
22
23
24
25
26

**0.775
**0.766
**0.803
**0.909
**0.888
**0.894

** دالة عند مستوى0.01

طيف التوحد) بوجهات نظر املشاركني حول استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد.

األساليب اإلحصائية:
بعد االنتهاء من مجع البيانات مت إدخاهلا إىل برنامج
واستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية لتحليلها ،وهي:
 .1اإلحصاءات الوصفية من تكرارات ،ونسب مئوية،
ومتوسطات حسابية ،واحنرافات معيارية ،وُرتب ،وذلك
للتعرف على وجهات نظر املشاركني حول استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف
التوحد.
SPSS

 .2اختبار (ت) للمجموعات املستقلة (

 .3اختبار حتليل التباين األحادي (

one-way analysis of

 )varianceمن أجل مقارنة املتوسطات عند مستوى
الداللة ( )0.05أو أقل ،ملعرفة عالقة متغري الدراسة
(اخلربة يف التدريس) املكون من أكثر من جمموعتني
بوجهات نظر املشاركني حول استخدام القصص
االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد.

Independent

 )Samples T-Testمن أجل مقارنة املتوسطات عند
مستوى الداللة ( )0.05أو أقل ،ملعرفة عالقة عدد من
متغريات الدراسة (اجلنس ،املؤهل الدراسي ،وجود دورات
تدريبية يف استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ
ذوي اضطراب طيف التوحد ،وجود جتربة سابقة يف
استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب

نتائج الدراسة ومناقشتها

السؤال األول :ما وجهات نظر المعلمين نحو استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف

التوحد؟

تت اإلجابة عن السؤال األول من خالل حساب
التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات
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رقم ( )7تلك النتائج.

املعيارية ،والرتب ،لفقرات االستبانة ،كما مت حساب املتوسط
احلسايب ،واالحنراف املعياري لالستبانة كليًا .ويعرض اجلدول

جدول 7
التكرارات ،والنسب المئوية ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتب ،الستجابات المشاركين عن وجهات نظرهم حول
استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد ،وترتيبها تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
م الفقرات

غير موافق غير

وبشدة

استخدام القصص االجتماعية من األساليب التدريسية املفضلة ت 16
17
لتالميذي.
4.7% %
من املفيد استخدام القصص االجتماعية من قبل مجيع معلمي ت 20
19
التالميذ ذوي اضطراب التوحد يف صفوفهم الدراسية.
5.8% %
يسهل علي استخدام القصص االجتماعية يف صفي
7
ُ
يساعد استخدام القصص االجتماعية على جذب انتباه
18
تالميذي يف أثناء تدريسهم مهارات جديدة.

سوف ُميكن استخدام القصص االجتماعية مع تالميذي من
24
تقليد السلوكيات املناسبة بسهولة.

 14استخدام القصص االجتماعية ممتع ومشوق لتالميذي.

67

19.5%16.6%35.8% 23.5%
93

93

69

69

7.6% %

20.1%19.2%28.2% 25.0%

97

ت 20
5.8% %

20.9%16.0%26.2% 31.1%
89

90

66
55

69

107

64 118

72

51

14.8%18.6%34.3% 25.9%

ت 21

122

6.1% %

20.3%14.5%23.5% 35.5%

81

ت 21
6.1% %

20.9%13.1%25.3% 34.6%
134

87

50

71

45

70

119

55

72

68

1.210 3.22

2

1.230 3.19

3

1.234 3.15

4

1.135 3.10

5

1.248 3.08

6

1.247 3.08

7

1.235 3.07

8

19.8%16.0%20.6% 39.0%

ت 21

114

6.1% %

17.2%18.0%25.6% 33.1%

88

88

62

43

59

ت 18

125

5.2% %

20.3%12.5%25.6% 36.3%

60

1.148 3.23

1

20.1%20.1%27.0% 27.0%

ت 26

يُسهم استخدام القصص االجتماعية يف مساعدة تالميذي على ت 16
20
التصرف بطريقة أنسب وأكثر اجتماعية.
4.7% %
يسهم استخدام القصص االجتماعية يف احلد من السلوكيات
25
املزعجة والسلوكيات الصعبة لتالميذي داخل الصف.

81

57 123

وبشدة

86

أشعر باالرتياح الستخدام القصص االجتماعية يوميًا يف تدريس ت 22
21
تالميذي.
6.4% %
 15استخدام القصص االجتماعية يف صفي ممتع يل.

موافق

محايد موافق

موافق

االنحراف
المتوسط
المعياري

الترتيب

70

1.200 3.07

1.230 3.06

9

10
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أستطيع إعداد واستخدام قصص اجتماعية لتحقيق األهداف
22
السلوكية املختلفة اخلاصة بتالميذي.

16

يساعد استخدام القصص االجتماعية بفعالية يف
زيادة السلوكيات املناسبة لتالميذي.

9

استخدام القصص االجتماعية يدعم ويسهل تنفيذ
برامج التدخل السلوكية.

13

من السهل إعداد قصص اجتماعية للحد من
السلوكيات السلبية.

1

استخدام القصص االجتماعية مفيد ونافع يف
تدريس تالميذي.

4

استخدام القصص االجتماعية يدعم تالميذي
لتعلم وممارسة املهارات األكادميية.

12

من السهل إعداد قصص اجتماعية لتنمية مهارات
وسلوكيات إجيابية لتالميذي.

2

استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي
اضطراب طيف التوحد مهم لتحقيق أهداف
اخلطة الرتبوية الفردية.

8

يدعم استخدام القصص االجتماعية ممارسات
املعلمني التدريسية والصفية.

3

استخدام القصص االجتماعية يدعم تالميذي
لتعلم وممارسة املهارات االجتماعية.

6

استخدام القصص االجتماعية يدعم تالميذي
لتعلم وممارسة مهارات احلياة اليومية.

11

القصص االجتماعية قابلة للتطبيق يف أماكن
خمتلفة سواء داخل املدرسة أم خارجها.

ت 19

110

5.5% %

14.8%19.8%27.9% 32.0%

113

3.04

ت 29

81

96

56

68

51

65

1.154 3.06

1.260

11

12

18.9% 16.3% 23.5% 32.8% 8.4% %
ت 25

122

76

59

62

3.03

1.241

13

18.0% 17.2% 22.1% 35.5% 7.3% %
ت 17

131

77

61

58

3.03

1.197

14

16.9% 17.7% 22.4% 38.1% 4.9% %
ت 31

125

75

37

76

3.01

1.312

15

22.1% 10.8% 21.8% 36.3% 9.0% %
ت 24

129

72

59

60

3.01

1.236

16

17.4% 17.2% 20.9% 37.5% 7.0% %
ت 23

127

72

66

56

3.01

1.218

17

16.3% 19.2% 20.9% 36.9% 6.7% %
ت 25

126

76

58

59

3.00

1.231

18

17.2% 16.9% 22.1% 36.6% 7.3% %
ت 22

128

84

49

61

3.00

1.218

19

17.7% 14.2% 24.4% 37.2% 6.4% %
ت 26

140

59

53

66

2.98

1.279

20

19.2% 15.4% 17.2% 40.7% 7.6% %
ت 36

128

60

47

73

2.98

1.335

21

21.2% 13.7% 17.4% 37.2% 10.5% %
ت 37

125

61

70

38

74

2.96

1.330

22
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21.5% 11.0% 20.3% 36.3% 10.8% %
5

استخدام القصص االجتماعية يدعم تالميذي
لتعلم وممارسة مهارات التواصل.

26

سوف يؤدي استخدام القصص االجتماعية إىل
خلق بيئة تعلم تفاعلية.

23

من املهم تدرييب حول كيفية إعداد واستخدام
القصص االجتماعية.

10

ليس هناك آثار سلبية الستخدام القصص
االجتماعية.

ت 32

141

51

54

66

2.94

1.307

23

19.2% 15.7% 14.8% 41.0% 9.3% %
ت 29

136

69

48

62

2.94

1.262

24

18.0% 14.0% 20.1% 39.5% 8.4% %
ت 70

100

51

46

77

2.88

1.458

25

22.4% 13.4% 14.8% 29.1% 20.3% %
ت 38

121

99

40

46

2.81

1.189

26

13.4% 11.6% 28.8% 35.2% 11.0% %
3.03

املتوسط العام

يوضح اجلدول رقم ( )7أن املشاركني حيملون وجهات
نظر متوسطة حول استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ
ذوي اضطراب طيف التوحد إذ كان املتوسط احلسايب
لالستبانة كليًا ( ،)3.03كما تراوحت قيم املتوسطات
احلسابية للفقرات بني ( .)3.23-2.81وهذا يتفق مع ما
توصلت إليه الدراسات السابقة (Alotiabi et al, 2016; Dev,
 2014; (Reynhout & Carter, 2009يف أن املعلمني يُظهرون
إجتاهاً إجيابياً حنو القصص االجتماعية بوجه عام .وهذه
النتيجة تؤكد على أمهية حتفيز املعلمني على استخدام القصص
نظرا لآلثار اإلجيابية الفاعلة جراء استخدامها مع
االجتماعية؛ ً
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد ( Ali & Frederickson,

1.05

-

استخدام القصص
( ،)3.23تلتها الفقرة "من املفيد
ُ
االجتماعية من قبل مجيع معلمي التالميذ ذوي اضطراب
التوحد يف صفوفهم الدراسية" مبتوسط حسايب ( ،)3.22مث
يسهل علي استخدام القصص االجتماعية يف صفي"
فقرة " ُ
مبتوسط حسايب ( ،)3.19وبعدها جاءت الفقرة "يساعد
استخدام القصص االجتماعية على جذب انتباه تالميذي يف
أثناء تدريسهم مهارات جديدة" مبتوسط حسايب (،)3.15
وكانت خامس الفقرات األوىل "أشعر باالرتياح الستخدام
القصص االجتماعية يوميًا يف تدريس تالميذي" مبتوسط
حسايب ( ،)3.10يف حني كانت اخلمس فقرات األخرية هي:
"استخدام القصص االجتماعية يدعم تالميذي لتعلم وممارسة
مهارات احلياة اليومية" مبتوسط حسايب ( ،)2.98تلتها الفقرة
"القصص االجتماعية قابلة للتطبيق يف أماكن خمتلفة سواء
داخل املدرسة أم خارجها" مبتوسط حسايب ( ،)2.96بعدها
جاءت الفقرتان "استخدام القصص االجتماعية يدعم
تالميذي لتعلم وممارسة مهارات التواصل" و"سوف يؤدي
استخدام القصص االجتماعية إىل خلق بيئة تعلم تفاعلية"

;2006; Graetz, Bledsoe, Smith, & Simpson, 2003

& Dodd, Hupp, Jewell, & Krohn, 2008; Mastropieri,
& Scruggs, 2009.; Reynhout & Carter, 2011; Rust

.)Smith,2006; Sansosti & Powell-Smith, 2006
وبالنظر للمتوسطات احلسابية لكل فقرة جند أن الفقرات
اخلمس األوىل بدأت بالفقرة "استخدام القصص االجتماعية
من األساليب التدريسية املفضلة لتالميذي" مبتوسط حسايب
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االجتماعية ،مع وجود وعي بكيفية استخدامها لدى
املعلمني.

مبتوسط حسايب ( ،)2.94مث الفقرة "من املهم تدرييب حول
كيفية إعداد واستخدام القصص االجتماعية" مبتوسط حسايب
( ،)2.88وأخرياً الفقرة "ليس هناك آثار سلبية الستخدام
القصص االجتماعية" مبتوسط حسايب ( .)2.81ويتضح مما
سبق أن هناك عالقة بني املعرفة واالجتاه اإلجيايب ،فقد أظهرت
النتيجة أن املعلمني يفضلون استخدام القصص االجتماعية
مع تالميذهم ،ويرون أهنا مفيدة ،وسهلة االستخدام،كما
يرون بأهنا تُساهم يف جذب انتباه تالميذهم حنو الدرس .كما
اهتماما عاليًا بالتدريب حول كيفية
أن املشاركني مل يظهروا
ً
إعداد ،واستخدام القصص االجتماعية ،وتدعم هذه النتائج
ما توصلت إليه دراسة العتييب وآخرين (،)Alotaibi et al, 2016
اجتاها إجيابيًا حنو استخدام القصص
واليت أشارت إىل أن هناك ً

السؤال الثاني :هل توجد اختالفات بين استجابات
المشاركين حول وجهات نظرهم نحو استخدام القصص

االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى

لمتغير الجنس؟
مت استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة ملعرفة
درجة وجود فروق بني وجهات نظر املعلمني حول استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
تعزى ملتغري اجلنس ،وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول رقم
(.)8

جدول 8
نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات المشاركين الذكور واإلناث على استبانة وجهات نظر المعلمين نحو
استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

ذكر
أنثى

166
178

3.00
3.06

.973
1.116

-.464-

.643

اجلنس ال يرتبط بقبول أو رفض استخدام القصص
االجتماعية.

يتضح من النتائج املعروضة يف اجلدول رقم ( )8أنه ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني
املتوسطات احلسابية لدرجات املشاركني واملشاركات من
الذكور واإلناث .وهذا يشري إىل أنه ليس هناك عالقة ملتغري
اجلنس بوجهات نظر املشاركني حول استخدام القصص
االجتماعية ،فالقصص االجتماعية عادة تستهوي الذكر
واألنثى ،وعليه فهي تُعد طريقة مفضلة لدى اجلميع بغض
النظر عن كوهنم ذكوراً أو إناثاً ،كما أن هذا املتغري مل يُبحث
يف الدراسات السابقة ،ومنها دراسة رينهوت وكارتر
) ،(Reynhout & Carter, 2009وعليه ميكن القول إن متغري

السؤال الثالث :هل توجد اختالفات بين استجابات

المشاركين حول وجهات نظرهم نحو استخدام القصص

االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى

لمتغير الخبرة في التدريس؟
مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي للكشف عن
درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقاً ملتغري اخلربة يف
التدريس ،وجاءت النتائج كما هو موضح يف اجلدول رقم
(.)9
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جدول 9
اختبار تحليل التباين األحادي (ف) لداللة الفروق في استجابات المشاركين على استبانة وجهات نظر المعلمين نحو استخدام القصص
االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد وفقًا لمتغير الخبرة في التدريس.
مجموع المربعات

مصدر التباين

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

درجات الحرية

4
237

3.243
86.746

توضح النتائج يف اجلدول رقم ( )9أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05أو أقل بني
املشاركني ذوي اخلربات التدريسية املختلفة ،بعكس ما أشارت
إليه نتائج دراسة ديف ( )Dev, 2014بأن اخلربة يف التدريس
هلا دور إجيايب فيما يتعلق بإعداد واستخدام القصص
االجتماعية من قبل املعلمات .وميكن تفسري ما توصلت إليه
الدراسة احلالية بأن اخلربة يف التدريس ليس هلا تأثري على
وجهات نظر املشاركني حنو استخدام القصص االجتماعية
عندما ال يكون هناك استخدام مسبق هلا؛ فكون املعلم أو
املعلمة يقضون سنوات طويلة يف التعليم ال يع ي بالضرورة أنه
سوف يؤثر يف رؤيتهم الستخدامها ما مل تـُتَح هلم فرصة
استخدامها وجتربتها مع تالميذهم.

متوسط المربعات

قيمة ف

.811
.366

2.215

مستوى الداللة
.068

السؤال الرابع :هل توجد اختالفات بين استجابات
المشاركين حول وجهات نظرهم نحو استخدام القصص

االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى

لمتغير وجود تدريب مسبق على إعداد وتطبيق القصص
االجتماعية؟

مت استخدام اختبار"ت" للمجموعات املستقلة ملعرفة
درجة وجود فروق بني وجهات نظر املعلمني حول استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
تعزى ملتغري (وجود تدريب مسبق على إعداد وتطبيق القصص
االجتماعية) ،وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول رقم
(.)10

جدول 10
نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات المشاركين على استبانة وجهات نظر المعلمين نحو استخدام القصص
االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد وفقًا لمتغير وجود تدريب مسبق على إعداد وتطبيق القصص االجتماعية.
وجود تدريب مسبق

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

نعم
ال

82
262

2.73
3.13

1.03
1.04

-3.09-

.002

االجتماعية ،وهذه النتيجة جاءت مغايرة للدراسات السابقة
( Alotaibi et al, 2016; Dev, 2014; Reynhout & Carter,
 )2009اليت وجدت أنه كلما حصل املعلم على تدريب مسبق
على استخدام القصص االجتماعية ارتفعت إمكانيةُ استخدام
القصص االجتماعية لديه بشكل إجيايب .وميكن عزو هذه
النتيجة املعاكسة لعدة عوامل منها أن التدريب الذي قُدم هلم
مل يكن ذا فعالية ،ومل يغط مجيع املعارف اخلاصة بالقصص

تشري النتائج املعروضة يف اجلدول رقم ( )10إىل أنه توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05أو أقل بني
املتوسطات احلسابية لدرجات املشاركني احلاصلني على تدريب
مسبق يف إعداد وتطبيق القصص االجتماعية ،ودرجات
املشاركني الذين مل حيصلوا على تدريب مسبق يف إعداد
وتطبيق القصص االجتماعية ،وذلك لصاحل املشاركني الذين مل
حيصلوا على تدريب مسبق يف إعداد وتطبيق القصص
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السؤال الخامس :هل توجد اختالفات بين استجابات

االجتماعية ،وتطبيقاهتا ،باإلضافة إىل إمكانية كون حمتوى
الربنامج التدرييب حيتوي على معلومات خاطئة؛ كذلك ميكن
أن يكون التدريب قد مت نظريًا دون تطبيق ،وهذا قد يؤدي إىل
عدم استيعاب كيفية إعداد ،واستخدام القصص االجتماعية،
ولذا ُوجدت صعوبة عند تطبيقها .وهنا ميكن القول إن ضعف
اإلعداد والتدريب يف جمال استخدام القصص االجتماعية
للمعلمني واملعلمات له دور كبري يف حتديد مدى قبول
استخدام القصص االجتماعية ،وهو ما أشارت إليه عدد من
الدراسات ( Alotaibi et al, 2016; Dev, 2014; Reynhout
.)& Carter, 2009

المشاركين حول وجهات نظرهم نحو استخدام القصص

االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى
لمتغير االستخدام المسبق للقصص االجتماعية؟

مت استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة ملعرفة
درجة وجود فروق بني وجهات نظر املعلمني حول استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
تعزى ملتغري االستخدام املسبق للقصص االجتماعية ،وجاءت
النتائج كما يوضحها اجلدول رقم (.)11

جدول 11
نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات المشاركين على استبانة وجهات نظر المعلمين نحو استخدام القصص
االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد وفقًا لمتغير االستخدام المسبق للقصص االجتماعية.
االستخدام المسبق للقصص االجتماعية
نعم
ال

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

3.17

1.19

3.035

.003

2.85

.758

20
4
14
0

االجتماعية ازدادت نظرته اإلجيابية حنو استخدام القصص
االجتماعية وفعاليتها.

تبني النتائج املعروضة يف اجلدول رقم ( )11أن هناك فروقاً
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05أو أقل بني
املتوسطات احلسابية لدرجات املشاركني الذين سبق هلم
استخدام القصص االجتماعية ،ودرجات املشاركني الذين مل
يسبق هلم استخدام القصص االجتماعية ،وذلك لصاحل
املشاركني الذين سبق هلم استخدام القصص االجتماعية ،واليت
تتفق فيه مع ما مت اإلشارة إليه يف عدد من الدراسات السابقة
( & Alotaibi et al, 2016; Dev, 2014; Reynhout
 .)Carter,2009كما أن هذه النتيجة تبني أنه كلما أتيحت
الفرصة للمعلم أو املعلمة إلعداد واستخدام القصص

السؤال السادس :هل توجد اختالفات بين استجابات
المشاركين حول وجهات نظرهم نحو استخدام القصص

االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد تعزى

لمتغير المؤهل الدراسي؟

مت استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة ملعرفة
درجة وجود فروق بني وجهات نظر املعلمني حول استخدام
القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
تعزى ملتغري املؤهل الدراسي ،وجاءت النتائج كما يوضحها
اجلدول رقم (.)12
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جدول 12
نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات المشاركين على استبانة وجهات نظر المعلمين نحو استخدام القصص
االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد وفقًا لمتغير المؤهل الدراسي
المؤهل الدراسي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

بكالوريوس
املتغري

298
العدد

2.95
املتوسط احلسايب

.971
االحنراف املعياري

-3.55قيمة ت

.001
مستوى الداللة

االجتماعية .يف حني أوضحت النتائج أن هناك أثراً للمؤهل
الدراسي ،إذ تُعد وجهات نظر حاملي درجة املاجستري أكثر
إجيابية ممن حيملون درجة البكالوريوس .ويف السياق ذاته
وجدت الدراسة أن املشاركني الذين استخدموها مسبقاً
حيملون وجهات نظر أكثر إجيابية من غريهم ،أما املشاركون
احلاصلون على تدريب مسبق حول استخدام القصص
االجتماعية فقد أظهروا وجهات نظر أقل إجيابية ممن مل يسبق
هلم التدريب.
وبناء على نتائج الدراسة احلالية يوصي الباحثان مبا يأ ي:
.１أمهية إدراج معلومات ومعارف عن كيفية استخدام
القصص االجتماعية نظريًا ،وتطبيقيًا يف برامج إعداد
معلمي التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد ملرحلة
البكالوريوس مما يساعد يف إعدادهم على استخدام
القصص االجتماعية ،وخفض وجهات النظر السلبية
حنوها.
 .2ضرورة إتاحة الفرصة لطالب الرتبية امليدانية مبجال
التوحد على استخدام القصص االجتماعية ،وحتفيزهم
على تطبيقها مع تالميذهم.
 .3أشارت نتائج الدراسة إىل وجود اجتاهات سلبية لدى
املشاركني الذين سبق هلم احلصول على برامج تدريبية
حول استخدام القصص االجتماعية ،مما يشري إىل ضرورة
تقدمي برامج تدريبية نوعية للمعلمني يف أثناء اخلدمة تركز
على عرض خطوات بناء وتطبيق القصص االجتماعية
من قبل مدربني خمتصني ،وذوي كفاءة وخربة يف إعداد
واستخدام القصص االجتماعية كما مت وضعها من قبل
مطورهتا كارول قريي (.)Carol Gray

النتائج املعروضة يف اجلدول رقم ( )12أن هناك
أظهرت
ُ
فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05أو أقل بني
املتوسطات احلسابية لدرجات املشاركني احلاصلني على درجة
البكالوريوس ،ودرجات املشاركني احلاصلني على درجة
املاجستري ،وذلك لصاحل املشاركني احلاصلني على درجة
املاجستري ،وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت اليه الدراسات
السابقة ( .)Dev, 2014; Reynhout & Carter, 2009وهذا
قد يفسر بأن املشاركني احلاملني لدرجة البكالوريوس مل يُقدم
هلم املعلومات واملعارف الكافية عن القصص االجتماعية
وكيفية إعدادها واستخدامها خالل مرحلة إعدادهم كمعلمني،
يف حني قد تتنبأ نتائج الدراسة احلالية بأن حاملي درجة
املاجستري قد تلقوا معلومات كافية حول القصص االجتماعية
وتطبيقاهتا ،باإلضافة إىل ما لديهم من مهارات حبثية تكنهم
من البحث يف الدراسات ذات العالقة ،واالستفادة من
املعلومات الواردة فيها.
الخاتمة والتوصيات
أشارت نتائج الدراسة احلالية إىل أن معلمي ومعلمات
التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد حيملون بصورة عامة
وجهات نظر إجيابية حنو استخدام القصص االجتماعية داخل
البيئات التعليمية؛ فقد ُوجد أن غالبية املشاركني يـََرون أمهية
استخدامها ،وفعاليتها يف إكساب هؤالء التالميذ املهارات،
والسلوكيات املرغوب فيها ،وخفض السلوكيات غري املرغوب
فيها .وكذلك أشارت نتائج هذه الدراسة إىل أنه ليس هناك
فرق بني املعلمني واملعلمات يف متغري اجلنس واخلربة يف
التدريس فيما يتعلق بوجهات نظرهم حنو استخدام القصص
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 دعوة املختصني والباحثني يف هذا اجملال إىل إعداد وتطوير.4
مناذج من القصص االجتماعية لعدد من املواقف
 على أن يتم،االجتماعية تالئم ثقافة ولغة اجملتمع
تصميمها على شكل وسائط تقنية متعددة (كالفيديو
.)Alotaibi et al., 2016( )وغريها
 احلاجة إىل إجراء دراسات هتدف بوجه خاص إىل معرفة.5
العوامل أو األسباب املؤدية إىل وجهات نظر سلبية حنو
استخدام القصص االجتماعية مما يسهم يف تذليل هذه
الصعاب وتسهيل استخدامها من قبل املعلمني
.واملعلمات
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Abstract: The study aimed to investigate special education teachers’ perspectives regarding the use of social stories (SS)
with their students with autism spectrum disorder (ASD), and the relation of the perspectives with a number of variables.
This study used a descriptive approach by employing a survey to collect the data. The study sample consisted of 344 special
education teachers. The findings of the study indicate that the participants, in general, felt positively about using SS.
Additionally, the findings showed that there are significant differences among the participants’ perspectives toward using SS
with the students with ASD based on academic degree variable for those who hold Master’s degree. The results indicate there
are significant differences based on the variable of prior training on using SS for those who have not had prior training. As
well, the results showed that participants who have prior use of SS have more positive perspectives compared to others who
have not used SS. However, the results pointed out that there are no significant differences across the participants’
perspectives based on variable of gender and variable of teaching experience. Based on the findings, recommendations are
provided for improving the use of SS with those students.
Keywords: social stories, autism spectrum disorder, special education teachers, social skills.
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نداء أكرم أمحد وأمحد فتحي أبوكرمي :الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكادميية وعالقتها بالثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس...

الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديمية وعالقتها بالثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس
نداء أكرم أحمد سعد

الخاصة
بالجامعات األردنيّة
ّ

أحمد فتحي أبو كريم

اإلدارة والقيادة الرتبوية  -كلية العلوم الرتبوية  -جامعة الشرق األوسط
قدم للنشر 1440/1/4هـ  -وقبل 1440/3/3هـ

المستتتخ:

هــدفا الدراســة إىل التعــرع علــج درجــة اارســة الشــفافية اإلداريــة لــدى رؤســاء األقســام األكادمييــة وعالقتهــا بدرجــة الثقــة التنظيميــة لــدى

اصاةـة ،ومعرفـة الفـروق عبعـا ريتتـاا اجلـنس والرعبـة األكادمييـة وليـ .الغليـة .ولتـر
أعضـاء هيئـة التـدريس مـه وجهـة نظـره يف اجلامعـا األردنيةـة ة
حتقيــه هــهلا امتــدع حتديــد عينــة عنقوديــة عشـوارية عتــال .مــه أربــة جامعــا  .و أمــهل عينــة بقيــة عشـوارية مــه أعضــاء هيئــة التــدريس وكــا عــدده
( .)269اعُّبِــة مــنها البحــو الوةــفي ايرعبــا ي إلجـراء الدراســة .واســت ِ
ِدما اســتبانتا  ،األوىل لقيــاد درجــة اارســة الشــفافية اإلداريــة ،والثانيــة لقيــاد
د
درجة الثقة التنظيمية و التحقه مه ةدق وثبا األداعني.
وقد عوةلا الدراسة إىل أ ة الدرجة الغلية ريمارسة الشفافية اإلدارية كانا مرعفعة ،فقد بلغ متوسطها احلسايب ( )4.36وجاء مجية أبعاد األداة

مبستوى مرعفة أيضا ،وأ مستوى الثقة التنظيمية كانا مرعفعة ومبتوسط حسايب ( ،)4.40كما عبني وجود عالقة إجيابية دالة بني درجـة اارسـة الشـفافية
اإلدارية ودرجة الثقة التنظيمية ،وكهللك وجود عالقة إجيابية بني كافة أبعاد األداعني .وكما أنه يوجد فروق ذا ديلـة إحيـارية ريمارسـة الشـفافية اإلداريـة
يعــملى ريتتــا اجلــنس وليــار اإلنــاد ،والرعبــة األكادمييــة وليــار حلأســتاذحل ،وليــ .الغليــة ليــار الغليــا اإلنســانية ،وعبــني وجــود فــروق ذا ديلــة
إحيـارية لدرجـة الثقــة التنظيميـة ععــملى ريتتـا الرعبـة األكادمييــة وكـا ليــار حلأسـتاذحل ،ومتتـا ليــ .الغليـة ليــار الغليـا العلميـة ،وعــدم وجـود فــروق
يعملى ريتتا اجلنس.
الك:مات المفتاحية الشفافية اإلدارية ،الثقة التنظيمية ،رؤساء األقسام األكادميية ،أعضاء هيئة التدريس.
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التنظيمية يف اجلامعا  ،يع ُّد مه األمور الضرورية يف جناح
علك اجلامعا  ،وحتقيه اإلنتاجية والفاعلية الوظيفية (Davis,

مقدمة:
هتت الدول اريتقدمة والنامية بالرتبية اهتماما كباا؛ نظرا
للدور األساسي الهلي عقوم به يف عنمية اريوارد البشرية اريؤهلة
لتطوير اجملتمعا ومواكبة التتاا اريتسارعة يف عامل
التغنولوجيا وايمرتاعا اريهلهلة علج مجية األةعدة ،اا
يتطلب عوفر نظام عربوي يسعج جاهدا إىل جتويد اريِرجا
الرتبوية ،وحتقيه األهداع بايستِدام األمثل لإلمغانا
واريوارد اريتوفرة.

2000).

Schoorman, Mayer & Tan,

وأوضح الملهراين ) (2012أ الثقة يف عالقا العمل
عع ُّد واحدة مه الدعار األساسية اليت عساعد اريؤسسا يف
ععمليمل فاعليتها وحتقيه أهدافها ،فهي عامل حموري يف حتقيه
جناح اريؤسسا  ،فحيثما يسود جو مه الثقة باريؤسسة فإ
األفراد يستطيعو اإلفياح عه أفغاره ومشاعره  ،ويعاو
بعضه بعضا ،ويتعلمو معا.

عواجه اجلامعا مجلة مه اريشغال اليت أد إىل عدين
جودة التدريس والبحو العملي ،واخنفا الغفاءة الداملية،
اا أوجد أزمة علج اريستوى العاريي نتيجة ضع .مقدرة
اجلامعا علج ايستجابة السريعة واريتالحقة للمتتاا يف
خمتل .جماي اريعرفة ،وعوفا متطلبا التنمية الشاملة اا
دفة حنو ظهور اجتاها حديثة ).(Harman, 2010

واا عقدم ،يتبني مدى أمهية كل مه الشفافية اإلدارية
وعوفر الثقة التنظيمية يف عقدم اريؤسسا الرتبوية وعطويرها؛ اا
دعج الباحثا إىل أنه يبد مه دراسة علمية هتدع للغش.
عه درجة اارسة الشفافية اإلدارية وعالقتها بدرجة الثقة
التنظيمية.
مشك:ة الدراسة:

يشتل مفهوم الشفافية اإلدارية اهتمام القارمني علج ههله
اريؤسسا  ،إذ يدعد منها الشفافية اإلدارية ريقة جديدة يف
التفغا عدعو لتحقيه اريشاركة الفعلية للعاملني .وإذا عطبيه
الشفافية يف اريؤسسا اإلدارية ،عديبح اريؤسسة أكثر وضوحا
يف عوجهاهتا اا يمليد مه روح اإلنتماء متا ،ويعملز دور الويء
لدى العاملني ،ويمليد مه إنتاجيته (الراشدي.(2007 ،

عواجه اجلامعا األردنيةة عددا مه التحديا
واريشغال بسبب التتاا العاريية والطلب اريتملايد حنو
حتسني جودة األداء واصدما اريقدمة للعاملني والطلبة،
واحلاجة إىل قيادا فاعلة إلدارة اريؤسسا التعليمية
وقيادهتا حنو التميمل واإلبداع وايستمرارية لتحقيه األهداع
اجلامعية ،وبدرجة عالية مه الغفاءة والفعالية ،إذ إ الشفافية
اإلدارية والثقة التنظيمية ععدَّا مه الركارمل األساسية اريهمة يف
عنمية وعطوير العمل اجلامعي.

وعديم سياسا وأنظمة مؤسسا التعلي العايل هبدع
عملويد اريستفيديه وأةحاب العالقة مبعلوما وافرة حول
أدارها واارساهتا مبا يؤدي إىل زيادة التنافس مه أجل
احليول علج نوعية ععلي أكثر فاعلية (.)Dill,2004

كما دعا الغثا مه الدراسا مثل دراسة احلريب
( ،)2012ودراسة غامن ) (2017إىل عبين عطبيه الشفافية
اإلدارية يف خمتل .اريؤسسا الرتبوية ومنها اجلامعا
األردنيةة ريا للشفافية مه أمهية يف حتقيه األهداع اليت عسعج
متا العملية الرتبوية ،وأوضحا دراسا أمرى مثل دراسة
حرب ) (2011ودراسة الراجحي ) (2014ضرورة عبين دراسة
مستوى الثقة التنظيمية لدى العاملني يف اريؤسسا اليت
يعملو هبا وماةة اجلامعا وعالقتها باريتتاا الوظيفية

وععد الثقة التنظيمية أساد جناح اجلامعا يف
حتقيه مستويا عالية مه األداء ،فعضو هيئة التدريس
عندما يشعر بالثقة اريتبادلة بينه وبني القادة األكادمييني
واريوظفني اإلداريني ،يدقبل علج عمله األكادميي بدافعية
عالية ،ويسعج جاهدا لتطوير اجلامعة اليت يعمل هبا ،فهي
ععغس التملاما نفسيا يخيضة لقوانني عنظيمية؛ فممارسة الثقة
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اليت عسه يف حتقيه ارييملة التنافسية واألداء العايل ألعضاء
امتيئة التدريسية.

.5

ويف ضوء أمهية الشفافية ،وقلة الدراسا العلمية اليت
عربطها بالثقة التنظيمية – حسب عل الباحثني ،عولد لديه
اصاةة يف
الرغبة يف معرفة مدى إمغانية اجلامعا األردنيةة
ة
األمهل مبفهوم الشفافية كمنها عملي يف ظل عوفا مستوى
عال مه الثقة التظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس جلامعته
اليت يعملو هبا ودراسة العالقة بينهما بوةفهما مه القي
التنظيمية للمؤسسا الرتبوية ،لهلا متثلا مشغلة الدراسة يف
اإلجابة عه السؤال الرريس اآليت:

أهمية الدراسة:
عغمه أمهية الدراسة يف جانبيها النظري والتطبيقي ،يف
حتقه اآليت:
.1
.2

ما درجة اارسة الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام
عما
األكادميية يف اجلامعا األردنيةة
ة
اصاةة يف العاةمة ة
وعالقتها بدرجة الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس مه
وجهة نظره ؟

.3
.4

هدف الدراسة وأسئ:تها:
هدفا الدراسة إىل التعرع علج درجة اارسة
الشفافية اإلدارية وعالقتها بالثقة التنظيمية يف اجلامعا
األردنية اصاةة مه مالل اإلجابة عه األسئلة اآلعية:
.1
.2
.3

.4

هل هناك فروق ذا ديلة إحيارية عند مستوى
الديلة ) ،(α≤0.05بني اريتوسطا احلسابية لدرجة
الثقة التنظيمية ععملى ريتتاا اجلنس ،والرعبة األكادميية،
ولي .الغلية؟

استفادة أةحاب القرار يف عنظي وإعداد اصطط
ايستااعيجية يف إدارة اجلامعا األردنيةة.
متثل إضافة علمية ،ومعرفة جديدة للمغتبة العربية
بيفة عامة ،واريغتبة األردنيةة بيفة ماةة.
أ عغو منطلقا ألحباد ودراسا جديدة يف
اريؤسسا الرتبوية األمرى.
استفادة الباحثني اآلمريه مه ريه بناء أو عطوير أو
استِدام أدوا البحو.

حدود الدراسة
احلدود البشرية :اقتير الدراسة علج أعضاء هيئة التدريس
اصاةة.
يف اجلامعا األردنيةة ة

ما درجة اارسة الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام
األكادميية مه وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
ما درجة الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس مه
وجهة نظره ؟
هل هناك عالقة ارعبا ية ذا ديلة إحيارية عند
مستوى ديلة ) ،(α≤0.05بني اريتوسطا احلسابية
لالستجابة لدرجة اارسة الشفافية اإلدارية ودرجة الثقة
التظيمية؟
هل هناك فروق ذا ديلة إحيارية عند مستوى ديلة
) ،(α≤0.05بني متوسطا ايستجابة لدرجة اارسة
الشفافية اإلدارية ععملى ريتتا اجلنس ،والرعبة األكادميية،
ولي .الغلية؟

احلدود اريغانية والملمانية :بقا علج اجلامعا
اصاةة يف العاةمة عما يف عام .2018
ة
ة

األردنيةة

مصط:حات الدراسة:
الشفافية اإلدارية
يشا مفهوم الشفافية اإلدارية إىل أنه جمموعة األمناط
السلوكية واألداءا اليت عقوم هبا اإلدارة لتضمه الغش.
اريقيود عه اريعلوما والتشاركية يف ةنة القرارا (أبو
كرمي .(2009،وعدعرع الشفافية اإلدارية إجرائيًا باهنا الدرجة

اليت حيل عليها رؤساء األقسام مه مالل إجابا أفراد
العينة مه أعضاء امتيئة التدريسية علج استبانة الشفافية
اإلدارية.

73

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 64الريا (شوال 1440هـ /يونيو 2019م)

الثقة التنظيمية

أهمية الشفافية اإلدارية

عرع اصالدي ) (2011الثقة التنظيمية باهنا التوقعا
اإلجيابية لألفراد العاملني يف اريؤسسة إذ باإلمغا ايعتماد

عغمه أمهية الشفافية اإلدارية يف أهنا قناة مفتوحة لالعيال
بني أةحاب ارييلحة واريسؤولني فهي أداة مهمة جدا حملاربة
الفساد ،إذ عتطلب الغش .عه خمتل .القوانني ،والقواعد
واألنظمة ،والتعليما  ،واآلليا  .كما أ الشفافية عبدو
ضرورية وملحة ريؤسسا العمل اإلدارية؛ لهلا فاريغاشفة
وارييارحة والوضوح ععملز الويء لدى العاملني ،وعمليد مه
إنتاجيته حني يعرفو كل شئ عنها بوةفه دجملءا ي يتجملأ
مه ههله اريؤسسة (الراشدي.)2007 ،

عليه يف حتقيه نتارا متوافقة مة األهداع .وععرع الثقة

التنظيمية إجرائيًا باهنا الدرجة اليت حيل عليها أعضاء هيئة
عما يف
التدريس يف اجلامعا األردنيةة ة
اصاةة يف العاةمة ة
اصاةة بالثقة التنظيمية.
استجاباهت علج ايستبانة ة
األدب النظري والدراسات السابقة

عناصر الشفافية اإلدارية

أوالً األدب النظري
أ .الشفافية اإلدارية :يتناول ههلا اجلملء عرضا للشفافية
اإلدارية مه حيو مفهومها وعناةرها.

امتل .الباحثو يف حتديد عناةر الشفافية اإلدارية فقد
أكد السبيعي ( )2010أ أه عناةر الشفافية متثلا يف:
العلنية ،والوضوح ،وارييداقية ،والتمغني ،واإلفياح،
والقانونية .يف حني رأى الطراونة والعضايلة ( )2010أ
عناةر الشفافية اإلدارية عقتير علج عنيريه مها العلنية
والقانونية ،فالعلنية متثل أول مطوة مه مطوا الرقابة ،أما
القانونية فتعتمد علج ما يتيح حرية الوةول للمعلوما وحه
الرقابة واريساءلة للقضاء علج مظاهر الفساد يف اجملتمة .وذكر
احلريب ( )2012أ عناةر الشفافية اإلدارية عتمثل يف كل مه:
الشفافية اريطلقة ،واريشاركة ،واريعلوما ووضوحها ،واريساءلة،
واينفتاح.

مفهوم الشفافية اإلدارية
عتس الشفافية اإلدارية باهنا مه اريواضية اإلدارية احلديثة
الواجب علج اإلدارا الواعية الناجحة األمهل هبا؛ ريا متا مه
أمهية يف إحداد التنمية اإلدارية ،ويدعرع مفهوم الشفافية بانه
الوضوح وعدم التمو يف كل جماي العمل ،حبيو عغو
اريعلومة متاحة للجمية ،كل حسب امتياةه (عبد احللي
وعبابنة .)2006 ،وعدعرع الشفافية ،كما ذكر برقاوي (،1988
 )33 -32حلباهنا الوضوح والعقالنية وايلتملام باريتطلبا أو
الشروط اريرجعية للعمل ،وعغافؤ الفرص للجمية ،وسهولة
اإلجراءا حل .وعفسر معظ قواميس اللتة كلمة الشفافية
بالوضوح ،واليراحة والنملاهة وعدم التش .أما بالنسبة
للعاملني واريؤسسا  ،فتعين الشفافية السماح لآلمريه مبعرفة
احلقيقة .فالشفافية مبعناها الواسة ععين اإلفياح الفعلي غا
اريشروط.)Oliver, 2004( ،

وبناء علج ما سبه فإ عناةر الشفافية عرعبط مباشرة
باريعلوما  ،وايعيال اإلداري ،واريساءلة اإلدارية ،واريشاركة،
واألنظمة وإجراءا العمل ،وعقومي األداء.
ب .الثقة التنظيمية :يتناول ههلا اجلملء عرضا للثقة التنظيمية
مه حيو مفهومها وأمهيتها وأبعادها.
مفهوم الثقة التنظيمية

اا عقدم ميغه النظر إىل الشفافية اإلدارية علج أهنا:
الوضوح واليراحة يف إظهار البيانا واريعلوما اريتعلقة
بالقرارا  ،حبيو عغو متاحة جلمية اريستفيديه لال الع
عليها.

وأوضح ديسلر ( )Deseler, 2003أ الثقة متتملج
باإلنتاجية العالية ،وأ األسلوب التقليدي لإلدارة الهلي يعتمد
علج عدم الثقة يف العاملني يؤدي يف الوقا ذاعه إىل عدم
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الثقة مه قبل اريشرفني ،موضحا ةعوبة حتويل اجملموعة مه
اريستويا ارينِفضة مه الثقة إىل اريستويا العليا.

ورغباهت وعوفا الدع اريادي واريعنوي مت (ةديه،
.)2005

ورأى هاش والعابدي ( )2010باهنا الفه اريتبادل
بني اريؤسسة واألفراد مبا ينسج وحيقه األهداع التنظيمية.
واا سبه ميغه ععري .أ الثقة التنظيمية باهنا إميا الفرد
وثقته بملمالء العمل والرؤساء ،كما أهنا اعتملاز الفرد باهداع
اريؤسسة اليت يعمل فيها وبو جو يتس بالتعاو وروح الفريه
اا يؤدي إىل ويره وانتماره للمؤسسة والعاملني معه.

أما التامدي ( )1990فقد عوةل إىل أربعة أبعاد للثقة
التنظيمية وهي :العدالة يف الرتقية ،وايبتغار وحتقيه الهلا ،
والقي الساردة ،وعوافر اريعلوما  .وبناء علج ما سبه فيمغه
حتديد أبعاد الثقة التنظيمية يف اآليت :بدعد اريعلوما  ،وبدعد
اإلبداع واريشاركة ،وبدعد السياسا والتشريعا  ،وبدعد
األسلوب القيادي السارد ،وبدعد القي التنظيمية.

أهمية الثقة التنظيمية

ثانيًا الدراسات السابقة
متغه الباحثا مه احليول علج جمموعة مه الدراسا
السابقة العربية واألجنبية اريتعلقة مبتتاا الدراسة وقد
عينيفها يف ثالد جمموعا وفه اآليت:

عدعد الثقة التنظيمية يف عالقا العمل إحدى الركارمل
األساسية اليت عساعد اريؤسسا علج عدعي فاعليتها وحتقيه
أهدافها ،كما أهنا ععد أكثر األدوا اإلدارية فاعلية؛ ألهنا
هتيئ الظروع الالزمة لنجاح اريؤسسا فهي عامل حموري يف
حتقيه جناح اريؤسسا  ،كهللك الثقة باريؤسسة يدعد عنيرا
مهما يف الثقة التنظيمية.

.1

جاء دراسة حرب ( )2011للتعرع إىل واقة
الشفافية اإلدارية ومتطلبا عطبيقها يف قطاع غملة ،واستِدم
ارينها الوةفي (اريسحي) وايستبانة أداة لقياد درجة اارسة
الشفافية ،علج عينة بقية عشوارية مه جمتمة الدراسة مه
اإلداريني واألكادمييني يف اجلامعا الفلسطينية يف قطاع غملة
وبلغ حج العينة ( )205موظفا ،وأظهر الدراسة وجود
التملام مبمارسة الشفافية اإلدارية بدرجة مقبولة لدى عينة
الدراسة.

كما عتمثل أمهية الثقة التنظيمية يف زيادة عبادل األفغار
بني العاملني باريؤسسة ،وارعفاع الروح اريعنوية لديه  ،وعقبل
التجديد والتطوير وبهلل اريمليد مه اجلهد ،وكهللك عسه يف
زيادة اإلنتاجية ومه مث حتقيه أهداع اريؤسسة اليت يعملو هبا
(ابراهي .)2013 ،
أبعاد الثقة التنظيمية
أ .الثقة بالمشرفين عتمثل بالثقة اريتبادلة بني اريشرع
واريرؤوسني يف العمل وفقا للعالقا اريتبادلة بني الطرفني
(حغما.)2010 ،

ب .الثقة بزمالء العمل وهي علك العالقا

الدراسات السابقة ذات الص:ة بالشفافية اإلدارية

يف حني هدفا دراسة رمملي ( )2013التعرع إىل درجة
عطبيه اإلدارة بالشفافية مه وجهة نظر مديري ومشريف
مغاعب الرتبية والتعلي مبنطقة مغة اريغرمة ،واعباع ارينها
الوةفي اريسحي ،واستِدام ايستبانة أداة للدراسة ومغونة
وعغو جمتمة الدراسة مه ( )16مدير مغتب
مه ستة حماورَّ ،
عربية وععلي  )844( ،مشرفا عربويا ،أما عينة الدراسة فقد
اشتملا علج ( )16مدير مغتب عربية وععلي  ،و()260
مشرفا عربويا ،وعوةلا الدراسة إىل :أ درجة عطبيه اإلدارة
بالشفافية لدى مغاعب الرتبية والتعلي كباة.

اريتبادلة

القارمة علج التعاو بني األفراد وعبادل األفغار
والتواةل اريشرتك بني مجية األ راع وذلك يسه يف
حتقيه األهداع اريشرتكة (هاش والعابدي.)2010 ،

ج .الثقة بالمؤسسة عتمغه اإلدارة مه اكتساب ثقة
العاملني يف اريؤسسة مه مالل إشباع احتياجاهت
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وقام الربيعة ( )2015بدراسة هتدع إىل التعرع علج
درجة اارسة الشفافية اإلدارية واريوا نة التنظيمية وحتديد
بيعة العالقة بينهما ،واعَّبة يف ههله الدراسة ارينها الوةفي
التحليلي وايرعبا ي ،وكانا أدوا الدراسة ايستبانة
وعغو جمتمة الدراسة مه اجلامعا السعودية
واريقابلة،
َّ
احلغومية البالغ عددها ) (24جامعة مه مجية أعضاء هيئة
التدريس والبالغ عدده ( )23324عضوا .كما مشلا مجية
عمداء الغليا يف اجلامعا السعودية احلغومية البالغ
عددها ( )508عميدا .وكانا أبرز النتارا أ درجة اارسة
القيادا اجلامعية للشفافية اإلدارية يف اجلامعا السعودية
احلغومية كانا متوسطة.
.2

أما دراسة اريرشد ( )2014فغانا هتدع إىل دراسة
عالقة الثقة التنظيمية باإلبداع اإلداري مه وجهة نظر
موظفا جامعة األماة نور بنا عبد الرمحه وعغونا العينة
مه ( )321موظفة امتيارهه عشواريا واستِدما ايستبانة
جلمة اريعلوما  ،وكانا أه النتارا إدراك اريوظفا ألبعاد
الثقة التنظيمية ووجود عالقة موجبة بني الثقة التنظيمية
واإلبداع اإلداري.
كما هدفا دراسة فارد ( )2014إىل التعرع علج
العالقة بني الثقة التنظيمية وايلتملام التنظيمي يف جامعة األزهر
وعغو جمتمة الدراسة مه العاملني واإلداريني يف جامعة
بتملةَّ ،
األزهر وبلغ عدده ( )170موظفا و استِدام ايستبانة
أداة جلمة اريعلوما  ،وأظهر الدراسة وجود عالقة ارعبا ية
بني الثقة بالملمالء وايلتملام التنظيمي.

الدراسات السابقة ذات الص:ة بالثقة التنظيمية

وجاء دراسة فينربع ( )Vineburgh, 2010للتعرع إىل
العالقة بني الثقة التنظيمية وبعض اريتتاا ألعضاء هيئة
التدريس يف جامعة أيوا ( ،)The University of LOWAإذ
اعِّباع ارينها الوةفي ايرعبا ي ،وامتا عينة عشوارية مه
( (3070مه أعضاء هيئة التدريس ،وقد استِدما ايستبانة
جلمة اريعلوما وعوةلا الدراسة إىل وجود عالقة موجبة بني
الثقة التنظيمية ومقاومة التتيا.

.3

دراسات متع:قة بالمتغيرين الشفافية اإلدارية والثقة
التنظيمية

وجاء دراسة احلريب ) (2011هبدع التعرع علج درجة
عطبيه اإلدارة بالشفافية مه وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
واريوظفني يف جامعة أم القرى مبغة اريغرمة وجامعة اريلك عبد
العمليمل جبدة ،والغش .عه مستوى الثقة التنظيمية ألعضاء
هيئة التدريس واريوظفني باريؤسسا اليت يعملو هبا،
ولتحقيه ههلا امتدع امتيار عينة بقية عشوارية عناسبية
بلتا ) (960فردا مه أعضاء هيئة التدريس واريوظفني ،وكا
مه أه نتارا الدراسة أ درجة عطبيه اإلدارة بالشفافية
كانا متوسطة ،ودرجة مستوى الثقة التنظيمية متوسطة ،مة
وجود فروق يف استجابا أفراد عينة الدراسة عبعا ريتتاا
الدراسة :اجلنس ليار الهلكور ،اجلنسية ليار غا
السعوديني .اريؤهل العلمي و بيعة العمل مه حيو الدرجة
األكادميية واريرعبة الوظيفية .كما أ معامل ايرعباط بني
اإلدارة بالشفافية والثقة التنظيمية بلغ ).(0.749

وأجر البغار ( )2012دراسة هدفا إىل التعرع علج
مستوى العدالة التنظيمية اليت ميارسها مديرو اريدارد الثانوية
عما وعالقتها مبستوى الثقة
العامة يف حمافظة العاةمة ة
التنظيمية يف مدارسه مه وجهة نظر معلميه  ،ومتثلا العينة
مه ( )377معلما ومعلمة ،و امتيارها بالطريقة الطبقية
العشوارية النسبية ،وقد اعَّبعا ارينها الوةفي ايرعبا ي
و ور أداعا لقياد مستوى العدالة التنظيمية والثقة
التنظيمية ،وأظهر الدراسة وجود عالقة إجيابية بني مستوى
العدالة التنظيمية ومستوى الثقة التنظيمية وعدم وجود فروق
ذا ديلة إحيارية يف مستوى الثقة التنظيمية ععملى ريتتا
اجلنس واصربة واريؤهل العلمي.

وقام الراجحي ) (2014بدراسة هدفا للغش .عه واقة
عطبيه الشفافية مه وجهة نظر العاملني بغلية اريلك فهد
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األمنية وكلية اريلك مالد العسغرية مبدينة الريا باريملغة
العربية السعودية ،ومدى انعغاد ذلك علج ثقته مبؤسساهت
 .امتيار العينة مه الضباط واريدنيني العاملني يف الغليا
األمنية والبالغ عدده ) (1138فردا ،وجاء أبرز نتارا
الدراسة أ كال مه الشفافية اإلدارية والثقة التنظيمية مطبقة
بدرجة متوسطة يف اريؤسسا األكادميية األمنية ،ووجود عالقة
ردية بني واقة عطبيه الشفافية بابعادها مه جهة ومعرفته
لواقة الثقة التنظيمية مه جهة أمرى يف اريؤسسا األكادميية
األمنية.
م:خ

اريستوى التعلي العايل جاء ايهتمام متامرا نوعا ما ،وأومتا
احلريب ) (2011فقد جاء عطبيقها علج اجلامعا السعودية
بدراسة اريتتايه معا ،ومه مث عتميمل ههله الدراسة باهنا الثانية
علج مستوى مؤسسا التعلي العايل يف الو ه العريب،
واألوىل بالنسبة جملتمة الدراسة  -حسب عل الباحثني -هي
عما وعددها ()13
اجلامعا األردنيةة
ة
اصاةة يف العاةمة ة
جامعة ،وإىل أعضاء هيئة التدريس وعدده ( )1835عضوا
باستِدام ايستبانة أداة جلمة اريعلوما .
وعناولا دراسة احلريب ( )2011أبعادا ريمارسة الشفافية
اإلدارية لتل .عه أبعاد الدراسة احلالية إذ متثلا يف الشفافية
اريطلقة ،اريشاركة ،اريعلوما  ،اريساءلة ،السرية .يف حني أ
الدراسة احلالية متثلا أبعادها يف اريعلوما  ،وايعيال
اإلداري ،واريساءلة اإلدارية ،واريشاركة ،واألنظمة وإجراءا
العمل ،وعقومي األداء .وكهللك يف أبعاد الثقة التنظيمية اليت
جاء يف دراسة احلريب ( )2011علج النحو اآليت :الثقة
اريطلقة ،اجلدارة ،النملاهة ،النية احلسنة .أما يف الدراسة احلالية
فتمثلا يف بدعد اريعلوما  ،واإلبداع ،واريشاركة ،والسياسا
والتشريعا  ،واألسلوب القيادي السارد ،والقي التنظيمية.
عالوة علج امتالع اريتتاا اليت عناولتها الدراستا .

الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:

عنوعا أهداع الدراسا اليت عناولا متتا الشفافية
اإلدارية إذ إ بعضها عناول الشفافية اإلدارية وعالقتها ببعض
اريتتاا الوظيفية والتنظيمية ،وهدفا بعضها إىل معرفة درجة
اارسة الشفافية مثل دراسة رمملي ( .)2013وعبني أ بعض
الدراسا عناولا متتا الثقة التنظيمية وعالقتها مبتتاا
كما يف دراسة البغار ) (2012ودراسة فارد )،(2014
ودراسة اريرشد ) .(2014كما وجد الباحثا دراسا اهتما
بغال اريتتايه معا (الشفافية اإلدارية والثقة التنظيمية) كدراسة
احلريب ) .(2011وقد عنوعا الدراسا السابقة مه حيو
األدوا اليت اعتمد عليها للحيول علج اريعلوما فقد
اعتمد معظمها علج استِدام ايستبانة كوسيلة جلمة
البيانا  .واعفقا الدراسة احلالية مة معظ الدراسا
السابقة يف استِدام ايستبانة أداة للتعرع علج درجة اارسة
الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكادميية يف اجلامعا
عما وعالقتها مبستوى الثقة
األردنيةة
ة
اصاةة يف العاةمة ة
التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس مه وجهة نظره مثل
دراسة كل مه احلريب ) ،(2011والراجحي ) ،(2014والربيعة
( )2015وغامن) ،(2017واحلردا (.)2017

الطريقة واإلجراءات

منهج الدراسة:

اعَّبة الباحثا ارينها الوةفي ايرعبا ي ،واستِدما
ايستبانة وسيلة جلمة البيانا .
مجتمع الدراسة
عغو جمتمة الدراسة مه مجية أعضاء هيئة التدريس
َّ
عما وعددها 13
يف اجلامعا األردنيةة ة
اصاةة يف العاةمة ة
جامعة ماةة والبالغ عدده ( )1835عضو هيئة عدريس
حسب معلوما قس اريوارد البشرية يف اجلامعا مالل عام
 .2018كما هو موضح باجلدول ( )1أدناه.

عع ُّد الدراسا السابقة اليت عناولا الشفافية والثقة
التنظيمية حديثة نسبيا وميوةا العربية منها؛ ولغه علج
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جدول 1
توزيع أفراد مجتمع الدراسة في الجامعات األردنيّة الخاصّة في محافظة العاصمة عمّان حسب الجنس
الرقم

الجنس

الجامعة

المجموع

ذكور

إناث

75

14

89

119

51

170

158

54

212

57

254
214

1

عما العربية
ة
الشرق األوسط

3

عما األهلية
ة
العلوم التطبيقية

197

5

فيالدلفيا

173

41

6

اإلسراء

181

42

223

7

البرتا األهلية

157

70

227

8

المليتونة األردنيةة
األماة مسية للتغنولوجيا

195

60

255

85

13

98

10
11

األكادميية األردنيةة للموسيقج

14

1

15

كلية العلوم الرتبوية واآلداب_األنروا

22

10

32

12

كلية األرد اجلامعية التطبيقية للتعلي الفندقي والسياحي

4

2

6

13

اجلامعة العربية اريفتوحة

28

12

40

1408

427

1835

2
4

9

المجموع

عينة الدراسة :استِدام اإلجراءا اآلعية:
.1

.2

العينة العنقودية العشوارية :امتا أربة جامعا مه
اجلامعا األردنية اصاةة وعددها ( .)13وهنا وحدة
ايمتيار اجملموعة و استِدامها كو الدراسة مسحية،
كما أ عوافر البيانا عه اجلامعا غا دقيه بنسبة
 ،%100ومة وجود جامعا حغومية وماةة يف
العاةمة عما  ،امتيار ههله العينة لتناسبها مة
اجملتمة اريدرود كمجموعا .

العينة الطبقية العشوارية النسبية :امتا لتغو نسبة
اصطا العيين فيها قليال حبيو عغو نسبة العينا يف
كل بقة نفس نسبة عواجده عقريبا يف جمتمة الدراسة
مثل (اجلنس) ،وبلغ عددها ( )269وفقا جلدول حتديد
حج العينة مه حج اجملتمة الهلي أعده كريسي
ومورجا (.)Krejcie & Morgan,1970كما هو
موضح باجلدول رق ( )2أدناه:

جدول :2

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
الجامعة

الجنس

المجموع

ذكور

إناث

الشرق األوسط

36

16

52

اإلسراء

56

13

69

البرتا األهلية

48

22

70

المليتونة األردنيةة
اجملموع

60

18

78
269
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أداتا الدراسة:

علج جمموعة مه احملغمني مه اريِتيني وذوي اصربة مه
أعضاء هيئة التدريس مه أساعهلة العلوم الرتبوية يف عدد مه
اجلامعا األردنيةة ،وقد األمهل بالفقرا اليت حيلا علج
موافقة بنسبة ) (%80مه احملغمني فاكثر ،و إجراء الالزم مة
الفقرا اليت اقرتح ععديلها أو إعادة ةياغتها أو حهلفها.

لتحقيه أهداع الدراسة ،ور الباحثا أدايت الدراسة
اعتمادا علج مسح األدب النظري السابه اريتعله مبمارسة
الشفافية اإلدارية والثقة التنظيمية واإلفادة منها يف بناء أدايت
الدراسة؛ إذ الرجوع إىل الدراسا السابقة ذا اليلة
مبوضوع الدراسة مثل دراسة كل مه احلريب )،(2011
والراجحي ) ،(2014واحلردا ) ،(2017وغامن ) (2017وهي
علج النحو اآليت:

ثبات أداتي الدراسة:
للتحقه مه ثبا األداة ،قام الباحثا باستِدام نوعني
مه الثبا  ،كما هو موضح باجلدول ( )4،3أدناه وهي علج
النحو اآليت:

أوي :استبانة لدراسة درجة اارسة الشفافية اإلدارية لدى رؤساء
األقسام األكادميية مه وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 .1ريقة ايمتبار وإعادة ايمتبار ) (test-retestوذلك مه
مالل امتيار عينة مقدارها ) (25مه أعضاء امتيئة
التدريسية مه مارج عينة الدراسة بفاةل زمين مقداره
أسبوعا .
 .2ريقة ايعساق الداملي باستِدام معامل كرونباخ ألفا
) ،(Cronbach Alphaوذلك بعد عطبيه أداة الدراسة.

ثانيا :استبانة لدراسة درجة الثقة التنظيمية ألعضاء امتيئة
التدريسية مه وجهة نظره .
الصدق الظاهري ألداتي الدراسة
التحقه مه ةدق أدايت الدراسة باستِدام اليدق
الظاهري وذلك بعر فقرا ايستبانتني بييتتهما األولية

جدول 3
معامالت ثبات استبانة الشفافية اإلدارية بطريقة االختبار وإعادة االختبار وطريقة االتساق الداخ:ي
الرقم
1
2
3
4
5
6

اريعلوما
ايعيال اإلداري
اريساءلة اإلدارية
اريشاركة
األنظمة وإجراءا العمل
عقومي األداء

معامل الثبات االختبار – إعادة االختبار

البُعد

الدرجة الك:ية ل:شفافية

معامل الثبات االتساق الداخ:ي

0.81

0.76

0.82

0.82

0.86

0.87

0.84

0.82

0.88

0.84

0.90

0.84

0.94

مرعفعة ،وكهللك يظهر اجلدول معامل الثبا بطريقة ايعساق
الداملي وعراوحا بني ( ،)0.87 – 0.84وأعلج معامل ثبا
للبدعد عقومي األداء ،وعع ُّد ههله القي مقبولة إلجراء الدراسة.

يظهر اجلدول رق ( )3معامال ثبا استبانة الشفافية
اإلدارية بطريقة ايمتبار وإعادة ايمتبار فقد عراوحا بني
( )0.90 – 0.81وأعلج معامل ثبا كا لبدعد عقومي األداء،
وكا معامل الثبا للدرجة الغلية للشفافية ( )0.94وهي

جدول 4
معامالت ثبات استبانة الثقة التنظيمية بطريقة االختبار وإعادة االختبار وطريقة االتساق الداخ:ي:
الرقم
1
2

البُعد

اريعلوما
اإلبداع واريشاركة

معامل الثبات االختبار – إعادة االختبار

معامل الثبات االتساق الداخ:ي

0.82

0.85

0.85

0.88
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الرقم
3
4
5

معامل الثبات االختبار – إعادة االختبار

معامل الثبات االتساق الداخ:ي

البُعد
السياسا والتشريعا

0.84

0.76

األسلوب القيادي السارد
القي التنظيمية

0.88

0.73

0.86

0.91

الدرجة الك:ية ل:ثقة التنظيمية

0.89

يظهر اجلدول رق ( )4معامال ثبا استبانة الثقة
التنظيمية بطريقة ايمتبار وإعادة ايمتبار وأعلج معامل ثبا
كا لبدعد األسلوب القيادي السارد ،وكا معامل الثبا
للدرجة الغلية للثقة التنظيمية ( )0.89وهي مرعفعة ،وأعلج
معامل ثبا لالعساق الداملي لبدعد القي التنظيمية ،وععترب
ههله القي مقبولة يجراء الدارسة.

المعالجة اإلحصائية
.1

.2

متغيرات الدراسة:

اشتملا الدراسة علج كل مه اريتتاا اآلعية:
.1
.2

.3

اريتتاا التابعة :الشفافية اإلدارية ،والثقة التنظيمية
اريتتاا اريستقلة ،وهي علج النحو اآليت:

 -اجلنس ،وهو فئتا  :ذكور وإناد.

 الرعبة األكادميية وهي ثالد رعب :أستاذ ،وأستاذمشارك ،وأستاذ مساعد.

.4

 لي .الغلية وهو نوعا  :الغلية العلمية ،الغليةاإلنسانية.

.5

استِدام
لإلجابة عه السؤالني األول والثاين،
اريتوسطا احلسابية وايحنرافا اريعيارية والرعبة
واريستوى.
لإلجابة عه السؤال الثالو ،استِدام معامل
ايرعباط باسو (،)Pearson Correlation Coefficient
وايمتبار التاري ريعرفة مستوى ديلته.
لإلجابة عه السؤالني الرابة واصامس استِدام
امتبار ( ،)t- testلعينتني مستقلتني لإلجابة عه متتا
اجلنس ،كما استِدام امتبار حتليل التبايه األحادي
( )one way ANOVAلإلجابة عه متتا الرعبة
األكادميية ،ولي .الغلية.
استِدام ريقة ايمتبار وإعادة ايمتبار – (test
) retestإلجياد ثبا األداعني .و استِدام معامل
كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alphaإلجياد معامل ايعساق
الداملي لألداعني.
حتديد مستوى اارسة رؤساء األقسام األكادميية
للشفافية اإلدارية وفقا للمعادلة اآلعية:

القيمة العليا للبديل  −القيمة الدنيا للبديل 4 1 − 5
=
=
3
3
عدد اريستويا

وبهللك :يغو اريستوى منِفضا مه ( ،)2.33 - 1ويغو
اريستوى اريتوسط مه ( ،)3.67 - 2.34ويغو
اريستوى اريرعفة مه ( )5-3.68و عطبيه اريعادلة ذاهتا
لتحديد درجة الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس.

.2
.3

إجراءات تطبيق الدراسة:

.1

.4

اي الع علج األدب النظري والدراسا السابقة.
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= 1.33

حتديد أفراد جمتمة الدراسة وعينتها.
إعداد أدايت الدراسة والتحقه مه ةدقهما وثباهتما.
عطبيه أدايت الدراسة علج العينة.
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نتائج الدراسة

إحياريا باستِدام الرزمة اإلحيارية

حتليل البيانا
).(SPSS
رةد النتارا وحتليلها وعرضها ومناقشتها.
عقدمي التوةيا واريقرتحا بناء علج ما التوةل إليه
مه نتارا.

.5
.6
.7

السؤال األول ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى

رؤساء األقسام األكاديمية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس؟

جدول 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة الشفافية اإلدارية مرتبة تنازليًا.
الرقم
1
5
2
6
3
4

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

البُعد
اريعلوما
األنظمة وإجراءا العمل
ايعيال اإلداري
عقومي األداء
اريساءلة اإلدارية
اريشاركة

4.50

0.42

1

4.45

0.52

2

4.40

0.46

3

4.36

0.48

4

4.27

0.57

5

4.20

0.52

6

الدرجة الك:ية

4.36

0.41

يظهر اجلدول ( )5أ درجة اارسة الشفافية اإلدارية لدى
رؤس ــاء األقس ــام ايكادميي ــة كان ــا مرعفع ــة ، ،وج ــاء أبع ــاد
.1

مستوى

الممارسة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرتفع

األداة مجيعها يف الدرجة اريرعفعة .أما بالنسبة لفقـرا كـل بدعـد
فغان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا النت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج النح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو اآليت:

بعد المع:ومات

جدول 6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة الشفافية اإلدارية لبُعد المع:ومات مرتبة تنازليًا.
الرقم

الفقرة

1

عتس اريعلوما اليادرة مه رريس القس بارييداقية.
عليب اريعلوما اليادرة مه رريس القس متطلبا العمل.
يقدم رريس القس اريعلوما الغافية بشفافية دو لب مه أعضاء هيئة التدريس.
يتــيح ررــيس القس ـ ألعضــاء هيئــة التــدريس الفرةــة لال ــالع علــج اريعلومــا واإلج ـراءا اإلداريــة
اريِتلفة.
يتلقج عضو هيئة التدريس اريعلومة يف الوقا اريناسب.
حيافظ رريس القس علج سرية اريعلوما .

6
2
3
4
5

المتوسط

االنحراف

الرت

مستوى

4.74

0.52

1

4.56

0.84

2

4.55

0.55

3

4.42

0.62

4

مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة

4.38

0.65

5

4.28

0.67

6

مرعفة
مرعفة

4.50

0.42

الحسابي

الدرجة الك:ية

( ،)0.42وجاء
اريرعفة.

يالحظ يف اجلدول ( )6أ مستوى اارسة الشفافية
اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكادميية لبدعد اريعلوما كا
مرعفعا ،إذ بلغ اريتوسط احلسايب ( )4.50واحنراع معياري
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فقرا

المعياري

بة

الممارسة

مرعفة

ههلا البدعد مجيعها يف اريستوى
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 .2بُعد األنظمة وإجراءات العمل

جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة الشفافية اإلدارية لبُعد األنظمة وإجراءات العمل مرتبة
تنازليًا.

الرقم

المتوسط

الفقرة

3
2
4
5

4.52

0.67

1

4.51

0.72

2

4.49

0.65

3

4.29

0.69

4

4.29

0.77

4

مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة

4.45

0.52

الحسابي

يعله رريس القس التشريعا اإلدارية اريعمول هبا.
يدبسط رريس القس اإلجراءا بيورة واضحة.
حيرص رريس القس علج عنفيهل اإلجراءا بنملاهة.
يطبه رريس القس التشريعا علج مجية العاملني دو متييمل.
يراجة رريس القس التشريعا اإلدارية هبدع عوضيحها.

1

االنحراف المعياري

الرتبة

مستوى الممارسة

الدرجة الك:ية

يالحـ ــظ يف اجل ـ ــدول ( )7أ مس ـ ــتوى اارس ـ ــة الش ـ ــفافية
اإلداري ـ ـ ــة ل ـ ـ ــدى رؤس ـ ـ ــاء األقس ـ ـ ــام األكادميي ـ ـ ــة لبدع ـ ـ ــد األنظم ـ ـ ــة
وإج ـ ـراءا العم ــل ك ــا مرعفع ـ ـا ،وج ــاء فق ـ ـرا ه ــهلا البدع ــد

مرتفع

مجيعهــا يف الدرجــة اريرعفع ــة ،إذ عراوحــا اريتوســطا احلس ــابية
بني (.)4.52 – 4.29

 .3بُعد االتصال اإلداري

جدول 8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة الشفافية اإلدارية لبُعد االتصال اإلداري مرتبة تنازليًا.
المتوسط

الرقم
1
6
4
3
2
5

الحسا

الفقرة

بي

يعمل رريس القس علج عوفا نظام اعيال ميسر بني مجية أعضاء القس .
يوظ .رريس القس التغنولوجيا يف جمال ايعيال.
يستفيد رريس القس مه ردود التتهلية الراجعة للتاكد مه فه التاية مه عملية ايعيال.
عتي .اريعلوما اليت ينقلها رريس القس مه اإلدارة العليا بالدقة والوضوح.
يستِدم رريس القس أساليب اعيال متنوعة.
يعتمد رريس القس التسلسل اإلداري يف اريِا با الرمسية مة اإلدارة العليا.
الدرجة الك:ية

يالح ـ ــظ يف اجل ـ ــدول ( )8أ مس ـ ــتوى اارس ـ ــة الش ـ ــفافية
اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكادمييـة لبدعـد ايعيـال اإلداري
كـ ـ ــا مرعفعـ ـ ــا ،إذ بلـ ـ ــغ اريتوسـ ـ ــط احلسـ ـ ــايب ( )4.40واحن ـ ـ ـراع

االنحراف
المعياري

الرتبة

4.46

0.68

1

4.46

0.68

1

4.42

0.63

3

4.38

0.72

4

4.36

0.68

5

4.31

0.59

6

4.40

0.46

مستوى
الممارسة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرتفع

معياري ( ،)0.46وجاء فقرا ههلا البدعد مجيعها يف الدرجـة
اريرعفع ـ ـ ــة ،إذ عراوح ـ ـ ــا اريتوس ـ ـ ــطا احلس ـ ـ ــابية بـ ـ ـ ــني (–4.31
.)44.6

81

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 64الريا (شوال 1440هـ /يونيو 2019م)
 .4بُعد تقويم األداء

جدول 9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة الشفافية اإلدارية لبُعد تقويم األداء مرتبة تنازليًا.

الرقم
2
6
5
3
7
1
4

الفقرة

المتوسط

االنحراف

4.44

0.69

1

4.36

0.81

2

مرعفة

4.30

0.72

3

4.28

0.63

4

4.25

0.89

5

4.22

0.71

6

مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة

4.18

0.74

7

مرعفة

4.36

0.48

الحسابي

يطبه رريس القس آلية عقومي األداء مبيداقية عامة.
يدطلــة ررــيس القس ـ أعضــاء هيئــة التــدريس علــج اجلوانــب اإلجيابيــة والســلبية لعمليــة
التقومي.
يوفر رريس القس التسهيال الالزمة لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس.
قوم رريس القس أداء أعضاء هيئة التدريس بيورة دورية.
يد ة
يوثه رريس القس نتارا عملية عقومي األداء بغل دقة وموضوعية.
يعتمد رريس القس آلية حمددة لتقومي األداء.
يسمح رريس القس بتقومي أداره مه قبل أعضاء هيئة التدريس دو ععمد إمفاء أي
معلومة.
الدرجة الك:ية

يالحظ يف اجلدول ( )9أ مستوى اارسة الشفافية اإلدارية
لدى رؤساء األقسام األكادمييـة لبدعـد عقـومي األداء كـا مرعفعـا،
إذ بل ــغ اريتوس ــط احلس ــايب ( )4.36واحن ـ ـراع معيـ ــاري (،)0.48

المعياري

الر

مستوى
مرعفة

تبة

الممارسة

مرتفع

وجـ ــاء فق ـ ـرا ه ـ ــهلا البدعـ ــد مجيعه ـ ــا يف الدرجـ ــة اريرعفع ـ ــة ،إذ
عراوحا اريتوسطا احلسابية بني (.)4.44 – 4.18

 .5بُعد المساءلة اإلدارية

جدول 10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة الشفافية اإلدارية لبُعد المساءلة اإلدارية مرتبة تنازليًا.

الرقم
1
5
3
2
6
4

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

يوضح رريس القس ألعضاء هيئة التدريس القواعد اريطلوب ايلتملام هبا.
حيارب رريس القس مجية أشغال الفساد اإلداري.
يطبه رريس القس نظام اريساءلة بفاعلية.
يطبه رريس القس العقوبا اريفروضة علج أعضاء هيئة التدريس عبعا لنوع اريِالفة.
يطل ــب رر ــيس القسـ ـ م ــه أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس عق ــدمي عفسـ ـاا لقـ ـراراهت وعي ـ ـرفاهت
اريِالفة للقوانني.
نمي رريس القس أسلوب الرقابة الهلاعية.
يد ة
الدرجة الك:ية

يالحـ ــظ يف اجلـ ــدول ( )10أ مسـ ــتوى اارسـ ــة الشـ ــفافية
اإلداريـة لـدى رؤسـاء األقســام األكادمييـة لبدعـد اريسـاءلة اإلداريــة

المعياري

الرتبة

مستوى

الممارسة

4.32

0.81

1

4.28

0.69

2

4.27

0.66

3

4.26

0.72

4

مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة

4.23

0.82

5

مرعفة

4.12

0.83

6

مرعفة

4.27

0.57

مرتفع

ك ــا مرعفع ــا ،وج ــاء فقـ ـرا ه ــهلا البدع ــد مجيعه ــا يف الدرج ــة
اريرعفعة.
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 .6بُعد المشاركة

جدول 11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية ل:شفافية اإلدارية لبُعد المشاركة مرتبة تنازليًا.

الرقم
3
6
5
4
1
2

الفقرة

المتوسط

االنحراف

4.24

0.64

1

4.24

0.68

2

4.21

0.77

3

4.14

0.79

4

4.08

0.78

5

4.06

0.81

6

4.20

0.53

الحسابي

يشرك رريس القس أعضاء هيئة التدريس يف ةناعة القرارا .
يعمل رريس القس علج ايستماع ريشغال أعضاء هيئة التدريس وعلبية احتياجاهت .
يتيح رريس القس ألعضاء هيئة التدريس فرةة اريشاركة يف وضة معايا عقومي األداء.
يتقبل رريس القس اقرتاحا أعضاء هيئة التدريس.
يشجة رريس القس أعضاء هيئة التدريس علج إبداء الرأي.
يدويل رريس القس ايهتمام باعضاء هيئة التدريس دو عفريه.
الدرجة الك:ية

يالح ـ ــظ يف اجل ـ ــدول ( )11أ مس ـ ــتوى اارس ـ ــة الش ـ ــفافية
اإلداريــة لــدى رؤســاء األقســام األكادمييــة يف اجلامعــا األردنيةــة
عم ـ ــا م ـ ــه وجه ـ ــة نظ ـ ــر أعض ـ ــاء هيئ ـ ــة
ة
اصاة ـ ــة يف العاة ـ ــمة ة

الرقم
1
3
5
4
2

الرتبة

المعياري

الممارسة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرتفع

التدريس لبدعد اريشاركة كا مرعفعا ،وجـاء فقـرا هـهلا البدعـد
مجيعها يف الدرجة اريرعفعة.
السؤال الثاني ما درجة الثقة التنظيمية لتدى أعضتاء هيئتة

التدريس من وجهة نظرهم؟

جدول 12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس مرتبة تنازليًا.
البُعد

مستوى

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

الرتبة

اريعلوما
السياسا واإلجراءا
القي التنظيمية
األسلوب القيادي السارد
اإلبداع واريشاركة

4.46

0.50

1

4.45

0.66

2

4.43

0.50

3

4.35

0.84

4

4.31

0.58

5

الدرجة الك:ية

4.40

0.48

يظهـ ــر اجلـ ــدول ( )12أ مسـ ــتوى الثقـ ــة التنظيميـ ــة لـ ــدى
اصاة ـ ـ ــة يف
أعض ـ ـ ــاء هيئ ـ ـ ــة الت ـ ـ ــدريس يف اجلامع ـ ـ ــا األردنيةـ ـ ــة ة
عما مه وجهة نظره كا مرعفعـا ،إذ بلـغ اريتوسـط
العاةمة ة

مستوى الممارسة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرتفع

احلس ـ ــايب ( )4.40واحنـ ـ ـراع معي ـ ــاري ( ،)0.48وج ـ ــاء أبع ـ ــاد
األداة مجيعه ـ ــا يف الدرج ـ ــة اريرعفع ـ ــة ،إذ عراوح ـ ــا اريتوس ـ ــطا
احلسابية بني (.)4.46 – 4.31

 .1بُعد المع:ومات

جدول13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس لبُعد المع:ومات مرتبة تنازليًا.

الرقم

الفقرة

1

أثه باريعلوما اليادرة عه رريس القس .
أحيل علج اريعلوما اليت احتاجها مه رريس القسـ لتاديـة مهـامي بالوقـا
اريناسب.

4

المتوسط

االنحراف

الر

4.50

0.68

1

مرعفة

4.41

0.66

2

مرعفة

الحسابي
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المعياري

تبة

مستوى

الممارسة
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الرقم

الفقرة

2

أمتغه مه الوةول إىل اريعلوما بسرعة وسهولة.
أشــعر بتنــوع وســارل ايعيــال الــيت يســتِدمها ررــيس القسـ مــة أعضــاء هيئــة
التدريس.

3

المتوسط

االنحراف

الر

مستوى

4.38

0.67

3

مرعفة

4.32

0.75

4

مرعفة

4.46

0.50

الحسابي

الدرجة الك:ية

يالحـظ يف اجلــدول ( )13أ مسـتوى الثقــة التنظيميـة لــدى
أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس لبدع ــد اريعلوم ــا ك ــا مرعفع ــا ،إذ بل ــغ
اريتوســط احلســايب ( )4.46واحن ـراع معيــاري ( ،)0.50وجــاء

تبة

المعياري

الممارسة

مرتفع

فق ـ ـرا هـ ــهلا البدعـ ــد مجيعهـ ــا يف الدرجـ ــة اريرعفعـ ــة ،إذ عراوحـ ــا
اريتوسطا احلسابية بني (.)4.50 – 4.32

 .2بُعد السياسات واإلجراءات

جدول 14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس لبُعد السياسات واإلجراءات مرتبة
تنازليًا.
الرقم
1
4
3
2
5
6

المتوسط

الفقرة

االنحراف المعياري

الرتبة

مستوى الممارسة

4.47

0.77

1

4.43

0.84

2

4.36

0.74

3

4.34

0.77

4

4.33

0.80

5

4.32

0.79

6

مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة

4.45

0.66

الحسابي

أقوم بالعمل ضمه ٍ
وة .وظيف ٍي حمدد.
أشارك يف إبداء الرأي يف عملي.
لدي.
أشعر بالرضا عه التشريعا اليت عضمه فرص النمو اريهين َّ
أثه يف نظام احلوافمل اريتبة دامل القس .
أقوم بتنفيهل مهامي مبساحة كافية دو أي عدمل.
أثه يف السياسا والتشريعا اريتبعه يف القس واجلامعة.
الدرجة الك:ية

يالحــظ يف اجلــدول ( )14أ مســتوى الثقــة التنظيميــة لــدى
اصاة ـ ـ ــة يف
أعض ـ ـ ــاء هيئ ـ ـ ــة الت ـ ـ ــدريس يف اجلامع ـ ـ ــا األردنيةـ ـ ــة ة
عما مه وجهة نظره لبدعد السياسـا واإلجـراءا
العاةمة ة

مرعفة

كا مرعفعا ،إذ بلغ اريتوسط احلسايب ( )4.45واحنراع معياري
( ،)0.66وجاء فقرا ههلا البدعد مجيعها يف الدرجة اريرعفعة،
إذ عراوحا اريتوسطا احلسابية بني (.)4.47 – 4.32

 .3بُعد القيم التنظيمية

جدول 15
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس لبُعد القيم التنظيمية مرتبة تنازليًا.

الرقم

الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

مستوى الممارسة

1

مناخ دميقرا ي يف قسمي.
أشعر بتوفر ٍ
أرى أ رريس القس يبتعد عه اإلجراءا الباوقرا ية الشديدة.
أثه مبوضوعية وعدالة النظام يف الغلية والقس .
أرى أ رريس القس يوفر التعاو الغامل بني أعضاء هيئة التدريس.
أشعر باينتماء القوي اجتاه جامعيت.
أثه مبيداقية مجية التعامال يف القس .
أشعر بايحرتام والتقدير مه القس .

4.46

0.76

1

4.41

0.76

2

4.41

0.77

3

4.30

0.82

5

4.30

0.79

4

4.26

0.84

6

4.24

0.78

7

مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة

2
3
4
5
8
7
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الرقم
6

الفقرة
أثه يف اإلجراءا اريتبعة حلل اريشغال يف القس .
الدرجة الك:ية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

مستوى الممارسة

4.14

0.81

8

مرعفة

4.43

0.50

مرتفعة

يالحــظ يف اجلــدول ( )15أ مســتوى الثقــة التنظيميــة لــدى
أعضـ ــاء هيئ ـ ــة التـ ــدريس لبدع ـ ــد الق ـ ــي التنظيميـ ــة ك ـ ــا مرعفع ـ ـا،
وجاء فقرا ههلا البدعد مجيعها يف الدرجة اريرعفعة.

 .4بُعد األس:وب القيادي السائد:

جدول 16
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس لبُعد األس:وب القيادي السائد مرتبة
تنازليًا.

الرقم
1
3
2
4
5
6

الفقرة

المتوسط

االنحراف

4.63

0.86

1

4.28

0.81

2

4.27

0.84

3

4.22

0.83

4

4.21

0.85

5

3.85

0.89

6

4.35

0.84

الحسابي

أشارك يف حل اريشغال دامل القس .
لدي ةورة واضحة عه رؤية اجلامعة والغلية.
أرى أ رريس القس يشجة علج التفغا العلمي والتجديد.
أرى أ العالقا دامل القس عتس باإلنسانية.
أرى أ قيادة القس عتس باجلرأة العالية.
أثه بقدرة قيادة القس علج حتقيه أهدافنا.
الدرجة الك:ية

يالح ـ ــظ يف اجل ـ ــدول ( )16أ مس ـ ــتوى الثق ـ ــة التنظيمي ـ ــة
اصاةــة يف
لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس يف اجلامعــا األردنيةــة ة

المعياري

الرتبة

مستوى الممارسة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرتفع

عم ــا م ــه وجه ــة نظ ــره لبدع ــد األس ــلوب القي ــادي
العاة ــمة ة
السارد كا مرعفعا.

 .5بُعد اإلبداع والمشاركة:

جدول 17
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس لبُعد اإلبداع والمشاركة مرتبة
تنازليًا.

الرقم

الفقرة

1

أثه بدع رريس القس وحتفيمله لتحقيه أعلج مستويا اإلنتاج.
أش ــعر حب ــرص رر ــيس القس ـ ـ عل ــج عف ــويض الي ــالحيا الالزم ــة ريي ــلحة
العمل.
حيفملين رريس القس ريشاركة أفغاري.
اصاةة يب.
أشارك يف ةناعة القرارا
ة
لدي.
أرى با رريس القس يعملز اإلبداع الهلايت َّ
أرى أ فرص النمو الوظيفي يف القس عملداد كلما زاد األداء.

2
3
4
6
5

المتوسط

االنحراف

4.44

0.74

1

4.37

0.68

2

مرعفة

4.28

0.72

3

4.19

0.81

4

4.11

0.91

5

4.10

0.87

6

مرعفة
مرعفة
مرعفة
مرعفة

4.31

0.58

الحسابي

الدرجة الك:ية
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المعياري

الرتبة

مستوى الممارسة
مرعفة

مرتفع
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السؤال الثالث هل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة

يالحظ يف اجلدول ( )17أ مسـتوى الثقـة التنظيميـة لـدى
أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس لبدع ــد اإلب ــداع واريش ــاركة ك ــا مرعفعـ ـا،
وجـ ــاء فق ـ ـرا ه ـ ــهلا البدعـ ــد مجيعه ـ ــا يف الدرجـ ــة اريرعفع ـ ــة ،إذ
عراوحا اريتوسطا احلسابية بني (.)4.44 – 4.10

إحصائية عند مستوى الداللة ) ،(α≤0.05بين
المتوسطات الحسابية لالستجابة لدرجة ممارسة الشفافية

اإلدارية ودرجة الثقة التظيمية؟

جدول 18
معامالت االرتباط بين درجة ممارسة الشفافية اإلدارية ودرجة الثقة التنظيمية باستخدام معامل إرتباط بيرسون
والمشاركة

والتشريعات

األس:وب القيادي
السائد

القيم

معامل االرتباط

0.64

0.56

0.44

0.46

0.60

0.69

مستوى الداللة

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

معامل االرتباط

0.48

0.30

0.36

0.33

0.62

0.52

مستوى الداللة

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

معامل االرتباط

0.35

0.19

0.28

0.30

0.44

0.39

مستوى الداللة

0.000

0.002

0.000

0.000

0.000

0.000

معامل االرتباط

0.26

0.31

0.21

0.32

0.36

0.38

مستوى الداللة

0.000

0.000

0.001

0.000

0.000

0.000

معامل االرتباط

0.57

0.46

0.41

0.39

0.57

0.60

مستوى الداللة

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

معامل االرتباط

0.54

0.56

0.42

0.48

0.68

0.68

مستوى الداللة

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

معامل االرتباط

0.56

0.47

0.42

0.45

0.65

0.65

مستوى الداللة

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

البُعد
المع:ومات
االتصال اإلداري
المساءلة اإلدارية
المشاركة
األنظمة وإجراءات
العمل

تقويم األداء
الشفافية اإلدارية

المع:ومات

السياسات

اإلبداع

التنظيمية

الثقة التنظيمية

ممارستة الشتفافية اإلداريتة تعتزى لمتغيتر الجتنس ،والرتبتة

يتبــني يف اجلــدول ( )18وجــود عالقــة إجيابيــة بــني درجــة اارســة
الش ــفافية اإلداريـ ــة ومس ــتوى الثقـ ــة التنظيمي ــة ،وكـ ــهللك وجـ ــود
عالقــة إجيابيــة بــني مجيــة أبعــاد درجــة اارســة الشــفافية وأبع ــاد
مستوى الثقة التنظيمية.

األكاديمية ،وتخص

الك:ية؟

متا اإلجابة عه ههلا السؤال علج النحو اآليت:
 .1متغير الجنس

السؤال الرابع هل هناك فتروق ذات داللتة إحصتائية عنتد

مستتوى ) (α≤0.05بتين متوستطات االستتجابة لدرجتة

جدول 19
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية ،واختبار ( )t-testتبعًا لمتغير الجنس
البُعد
المع:ومات

االنحراف

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

ذكر

200

4.37

0.43

أنثى

69

4.74

0.26

86

المعياري

قيمة t

مستوى الداللة

-7.42

0.00

نداء أكرم أمحد وأمحد فتحي أبوكرمي :الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكادميية وعالقتها بالثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس..
البُعد
االتصال اإلداري
المساءلة اإلدارية
المشاركة
األنظمة وإجراءات العمل
تقويم األداء
الشفافية اإلدارية

االنحراف

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

ذكر

200

4.34

0.48

أنثى

69

4.52

0.42

ذكر

200

4.27

0.53

أنثى

69

4.28

0.65

ذكر

200

4.18

0.47

أنثى

69

4.24

0.61

ذكر

200

4.36

0.52

أنثى

69

4.64

0.48

ذكر

200

4.25

0.49

أنثى

69

4.55

0.39

ذكر

200

4.30

0.40

69

4.49

0.40

أنثى

عشا النتارا اليت عظهر يف اجلدول ( )19إىل وجود فروق
ذا ديلة إحيارية عند مستوى الديلة ) (α≤0.05بني
متوسطا ايستجابة لدرجة اارسة الشفافية اإلدارية ععملى

المعياري

المع:ومات

االتصال اإلداري

المساءلة اإلدارية

المشاركة

0.00
0.00

-10.96

0.01

-4.49

0.03

-5.03

0.04

-3.88

ريتتا اجلنس ،وكهللك وجود ديلة إحيارية علج مجية األبعاد
باستثناء بدعد ايعيال اإلداري ليار فئة اإلناد.
 .2الرتبة األكاديمية:

الرتبة األكاديمية

العدد

المتوسط الحسابي

أستاذ مساعد

182

4.51

0.36

56

4.39

0.49

31

4.66

0.35

182

4.28

0.39

56

4.35

0.52

أستاذ

31

4.75

0.36

أستاذ مساعد

182

4.01

0.48

56

4.37

0.58

أستاذ

31

4.71

0.39

أستاذ مساعد

182

4.04

0.46

56

4.25

0.54

31

4.49

0.50

182

4.38

0.49

56

4.38

0.58

31

4.73

0.39

أستاذ مشارك
أستاذ

أستاذ مساعد
أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك
أستاذ

أستاذ مساعد
األنظمة وإجراءات العمل

-2.99

0.39

-10.14

جدول 20
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية تبعًا لمتغير الرتبة األكاديمية
البُعد

قيمة t

مستوى الداللة

أستاذ مشارك
أستاذ
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االنحراف المعياري
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البُعد
تقويم األداء

الرتبة األكاديمية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أستاذ مساعد

182

4.22

0.40

56

4.41

0.54

أستاذ

31

4.57

0.39

أستاذ مساعد

182

4.24

0.30

56

4.36

0.49

31

4.65

0.41

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

الشفافية اإلدارية

أستاذ

ديلة إحيارية عند مستوى الديلة ) ،(α≤0.05عطبيه
حتليل التبايه األحادي ( ،)one way ANOVAوجاء النتارا
علج النحو اآليت الهلي يوضحه اجلدول (.)21

يتبني مه اجلدول ( )20وجود فروق ظاهرية بني
اريتوسطا احلسابية لدرجة اارسة الشفافية اإلدارية ،عبعا
ريتتا الرعبة األكادميية ،ولتحديد فيما إذا كانا الفروق ذا

جدول 21
تح:يل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية ،تبعًا لمتغير الرتبة األكاديمية
البُعد
المع:ومات

االتصال اإلداري

المساءلة اإلدارية

المشاركة
األنظمة وإجراءات
العمل

تقويم األداء

الشفافية اإلدارية

مصدر التباين

مجموعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

درجة الداللة

بين المجموعات

2.43

2

1.22

7.20

0.01

داخل المجموعات

44.74

267

0.17

المجموع

47.17

269

بين المجموعات

9.18

2

4.59

داخل المجموعات

50.10

267

0.19

المجموع

59.29

269

بين المجموعات

20.87

2

10.43

داخل المجموعات

67.96

267

0.25

المجموع

88.82

269

بين المجموعات

8.52

2

4.26

داخل المجموعات

66.56

267

0.25

المجموع

75.07

269

بين المجموعات

5.61

2

2.81

داخل المجموعات

67.99

267

0.25

المجموع

73.60

269

بين المجموعات

5.29

2

2.64

داخل المجموعات

56.52

267

0.21

المجموع

61.80

269

المربعات

بين المجموعات

6.78

2

3.39

داخل المجموعات

39.19

267

0.15

المجموع

45.97

269

عظهر النتارا يف اجلدول ( )21إىل وجود فـروق ذا ديلـة
إحيـ ــارية عنـ ــد مسـ ــتوى الديلـ ــة ) (α≤0.05لدرجـ ــة اارسـ ــة

88

24.76

41.45

17.27

11.15

12.63

23.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

نداء أكرم أمحد وأمحد فتحي أبوكرمي :الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكادميية وعالقتها بالثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس..

للفروق والهلي يوضحه اجلدول (.)22

الشــفافية اإلداريــة عبعــا ريتتــا الرعبــة األكادمييــة ،وريعرفــة عارديــة
الفــروق عبعــا ريتتــا الرعبــة األكادمييــة اســتِدام امتبــار شــيفيه

جدول 22
اختبار شيفيه ل:فروق في درجة ممارسة الشفافية اإلدارية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية
البُعد
المع:ومات

االتصال اإلداري

المساءلة اإلدارية

المشاركة

األنظمة وإجراءات العمل

تقويم األداء

الدرجة الك:ية ل:شفافية

الرتبة األكاديمية

المتوسط الحسابي

أستاذ مساعد

4.39

أستاذ مشارك

4.51

أستاذ

4.66

الرتبة األكاديمية

المتوسط الحسابي

أستاذ مساعد

4.28

أستاذ مشارك

4.35

أستاذ

4.75

الرتبة األكاديمية

المتوسط الحسابي

أستاذ مساعد

4.01

أستاذ مشارك

4.37

أستاذ

4.71

الرتبة األكاديمية

المتوسط الحسابي

أستاذ مساعد

4.04

أستاذ مشارك

4.25

أستاذ

4.49

الرتبة األكاديمية

المتوسط الحسابي

أستاذ مساعد

4.37

أستاذ مشارك

4.38

أستاذ

4.73

الرتبة األكاديمية

المتوسط الحسابي

أستاذ مساعد

4.22

أستاذ مشارك

4.41

أستاذ

4.57

الرتبة األكاديمية

المتوسط الحسابي

أستاذ مساعد

4.24

أستاذ مشارك

4.36

أستاذ

4.65

* الفرق الدال إحياريا عند درجة ()α≤0.05

89

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

4.39

4.51

4.66

-

0.12

*0.27

-

0.15

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

4.28

4.35

4.75

-

0.07

*0.47

-

0.40

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

4.01

4.37

4.71

-

*0.36

*0.70

-

*0.34

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

4.04

4.25

4.49

-

0.21

*0.45

-

0.24

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

4.37

4.38

4.73

-

0.01

*0.36
*0.35

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

4.22

4.41

4.57

-

0.19

*0.35

-

0.16

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

4.24

4.36

4.65

-

0.12

*0.41

-

*0.29
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.3

يالحظ يف اجلدول ( )22أ الفرق كا ليار فئة الرعبة
األكادميية حلأستاذ حل جلمية األبعاد والدرجة الغلية للشفافية.

الك:ية

تخص

جدول 23
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية تبعًا لمتغير تخص
تخص

البُعد
المع:ومات

االتصال اإلداري
المساءلة اإلدارية
المشاركة
األنظمة وإجراءات العمل
تقويم األداء
الشفافية اإلدارية

الك:ية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ع:مية

114

4.55

0.32

إنسانية

155

4.46

0.49

ع:مية

114

4.31

0.40

إنسانية

155

4.48

0.50

ع:مية

114

4.08

0.50

إنسانية

155

4.42

0.58

ع:مية

114

4.04

0.44

إنسانية

155

4.33

0.55

ع:مية

114

4.46

0.42

إنسانية

155

4.45

0.59

ع:مية

114

4.34

0.35

إنسانية

155

4.37

0.56

ع:مية

114

4.29

0.31

إنسانية

155

4.42

0.47

ديلة إحيارية عند مستوى الديلة ) ،(α≤0.05عطبيه
حتليل التبايه األحادي ( ،)one way ANOVAوجاء النتارا
علج النحو اآليت الهلي يوضحه اجلدول (.)24

يالحظ مه اجلدول ( )23وجود فروق ظاهرية بني
اريتوسطا احلسابية لدرجة اارسة الشفافية اإلدارية ،عبعا
ريتتا لي .الغلية ،ولتحديد فيما إذا كانا الفروق ذا

جدول 24
تح:يل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية ،تبعًا لمتغير تخص
البُعد
المع:ومات

االتصال اإلداري

المساءلة اإلدارية
المشاركة

مصدر التباين

الك:ية

مجموعات

الك:ية

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

درجة الداللة

0.46

1

0.46

2.62

0.11

داخل المجموعات

46.71

268

0.18

المجموع

47.17

269

بين المجموعات

1.86

1

1.86

داخل المجموعات

57.43

268

0.21

59.29

269

بين المجموعات

7.60

1

7.60

داخل المجموعات

81.23

268

0.30

المجموع

88.82

269

بين المجموعات

5.71

1

5.71

69.36

268

0.26

بين المجموعات

المجموع

داخل المجموعات

المربعات

90

8.78

25.34

22.33

0.00

0.00

0.00

نداء أكرم أمحد وأمحد فتحي أبوكرمي :الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكادميية وعالقتها بالثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس..

األنظمة وإجراءات العمل

تقويم األداء

الشفافية اإلدارية

المجموع

75.07

269

بين المجموعات

0.00

1

0.00

داخل المجموعات

73.60

268

0.27

المجموع

73.60

269

بين المجموعات

0.06

1

0.06

داخل المجموعات

61.74

268

0.23

61.80

269

بين المجموعات

1.02

1

1.02

داخل المجموعات

44.95

268

0.17

المجموع

45.97

269

المجموع

عبـ ــني النتـ ــارا يف اجلـ ــدول ( )24وجـ ــود فـ ــروق ذا ديلـ ــة
إحيـ ــارية عنـ ــد مسـ ــتوى الديلـ ــة ) (α≤0.05لدرجـ ــة اارسـ ــة
الشفافية اإلدارية عبعا ريتتا لي .الغلية ،وكا الفرق ليار
الغليــا اإلنس ــانية ب ــدليل ارعف ــاع اريتوس ــط احلس ــايب للغلي ــا
اإلنسانية عه اريتوسط احلسـايب للغليـا العلميـة باسـتثناء بدعـد
اريعلوما وبدعد األنظمة وإجراءا العمل.

0.95

0.00

0.60

0.28

0.01

6.14

السؤال الخامس هل هناك فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى ) (α≤0.05بين المتوسطات الحسابية لدرجة
الثقة التنظيمية تعزى لمتغير الجنس ،والرتبة األكاديمية،

وتخص

الك:ية؟

متا اإلجابة عه ههلا السؤال علج النحو اآليت:
 .1متغير الجنس

جدول 25
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الثقة التنظيمية ،واختبار ( )t-testتبعًا لمتغير الجنس
البُعد
المع:ومات
اإلبداع والمشاركة
السياسات والتشريعات
األس:وب القيادي السائد
القيم التنظيمية
الثقة التنظيمية

االنحراف

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

ذكر

200

4.27

0.46

أنثى

69

4.83

0.35

ذكر

200

4.07

0.50

أنثى

69

4.76

0.43

ذكر

200

4.27

0.70

أنثى

69

4.79

0.42

ذكر

200

4.12

0.54

أنثى

69

4.80

0.87

ذكر

200

4.29

0.52

أنثى

69

4.70

0.32

ذكر

200

4.20

0.40

أنثى

69

4.77

0.36

عظهر النتارا يف اجلدول ( )25أنه ي يوجد فروق ذا ديلة
إحيارية عند مستوى الديلة ) (α≤0.05بني متوسطا
ايستجابة لدرجة الثقة التنظيمية مه وجهة نظر أعضاء هيئة

المعياري

قيمة t

مستوى الداللة

-7.42

0.00

-2.99
-2.58
-1.94
-6.84
-4.46

0.39
0.27
0.90
0.00
0.08

التدريس ععملى ريتتا اجلنس ،باستثناء بدعدي اريعلوما  ،والقي
التنظيمية وليار فئة اإلناد.
 .2الرتبة األكاديمية
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جدول 26
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الثقة التنظيمية تبعًا لمتغير الرتبة األكاديمية
البُعد

المع:ومات

اإلبداع والمشاركة

السياسات والتشريعات

األس:وب القيادي السائد

القيم التنظيمية

الثقة التنظيمية

الرتبة األكاديمية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أستاذ مساعد

182

4.50

0.53

أستاذ مشارك

56

4.36

0.51

أستاذ

31

4.54

0.42

أستاذ مساعد

182

4.31

0.61

أستاذ مشارك

56

4.23

0.54

أستاذ

31

4.43

0.55

أستاذ مساعد

182

4.43

0.51

أستاذ مشارك

56

4.29

0.60

أستاذ

31

4.75

0.91

أستاذ مساعد

182

4.35

0.73

أستاذ مشارك

56

4.31

0.62

أستاذ

31

4.44

0.60

أستاذ مساعد

182

4.30

0.41

أستاذ مشارك

56

4.43

0.57

أستاذ

31

4.71

0.47

أستاذ مساعد

182

4.38

0.48

أستاذ مشارك

56

4.32

0.45

أستاذ

31

4.57

0.41

إحيارية عند مستوى الديلة ) ،(α≤0.05عطبيه حتليل
التبايه األحادي ( ،)one way ANOVAوجاء النتارا علج
النحو اآليت الهلي يوضحه اجلدول (.)27

يالحظ مه اجلدول ( )26وجود فروق ظاهرية بني
اريتوسطا احلسابية لدرجة الثقة التنظيمية ،عبعا ريتتا الرعبة
األكادميية ،ولتحديد فيما إذا كانا الفروق ذا ديلة

جدول 27
تح:يل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة الثقة التنظيمية ،تبعًا لمتغير الرتبة األكاديمية
البُعد
المع:ومات

اإلبداع والمشاركة

السياسات والتشريعات

مصدر التباين

مجموعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

1.53

2

0.77

داخل المجموعات

67.69

267

0.25

المجموع

69.22

269

بين المجموعات

1.38

2

0.69

داخل المجموعات

89.21

267

0.33

المجموع

90.60

269

بين المجموعات

7.63

2

3.81

داخل المجموعات

111.71

267

0.41

المجموع

119.34

269

المربعات

92

قيمة ف

3.06

2.09

9.22

درجة الداللة

0.05

0.13

0.00
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األس:وب القيادي السائد

القيم التنظيمية

الثقة التنظيمية

بين المجموعات

0.56

2

0.28

داخل المجموعات

189.17

267

0.70

المجموع

189.73

269

بين المجموعات

6.68

2

3.34

داخل المجموعات

61.87

267

0.23

المجموع

68.56

269

بين المجموعات

2.34

2

1.17

داخل المجموعات

58.99

267

0.22

المجموع

61.34

269

عبـ ــني النت ـ ــارا يف اجل ـ ــدول ( )27وجـ ــود ف ـ ــروق ذا ديل ـ ــة
إحي ـ ــارية عن ـ ــد مس ـ ــتوى الديل ـ ــة ) (α≤0.05لدرج ـ ــة الثق ـ ــة
التنظيمي ـة عبعــا ريتتــا الرعبــة األكادميي ـة ،وريعرفــة عارديــة الفــروق

0.67

0.40

0.00

14.59

0.00

5.36

عبعــا ريتتــا الرعبــة األكادمييــة اســتِدام امتبــار شــيفيه للفــروق
والهلي يوضحه اجلدول (.)28

جدول 28
اختبار شيفيه ل:فروق في درجة الثقة التنظيمية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية
البُعد
السياسات والتشريعات

القيم التنظيمية

الدرجة الك:ية ل:ثقة
التنظيمية

الرتبة األكاديمية

المتوسط الحسابي

أستاذ مساعد

4.43

أستاذ مشارك

4.29

أستاذ

4.75

الرتبة األكاديمية

المتوسط الحسابي

أستاذ مساعد

4.30

أستاذ مشارك

4.43

أستاذ

4.71

الرتبة األكاديمية

المتوسط الحسابي

أستاذ مساعد

4.32

أستاذ مشارك

4.38

أستاذ

4.57

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

4.43

4.29

4.75

-

-0.14

*0.32

-

*0.44

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

4.30

4.43

4.71

-

0.13

*0.41

-

*0.28

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

4.32

4.38

4.57

-

0.06

*0.25

-

0.19

* الفرق الدال إحياريا عند مستوى ()α≤0.05

يالحظ يف اجلدول ( )28أ الفرق كا ليار فئة الرعبة
األكادميية حلأستاذ حل جلمية األبعاد والدرجة الغلية للثقة
التنظيمية.

 .3تخص

جدول 29
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الثقة التنظيمية تبعًا لمتغير تخص
البُعد
المع:ومات

تخص

الك:ية

ع:مية

العدد
114

93

الك:ية:

الك:ية
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

4.51

0.51

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 64الريا (شوال 1440هـ /يونيو 2019م)
اإلبداع والمشاركة
السياسات والتشريعات
األس:وب القيادي السائد
القيم التنظيمية
الثقة التنظيمية

إنسانية

155

4.42

0.50

ع:مية

114

4.49

0.55

إنسانية

155

4.17

0.56

ع:مية

114

4.60

0.77

إنسانية

155

4.33

0.54

ع:مية

114

4.43

0.45

إنسانية

155

4.29

0.78

ع:مية

114

4.45

0.45

إنسانية

155

4.40

0.54

ع:مية

114

4.50

0.42

إنسانية

155

4.33

0.50

عند مستوى الديلة ) ،(α≤0.05عطبيه حتليل التبايه
األحادي ( ،)one way ANOVAوجاء النتارا علج النحو
اآليت الهلي يوضحه اجلدول (.)30

يتبني مه اجلدول ( )29وجود فروق ظاهرية بني
اريتوسطا احلسابية لدرجة الثقة التنظيمية ،عبعا ريتتا لي.
الغلية ،ولتحديد فيما إذا كانا الفروق ذا ديلة إحيارية

جدول 30
تح:يل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة الثقة التنظيمية ،تبعًا لمتغير تخص
البُعد
المع:ومات

اإلبداع والمشاركة

السياسات والتشريعات

األس:وب القيادي السائد

القيم التنظيمية

الثقة التنظيمية

مصدر التباين

مجموعات

الك:ية

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

درجة الداللة

بين المجموعات

0.51

1

0.51

2.02

0.16

داخل المجموعات

68.71

268

0.25

المجموع

69.22

269

بين المجموعات

6.68

1

6.68

داخل المجموعات

83.92

268

0.31

المجموع

90.60

269

بين المجموعات

4.90

1

4.90

داخل المجموعات

114.44

268

0.42

المجموع

119.34

269

بين المجموعات

1.25

1

1.25

داخل المجموعات

188.48

268

0.70

المجموع

189.73

269

بين المجموعات

0.12

1

0.12

داخل المجموعات

68.44

268

0.25

المجموع

68.56

269

بين المجموعات

1.95

1

1.95

داخل المجموعات

59.39

268

0.22

المجموع

61.34

269

المربعات
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21.56

11.61

1.79

0.48

8.88

0.00

0.01

0.18

0.49

0.00
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اإلدارية مة أعضاء هيئة التدريس وإدراكه ريمارساهتا والهلي
انعغس علج استجابة أفراد العينة.

عب ــني النت ــارا يف اجل ــدول ( )30وج ــود ف ــروق ذا ديل ــة
إحي ـ ــارية عن ـ ــد مس ـ ــتوى الديل ـ ــة ) (α≤0.05لدرج ـ ــة الثق ـ ــة
التنظيميـ ــة عبعـ ــا ريتتـ ــا ليـ ــ .الغليـ ــة ،وكـ ــا الفـ ــرق ليـ ــار
الغليـ ــا العلميـ ــة بـ ــدليل ارعفـ ــاع اريتوسـ ــط احلسـ ــايب للغليـ ــا
العلمية عه اريتوسط احلسايب للغليا اإلنسانية.

مناقشة نتارا السؤال الثاين والهلي ين .علج حلما درجة

الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات

عمان من وجهة نظرهم؟"
األردنيّة
ّ
الخاصة في العاصمة ّ

عشا النتارا اريوضحه باجلدول رق ( )12أ مستوى
الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس مرعفة ،كما أ
مستوى مجية أبعاد ايستبانة جاء مرعفعة ،لغو الثقة
التنظيمية يف اجلامعا عع ُّد عنيرا مهما وضروريا لتغويه
العالقا  ،إذ إهنا عشجة علج ايستقرار التنظيمي والرضا
وعساعد يف لفي .اليراعا السلبية وععمليمل ايستجابا
الفعالة يف حل اريشغال  ،ومبا أ اجلامعا اصاةة عتبىن
مبادئ ععمل علج عقليل الرقابة اريباشرة والتوجية اريستمر يف
العمل اإلداري فوجود الثقة اريتبادلة بني العاملني واجلامعة
يسه يف عطبيه األكثر فاعلية لالسرتاعيجية اا يرفة مه
مستوى األداء الوظيفي.كما أشار النتارا إىل درجة إجيابية
ومرضية يف استجابا أعضاء هيئة التدريس ،ويعملو الباحثا
ذلك إىل أ كل ما ميارسه عضو هيئة التدريس مه سلوكيا
وأعمال وعيرفا إمنا هي سلوكيا نابعة مه إحساد
داملي يوضح أمهية العمل الهلي يقوم به ويولد لديه شعورا
بالويء والرضا واينتماء للجامعة ،وههلا ما انعغس يف
استجاباهت اإلجيابية علج أبعاد الثقة التنظيمية.

مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشة نتارا السؤال األول والهلي ين .علج حلما درجة

الخاصة
ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات األردنيّة
ّ

عمان لدى رؤساء األقسام األكاديمية من
في العاصمة ّ
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟"

أوضحا النتارا يف اجلدول ( )9أ مستوى اارسة
الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكادميية كا مرعفعا،
وجاء مجية األبعاد مبستوى مرعفة أيضا .ويرى الباحثا أ
ههله النتيجة رمبا عغو بيعية ويعود ذلك حلرص اجلامعا
اصاةة علج عطبيه اريبادئ واريفاهي األساسية حلوكمة التعلي
اصاةة
العايل ومنها مفهوم الشفافية ،كما أ ة اجلامعا
ة
لضة لرقابة عالية علج مجية السلوكيا اريتعلقة بالعمل
األكادميي ،وعقة حتا ارلة اريسؤولية ايجتماعية والرقابة مه
قبل مجية متلقي اصدمة ،وعليه فإ ثقافة اجلامعة انعغسا
علج الغلية والقس  ،اا انعغس علج استجابا أفراد العينة.
ويعملو الباحثا ههله النتيجة رمبا إىل أ اريستجيبني مه
أفراد العينة مييلو إىل اريستوى اريرعفة يف اإلجابة لتجنبه
التقيي ارينِفض لرؤساء أقسامه الهلي رمبا يعتقدو بانه قد
يؤثر سلبا علج عالقته معه  ،اا قد يؤثر أيضا علج
عقييمه وعطوره الوظيفي وعقاريره السنوية واستمرارية
عقوده وجتديدها.

مناقشة نتارا السؤال الثالو والهلي ين .علج حلهل

هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) ،(α≤0.05تبين المتوسطات الحسابية

لالستجابة لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية ودرجة الثقة

التظيمية؟"

وبوجه عام ميغه عفسا ههله النتيجة اليت جاء
مبستوى مرعفة علج أهنا نتيجة إجيابية ،كما ميغه أ عفسر
ههله النتيجة لتبين رؤساء األقسام األكادميية مفهوم الشفافية

عشا النتارا اريوضحة يف اجلدول ( )18إىل وجود
عالقة إجيابية وذا ديلة إحيارية بني درجة اارسة الشفافية
اإلدارية ودرجة الثقه التنظيمية ،كما عوجد عالقة إجيابية وذا
ديلة إحيارية بني مجية أبعاد اارسة الشفافية اإلدارية وأبعاد
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وعدعد النتيجة اليت أظهرهتا الدراسة نتيجة بيعية
يرعفاع درجه اارسة الشفافية اإلدارية وارعفاع مستوى الثقة

مستوى الثقة التنظيمية ،فالعالقة ايرعبا ية بني الشفافية
اإلدارية والثقة التنظيمية ينبتي أ عغو موجبة كما كشفتها
الدراسة أل الوضوح واينفتاح الهلي حتققه الشفافية اإلدارية
يعمل علج عوفا مناخ عنظيمي دميقرا ي ،كما أ الثقة لدى
أعضاء هيئة التدريس مرعبطة باريمارسا اإلدارية لإلدارة
والقادة ،فغلما كانا اارسا اإلدارة ععغس شفافيتها كا
العاملني أكثر ثقة بانفسه وعمله وجامعته  ،اا يمليد
الرغبة لديه يف عطور اريؤسسة اليت يعملو هبا مه مالل
زيادة كفاياهت العملية واإلنتاجية ،اا ينعغس بيورة إجيابية
علج جودة اجلامعة وعطورها والنهو هبا وههلا ما عسعج إليه
اجلامعا اصاةة.

التنظيمية اا أدى إىل وجود عالقة إجيابية ارعبا ية،
كما أ أبعاد الشفافية اإلدارية عتدامل بشغل أو بآمر
وعرعبط وعنسج مة أبعاد الثقة التنظيمية اا أثر علج
ايستجابا ألعضاء هيئة التدريس .كما أ الثقة التنظيمية
عتمثل يف انعغاد اريمارسا اريِتلفة اليت عيدر مه الطرع
اآلمر ومه مث فإ السلوكيا الدالة علج الشفافية اإلدارية
مه قبل رريس القس أد إىل وجود ثقة عنظيمية.
مناقشة نتارا السؤال الرابة والهلي ين .علج "هل

هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )(α≤0.05

بين متوسطات االستجابة لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية

وعوضح النتارا يف اجلداول ( )24( ،)23وجود فروق
ذا ديلة إحيارية يف الدرجة الغلية ريمارسة الشفافية
اإلدارية وكانا الفروق ليار الغليا اإلنسانية ،ويعملو
الباحثا ذلك رمبا إىل أ الثقافة الساردة يف اجلوانب
اإلنسانية أكثر يف الغليا اإلنسانية مه الغليا العلمية
بوجه عام ،وكما أ الغليا العملية ععتمد علج األسلوب
العلمي فال ييلح يف مثل ههله القضايا اا جعل استجابة
الغليا اإلنساينة أعلج يف ههلا اجلانب بالرغ مه أ كليهما
مرعفة.

تعزى لمتغير الجنس ،والرتبة األكاديمية ،وتخص
الك:ية؟"

عشا النتارا اريوضحة يف اجلدول رق ( )19إىل
وجود فروق ذا ديلة إحيارية يف درجة اارسة الشفافية
اإلدارية عبعا ريتتا اجلنس وكانا الفروق يف الدرجة الغلية
ومجية األبعاد ليار اإلناد ،ويعملى ذلك رمبا إىل كو
عضوا هيئة التدريس أكثر التملاما بعملهه ،ولغو جمال
التدريس هو اجملال األفضل مته ولغوهنه أكثر متاسغا بالعمل
ورمبا صوفهه مه فقدا الوظيفة والرتقيا .

مناقشة نتارا السؤال اصامس والهلي ين .علج

حلهل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

أما مه حيو متتا الرعبة األكادميية فتشا النتارا
يف اجلداول رق ( )22( ،)21إىل وجود فروق ذا ديلة
إحيارية يف درجة اارسة الشفافية اإلدارية وكانا الفروق
ليار رعبة حلأستاذحل ويعملى ذلك إىل أنةه كلما زاد الرعبة
األكادميية ازداد عضو هيئة التدريس عمرا وازداد حرةا،
وعلما وعطلعا لغل ما هو جديد مه اارسا وسلوكيا
ععملز مفاهي ومبادئ جديدة عؤثر عاثاا فعليا علج العملية
التعليمية ويستطية بهللك أ يغو أكثر حرةا علج ععمليمل
واارسة اريفاهي اجلديدة اليت يغو علج معرفة ودراية كافية
هبا ومنها الشفافية اإلدارية.

)(α≤0.05بين المتوسطات الحسابية لدرجة الثقة

التنظيمية تعزى لمتغير الجنس ،والرتبة األكاديمية،

وتخص

الك:ية"

عشا النتارا اريوضحة يف اجلدول رق ( )25إىل عدم
وجود فروق ذا ديلة إحيارية يف الدرجة الغلية ريستوى
الثقة التنظيمية عبعا ريتتا اجلنس ،أما نتارا بدعد اريعلوما
والقي التنظيمية اريوضحة يف اجلداول عشا لوجود فروق ذا
ديلة إحيارية ععملى ريتتا اجلنس وكانا الفروق ليار
اإلناد ،ويعملى ذلك رمبا حلرص فئة اإلناد علج ايلتملام أكثر
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مه فئة الهلكور ،أما النتارا اريوضحة يف اجلداول رق
( )28فتشا إىل وجود فروق ذا ديلة إحيارية ععملى ريتتا
الرعبة األكادميية وكانا الفروق ليار رعبة حلأستاذحل ،ويعملو
الباحثا ذلك إىل أنه كلما زاد الرعبة األكادميية ازداد عضو
هيئة التدريس عمرا وازداد حرةا ،وعلما وعطلعا لغل ما هو
جديد مه اارسا وسلوكيا ععملز مفاهي ومبادئ جديدة
عؤثر عاثاا فعليا علج العملية التعليمية ويستطية بهللك أ
يغو أكثر حرةا علج ععمليمل واارسة اريفاهي اجلديدة اليت
يغو علج معرفة ودراية كافية هبا ومنها الثقة التنظيمية.

 ربط نظام منح ضما اجلودة وايعتماد بقدرةمؤسسا التعلي العايل علج عوفا مبادئ الشفافية
اإلدارية والثقة التنظيمية يف اارساهت .

(،)27

كما عشا النتارا يف اجلداول ( )30( ،)29إىل وجود
فروق ذا ديلة إحيارية ععملى ريتتا لي .الغلية وكانا
الفروق ليار الغليا العلمية ،ويعملو الباحثا ذلك إىل أ
الثقة التنظيمية يف الغليا العلمية أكرب منها يف الغليا
اإلنسانية ويعود ذلك إىل اعتماد الغليا العلمية علج الوقارة
واحلقاره ومقارنتها مة ما ععلموه يف جامعاهت األجنبية اليت
لرج معظ أعضاء هيئة التدريس منها ،ومه مث جاء مستوى
الثقة التنظيمية عاليا قياسا مة درجة الشفافية اإلدارية
ومنسجمة معها علج عغس استجابا أعضاء هيئة التدريس
للغليا اإلنسانية فجاء مضطربة إذ كانا استجابة
أعضاء هيئة التدريس للغليا اإلنسانية أكرب بدرجة اارسة
الشفافية اإلدارية ومبستوى الثقة التنظيمية أقل.

 ضرورة وضة مطة اسرتاعيجية ململمة بتطبيه الشفافيةيف وزارة التعلي العايل ،ورةد جارملة سنوية
للمؤسسا التعليمية األكثر شفافية.
 إجراء دراسة لدرجة عوافر الشفافية اإلدارية يفإجراءا ععيني وعرقية أعضاء هيئة التدريس.
المراجع
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Abstract: This study aimed to identify the degree of administrative transparency in the heads of the academic departments
and their relation to the degree of organizational trust in the faculty members from their point of view at the private Jordanian
universities. In order to achieve this goal, a random sample consisting of four Universities. A random sample was taken from
the faculty member, there were 269. The researchers used the descriptive approach to the study, and distributed two
questionnaires; the first one was of administrative transparency, while the second one was of organizational trust, both tools
was verified.
The results showed that the total degree of the heads of academic departments was high, and the level of
organizational trust was high. Also as a result, there was a positive correlation between the degree of transparency and the
degree of organizational trust, as well as a positive relationship. As there are statistically significant differences in the
practice of administrative transparency due to the gender variable in favor of females, Academic level in favor of the
category of "professor", and the specialization of the college in favor of the humanitarian faculties, There were statistically
significant differences in the degree of organizational trust attributed to the academic level variable in favor of the category
"professor" and the variable specialization of the college for the benefit of scientific colleges.
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االجتماعي يف التّعليم...
الصديق عبدالصادق البدوي :فاَعليّة استخدام شبكات التّواصل
ّ

فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التعليم
(دراسة ميدانية بكلية التربية جامعة البطانة ،السودان)
الصديق عبد الصادق البدوي بلة

السودان
كليّة ّ
الّتبية ،جامعة البُطانةّ ،

قدم للنشر 1440/1/9هـ  -وقبل 1440/4/23هـ
التعرف
المستخلص :هدفت الدراسة إىل استقصاء آراء األساتذة والطالب حنو فاعلية استخدام شبكات التّواصل
االجتماعي يف التّعليم .وهدفت إىل ّ
ّ
الّتبية اجامعة
على وسائل التواصل االجتماعي املستخدمة ،استخدمت الدراسة املنهج
الوصفي ،وتكون جمتمع الدراسة من األساتذة والطّالب بكلية ّ
ّ
البُطانة ،ومت إجراء الدراسة يف العام الدراسي 2018/2017م ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام االستبانة أداةً بعد التّأكد من صدقها وثباهتا ،ومت
للعلوم
اختيار عينة عشوائيّة جمموعها  350من الطالب 325ومن األساتذة  ،25وملعاجلة البيانات إحصائيّاً مت استخدام برنامج احلزم اإلحصائيّة ُ
الفعلي لشبكات التواصل االجتماعي عموماً تتحقق بوسط
االجتماعيّة ( .)SPSSتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :درجة االستخدام
ّ
االجتماعي يف التّعليم لدى عينة ال ّدراسة بوسط حسايب 4.24
حسايب  2.04وبدرجة تقديريّة دون الوسط ،تتحقق فاعلية استخدام شبكات التّواصل
ّ
االجتماعي يف التّعليم تعزى للنوع
وبدرجة تقديريّة عالية ،توجد فروق ذات داللة إحصائيّة بني املفحوصني يف مدى فاعلية استخدام شبكات التّواصل
ّ
االجتماعي يف التّعليم
(ذكر .أُنثى) لصاحل اإلناث ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املفحوصني يف مدى فاعلية استخدام شبكات التّواصل
ّ
االجتماعي يف خدمة العملية التعليمية؛ وذلك
للصفة (أستاذ .طالب) ،وأوصت ال ّدراسة بعدة توصيات منها :ضرورة توظيف شبكات التّواصل
تُعزى ّ
ّ
االجتماعي؛ من خالل الدورات
من خالل االستفادة من اخلدمات اليت تقدمها ،وحتسني مهارات األساتذة والطالب يف استخدام شبكات التّواصل
ّ
عددا من ال ّدراسات املستقبليّة.
التّدريبيّة ،كما اقّتحت ال ّدراسة ً
الشبكات اإللكّتونيّة ،مواقع التواصل ،اجملموعات.
الكلمات المفتاحية :شبكات االتصالّ ،
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المقدمة:
من أهم مسات هذا العصر التطور الكبري يف وسائل التواصل
واملستحدثات التكنولوجية املرتبطة هبا" وقد سامهت هذه
الشبكات يف حالة من التقارب والتواصل ،وإزالة الفواصل
ومتابعة األحداث؛ مبا متلكه من قدرات ووسائل تقنية عديدة
يُضاف إليها كل يوم تقنيات جديدة؛ ممّا جعل العامل قرية
كونية صغرية مّتابطة بشكل مذهل وسريع.
"وتعد مواقع التواصل االجتماعي عرب اإلنّتنت من
أحدث مفرزات الثورة املعلوماتية وأكثرها شعبية ،ورغم أن
هذه املواقع قد أُنشئت للتواصل االجتماعي بني األفراد إال
أ ّن استخدامها امتد ليشمل كافة املناشط السياسية
واالجتماعية والثقافية" (عوض" .)4 :2011 ،ومع بداية
القرن احلادي والعشرين بدأت الشبكة اإللكّتونية (اإلنّتنت)
تشهد انتشاراً واسعاً إىل أن أصبحت من أهم وسائل
االنتشار شيوعاً وإقباالً من قبل الشعوب؛ حيث أدت
التطورات املتزايدة يف تكنولوجيا املعلومات واإلنّتنت إىل
زيادة أعداد املشّتكني يف شبكات التواصل االجتماعي"
(خالد.)27 :2008 ،
عددا من ال ّدراسات قد تناولت شبكات
ومع أ ّن هناك ً
التّواصل االجتماعي وفاعلية استخدامها يف كثري من
اجملاالت مبا فيها جمال التعليم؛ فإن التطور والتّمدد املتسارع
لوسائل التواصل االجتماعي يقتضي دراسة إمكانية
االستفادة القصوى منها يف جمال التعليم .وتوظيفها توظيفاً
إجيابياً؛ حىت ال تكون خصماً ِ
وخصماً على العملية التعليمية؛
َ
السيما أن معظم الطالب يف اجلامعات من أكثر فئات
اجملتمع استخداماً هلذه الشبكات .ولعل حماولة االستفادة من
حتول
شبكات التواصل االجتماعي يف التّعليم
اجلامعي قد ّ
ّ
من مسارات االهتمام بالنسبة للطالب من االستخدام
السالب إىل االستخدام املوجب؛ وشغل أوقات الفراغ مبا
يفيد؛ والّتكيز يف اجملال العلمي والبحث عن التطور يف اجملال
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مبا يسهم يف تفعيل العملية التعليمية ورفع كفاءهتا وحتقيق
األهداف املرجوة.
مشكلة الدراسة:
جاءت هذه الدراسة تطلعاً للبحث عن وسائل تعليمية حديثة
واخلروج بالتعليم من التقليدية الضيقة إىل رحاب احلداثة ،واملواكبة
لروح العصر ،وتوظيفاً ملستحدثات العصر مبا خيدم العملية
التعليمية؛ وتعد شبكات التواصل االجتماعي من أهم مظاهر
التطور يف وسائل االتصال.
وقد تناولت جمموعة من ال ّدراسات والتّقارير انتشار شبكات
التّواصل االجتماعي يف احلياة اليومية بصورة واسعة؛ فقد ورد يف
صحيفة (القدس العريب)" :تشكل مواقع التواصل االجتماعي يف
السودان أمهية كربى؛ خاصة لدى الشباب ويتم من خالهلا
املسامهة يف حل العديد من مشكالت اجملتمع؛ ففي الفيضانات
اليت ضربت البالد يف أعوام سابقة ظهرت مجاعة (نفري) اليت
قامت بدور كبري يف درء آثار هذه الكارثة ،وهنالك (ناس شارع
احلوادث) اليت تقوم اجهود مستمرة حلمالت التربع بالدم من أجل
إنقاذ ضحايا احلوادث واملرضى الفقراء يف املستشفيات ،وهنالك
جمموعات عديدة تنشط يف (فيسبوك) و(واتساب) ( https:
.)//www.alquds.co.uk

وهذا يؤكد انتشار شبكات التواصل االجتماعي واستخدامها
فيما خيدم اجملتمعات؛ إذ إ ّن معظم األساتذة والطالب
يستخدمون أكثر من شبكة من هذه الشبكات ،واالستفادة منها
يف احلياة العامة فقد أثبتت فاعليتها يف كثري من اجملاالت ،ويف
هذه الدراسة حياول الباحث أن يتحرى هذه الفاعلية يف جمال
التعليم اجلامعي يف جمتمع الدراسة؛ كما أنه حياول يف هذه
الدراسة استقصاء االستخدام الفعلي هلذه الشبكات يف جمتمع
الدراسة سعياً لالستفادة من ذلك؛ إذ إن هذه الدراسة تستطلع
الطالب واملعلمني معاً.
وتناولت كثري من الدراسات استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف التعليم ،فقد تناولت دراسات :الكحايل ()2018
ودراسة حنتوش( )2017ودراسة عواج وتربي ( )2016ودراسة

االجتماعي يف التّعليم...
الصديق عبدالصادق البدوي :فاَعليّة استخدام شبكات التّواصل
ّ

الدريويش ( )2014عدة جوانب يف استخدام شبكات التواصل  -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء العينة يف
مدى فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف
يف دعم العملية التعليمة من عدة جوانب من بينها التحصيل
الدراسي للطالب وخدمة التعليم النظامي والتعليم عن بعد يف التعليم تعزى للنوع (ذكر ،أُنثى).
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية بني آراء العينة يف
اجلامعات واملدارس من وجهة نظر األساتذة والطالب.
مدى فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف
أسئلة الدراسة:
التعليم تعزى للصفة (أستاذ ،طالب) لصاحل األساتذة.
ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت:
أهمية الدراسة:
ما فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم؟
ميكن لنتائج هذه الدراسة أن تفيد اجلهات اآلتية:
وتتفرع منه األسئلة اآلتية:
ّ
 -1األستاذ يف االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي
 -1ما درجة االستخدام الفعلي لشبكات التواصل
يف دعم مقرراته الدراسية ،من خالل التواصل مع
االجتماعي؟
الطالب ،واالستفادة من شبكات التواصل االجتماعي
 -2ما درجة حتقق فاعلية استخدام شبكات التواصل
كمصدر تعليمي ووسيلة تعليمية فاعلة.
االجتماعي يف التعليم؟
 -2املسؤولني عن املناهج يف التعليم العايل والتعليم العام
 -3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات
والّتبويني واملعنيني بأمر املناهج عموماً ،يف إيالء املزيد
آراء العينة تُعزى للمتغريات ( :النوع ،الصفة) يف
من االهتمام بشبكات التواصل االجتماعي من خالل:
التّعرف على مدى فاعلية استخدام شبكات التواصل
 االستفادة من نتائج البحوث العلمية يف توظيفاالجتماعي يف التعليم؟
شبكات التواصل االجتماعي يف إسناد العملية التعليمية.
أهداف الدراسة:
 الوقوف على اجلوانب اإلجيابية لشبكات التواصلالفعلي لشبكات التّواصل
 -1التّعرف على درجة االستخدام
ّ
االجتماعي لتدعيمها ،واجلوانب السالبة ملعاجلتها.
االجتماعي.
ّ
 -2التّعرف على مدى فاعلية استخدام شبكات حدود الدراسة:
 -1احلد املوضوعي :تقتصر الدراسة على فاعلية
التعليم.
االجتماعي يف
التّواصل
ّ
ّ
استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم.
 -3معرفة أثر متغريات الدراسة ( النوع ،الصفة) يف مدى
 -2احلد الزماين :مت تطبيق هذه الدراسة يف العام
فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم.
الدراسي 2018-2017م.
فروض الدراسة:
 -3احلد البشري :األساتذة والطالب.
تتمثّل فروض الدراسة يف اآليت:
 -4احلد املكاين :كلية الّتبية برفاعة ،جامعة البطانة،
 -1درجة االستخدام الفعلي لشبكات التواصل االجتماعي
السودان.
عموماً متوسطة.
 -2تتحقق فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف
التعليم لدى عينة الدراسة بدرجة عالية.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة

مصطلحات الدراسة:

 /1فاعلية:
أقره جممع
 لُغوياً :وصف كل ما هو فاعل ،وهي لفظ ّاللغة العربية بالقاهرة (أنيس وآخرون)1985 ،
يتبن الباحث تعريف (اللقاين:)1996 ،
 اصطالحاًّ :فاعلية مقصود هبا مدى النجاح الذي حيققه الربنامج
بدرجة مرضية عندما يستخدمه أولئك الذين أُع ّد من
أجلهم ،ومدى حتقيق األهداف املنشودة ،ويقاس بأثره يف
الدارسني عن طريق االختبارات واملقاييس"
 إجرائياً :يبحث عن مدى جناح شبكات التواصلاالجتماعي يف دعم العملية التعليمية من خالل
استطالع آراء األساتذة والطالب بكلية الّتبية اجامعة
البُطانة.

أ /اإلطار النظري:

 -1مفهوم شبكات التواصل االجتماعي:
يعرفها مركز معلومات اجلوار األوريب "
 "Neighbourhood Info Centreبأهنا :عبارة عن شبكات
على شبكة اإلنّتنت تتيح الفرصة للمستخدم التواصل مع
األفراد والتفاعل معهم وتبادل املعلومات واألفكار،
ومشاركتهم االهتمام داخل جمتمع افّتاضي"( .مركز معلومات
اجلوار األوريب)5 :
"
بأهنا مصطلح يطلق على
يعرفها اجلهن (ّ :)126 :2017
جمموعة من الشبكات على شبكة اإلنّتنت؛ تتيح التواصل
بني األفراد يف بيئة جمتمع افّتاضي جيمعهم يف جمموعات
اهتمام أو شبكات انتماء ،ويتم عن طريق خدمات التواصل
املباشر مثل :إرسال الرسائل أو االطالع على امللفات
الشخصية لآلخرين ،ومعرفة أخبارهم ومعلوماهتم اليت
يتيحوهنا للعرض".
وعرفها إبراهيم " (" :)415 :2014بأهنا شبكات على
اإلنّتنت تقدم لألفراد خدمة التواصل املستمر بكل أشكال
التفاعل :من تبادل امللفات ،ودردشة ورسائل وحمادثات؛
ذلك هبدف استمرار االتصال االجتماعي وتبادل املصاحل
املشّتكة".
EU

 /2شبكات التواصل االجتماعي:
"هي منظومة من الشبكات اإللكّتونية اليت تسمح
للمشّتك فيها بإنشاء موقع خاص به ،و من مث ربطه من
خالل نظام اجتماعي إلكّتوين مع أعضاء آخرين لديهم
االهتمامات واهلوايات نفسها أو مجعه مع أصدقاء اجلامعة أو
الثانوية" (راضي(23 :2003 ،
شبكات التواصل االجتماعي عبارة عن مواقع إلكّتونية
تقدم جمموعة من اخلدمات للمستخدمني مثل :الرسائل
اخلاصة والفيديو والتدوين ومشاركة امللفات وغريها من
اخلدمات وهي جتمع املاليني من املستخدمني ليتشاركوا
ويتبادلوا االهتمامات.

 -2من أنواع شبكات التواصل االجتماعي:
أ /الفيس بوك (:)Facebook

"وهو وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي ،واليت
تسمح ملن يرغب باحلصول على موقع ألغراض التواصل
االجتماعي مع األقارب واألصدقاء وزمالء العمل وغريهم،
ويستخدم لتبادل املعلومات والصور الشخصية ومقاطع
الفيديو ،قام بتأسيسه مارك زوكريربج عام " 2004طالب
اجامعة هارفرد" باالشّتاك مع داستني موسكوفيتزوكريس
هيوز ،بلغ عدد مستخدميه حول العامل حسب إحصائيات

 /3جامعة البطانة:

"جامعة حكومية تقع يف دولة السودان بوالية اجلزيرة ،حملية
شرق اجلزيرة متت إجازة قانوهنا من قبل اجمللس الوطن يف
عام  ، 2008وصادق عليه السيد رئيس اجلمهورية ومت تعيني
مدير اجلامعة يف سبتمرب  ،2009ومت ختريج الدفعة األُوىل من
اجلامعة يف العام ( "2015دليل جامعة البطانة ،السودان،
.)15 :2017
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االجتماعي يف التّعليم...
الصديق عبدالصادق البدوي :فاَعليّة استخدام شبكات التّواصل
ّ

هـ /إنستجرام (:(Instagram

موقع الفيسبوك يف تاريخ  31ديسمرب لعام  2014مليار
مستخدم نشط شهرياً ،ويقدر حنو  %82.4من
املستخدمني من خارج أمريكا وكندا" (اطميزي:2013 ،
.)143

أطلقه مايك كرجير وكيفن سيسّتون عام  ،2010ويضم
أكثر من  300مليون مشّتك ،وهو موقع لتبادل الصور
والفيديوهات عرب اهلاتف احملمول أو الكمبيوتر ،ويتيح
للمستخدم ربط حسابه بأي حساب آخر له كفيسبوك.
ومن ذلك االختيار ميكنه مبجرد نشر صورة له على إنستجرام
أيضا تنشر على باقي املواقع اليت مت الربط هبا يف الوقت
ً
نفسه ،ومع ظهور إنستجرام ظهرت مسات عديدة يف
مقدمتها السيلفي" (املنصور.)88 :2012 .

ب /جوجل بلس) :(Google Plus

هي من أكرب شبكات التواصل االجتماعي وتأيت بعد
الفيس بوك ،مت إطالقها رمسياً بواسطة شركة جوجل ،2011
وتقدم الشبكة عدة خدمات من أمهها :الدوائر واحملادثات
اجلماعية ،واملنتديات والصفحات وغريها مع دمج اخلدمات
القدمية جلوجل ،يبلغ مستخدمي الشبكة حوايل  260مليون
مستخدم نشط شهرياً؛ إذ ينمو عدد املستخدمني بنسبة
 %33سنوياً من تاريخ  31ديسمرب لعام .2014

ه /إيمو (:)Imo
اإلميو تطبيق من التطبيقات االجتماعية املشاهبة للكثري
من التطبيقات اإللكّتونية اجملانية على اهلواتف الذكية
كالواتساب والفايرب والتاجنو وغريها الكثري ،ويتميّز اإلميو
بإمكانية إجراء مكاملات صوتية بالفيديو؛ أي أنّه جيمع ما
بني املميزات اليت يق ّدمها كل من السكايب والواتساب.
باإلضافة إىل اجلودة العالية اليت يق ّدمها هذا التطبيق عند
إجراء مكاملة الفيديو ومكاملات الصوت يف االجتاه املطلوب،
دون وجود أي عوائق أو عقبات عند القيام بذلك ،ومي ّكن
املستخدم من استعمال احملادثات الكتابية اجلماعية مع عدد
كبري من األشخاص ،باإلضافة إىل سهولة استعماله وعدم
فرض أي رسوم إضافية عند حتميله على اجلهاز الذكي
اخلاص باملستخدم ()https: //mawdoo3.com

ج /التويتر(:)Twitterr

تويّت هو أحد مواقع الشبكات االجتماعية مت تأسيسه
عام  2006من طرف الشاب جاك دورسي ،وتقدم الشبكة
خدمة التدوين املصغر واليت تسمح ملستخدميه بإرسال
عرف بالتغريدات ،مجع تغريدة وتكون حبد
حتديثات كتابية ،تُ َ
أقصى  140حرفاً للرسالة الواحدة ،وذلك مباشرة عن طريق
موقع تويّت أو عن طريق رسالة نصية قصرية ( (SMSأو
برامج احملادثة الفورية أو التطبيقات اليت يقدمها املطورون مثل
الفيسبوك (إطميزي ،ص.)145 :
د /الواتساب (:)WhatsApp

 -3أهمية شبكات التواصل االجتماعي في العملية

"هو عبارة عن برنامج جماينّ يتم حتميله من املتجر على
اهلاتف إلجراء حمادثة بني الشخص ومجيع األصدقاء املضافني
يف قائمة األمساء على اجلهاز ،على أن ميتلك الطرف اآلخر
نفس الربنامج ،وقد تأسس عام  2009على يد جني كوم
وبراين اكنت ،كانت بدايته كتطبيق بديل للرسائل النصية
القصرية ،ومت تطويره ليتضمن إرسال واستقبال أنواع متعددة
من الوسائط منها :الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو
واملستندات واملوقع اجلغرايف والرسائل الصوتية.

التعليمية:

تتمثل أمهية وسائل التواصل االجتماعي كما جاء يف:
(الشرهان)2003 ،و (سالمة:)2000 ،
أهنا أداة مهمة للحصول على املعلومات وحفظها وتبادهلا
مستفيدة من ُسرعة وصول املعلومات من املصدر إىل املتلقي،
كما ّأهنا تعمل على تنمية التعلم الذايت لدى املتعلم ،وهي
أداة فاعلة للبحث واالستكشاف ،وتنمية مهارات التفكري
العلمي للمعلّم وللطالب ،كما ّأهنا تعمل على زيادة فرص
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االجتماعي تعزى ملتغري النوع االجتماعي إال يف احملور األول
اآلثار اإلجيابية لصاحل اإلناث .وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية يف تأثري وسائل التواصل االجتماعي تعزى ملتغري
اخلربة واملؤهل العلمي .وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات
منها :إقامة برامج توعية ألولياء األمور بآثار استخدام
وسائل التواصل االجتماعي ألبنائهم وبيان خماطر االستخدام
السيئ هلذه الوسائل .والتعاون من قبل املدرسة واألسرة
والطالب لعمل خطة يوضح فيها االستخدام األمثل لوسائل
التواصل االجتماعي .وضرورة متابعة أولياء األمور ألبنائهم يف
أثناء استخدام وسائل التواصل االجتماعي .ومع أن هذه
الدراسة ودراسة الكحايل تتناوالن موضوع استخدام شبكات
التواصل يف التعليم؛ فإهنما ختتلفان يف األهداف إذ هدفت
هذه الدراسة إىل التعرف على فاعلية استخدام شبكات
االجتماعي يف التّعليم بصورة عامة ،يف حني هدفت
التّواصل
ّ
دراسة الكحايل إىل التعرف على أثر وسائل االتصال
االجتماعي على التحصيل من وجهة نظر املعلمني ،وتلتقي
هذه الدراسة مع دراسة الكحايل يف املنهج واألداة؛ إذ إن
الدراستني اتبعتا املنهج الوصفي من خالل أداة االستبانة،
ونرى أن قياس أثر التحصيل الدراسي لدى التالميذ من
األفضل أن يُقاس باملنهج التجرييب ،ولكن هناك تباين واضح
يف نوع العينة بني الدراستني يف جمتمع الدراسة ،فقد اقتصرت
دراسة الكحايل على املعلمني فقط يف مرحلة التعليم
األساسي ،يف حني كانت العينة يف هذه الدراسة من
املعلمني والطالب يف مرحلة التعليم اجلامعي؛ ويرجع
االختالف يف عدم اختيار الكحايل للتالميذ عينة للدراسة يف
أن التالميذ يف مرحلة األساس يف أعمار صغرية يصعب عليه
معرفة تأثري مواقع التواصل االجتماعي على التحصيل
الدراسي ،كما أن النتائج اليت خرجت هبا دراسة الكحايل
حتتاج إىل الدقة نوعاً ما؛ إذ مل حتدد درجة حتقق اآلثار
املوجبة أو السالبة.

التواصل بني املعلم واملتعلم وبني املؤسسات التعليمية ،كما
أهنا تسهم يف حتقيق بعض أهداف التعلم ،فضالً عن
إسهامها يف توفري وقت املعلم واملتعلم وجهده ،كما أهنا تعمل
على إجياد اسّتاتيجيات وخطط حلل بعض املشاكل.
تتمثل أمهية شبكات التواصل االجتماعي يف
كما
ّ
إمكانية تقدمي وسائط تعليمية متنوعة تسهم يف تعزيز املواقف
التعليمية ،وإمكانية احلصول على املستجدات العلمية العاملية
يف جمال التخصص ،وتنمي مهارات العمل بروح الفريق بني
املتعلمني من خالل مشاركاهتم يف اجملموعات ،وتنمي
مهارات استخدام األجهزة والشبكات لدى الطالب
وإعدادهم للتعايش مع البيئات التقنية املتطورة.
ب /الدراسات السابقة:
املتتبع للبحوث والدراسات السابقة يف جمال استخدام
شبكات التواصل االجتماعي يلحظ ندرة الدراسات اليت
تناولت املوضوع؛ وذلك حلداثة ظهور شبكات التواصل
حتصل
االجتماعي نفسها؛ وما يؤكد ذلك أن الدراسات اليت ّ
عليها الباحث كانت بني األعوام  ،2010-2018وهذه
الدراسات هي:
هدفت دراسة الكحايل ( )2018إىل التعرف على وسائل
التواصل االجتماعي وتأثريها على التحصيل الدراسي من
وجهة نظر املعلمني واملعلمات بسلطنة عمان والتعرف على
الفروق وفق متغري النوع االجتماعي واخلربة واملؤهل العلمي،
وتكونت عينة الدراسة من  200معلم ومعلمة ،واتبع
الباحث املنهج الوصفي ،واستخدم استبانة أداةً جلمع
البيانات مكونة من  28فقرة توزعت على حمورين مها:
احملور األول اآلثار اإلجيابية ويتكون من  15فقرة .واحملور
الثاين اآلثار السلبية ويتكون من  14فقرة.
وأشارت نتائج الدراسة إىل :وجود درجة عالية يف تأثري
وسائل التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي .وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تأثري وسائل التواصل
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االجتماعي يف التّعليم...
الصديق عبدالصادق البدوي :فاَعليّة استخدام شبكات التّواصل
ّ

من خالل التعرف على :مدى إقبال أطراف العملية التعليمية
على مواقع التواصل االجتماعي ،ومعرفة عادات وأمناط
توظيف كل من املعلم واملتعلم هلذه املواقع يف التعليم عن
بُعد ،ومعرفة أهداف استخدام كل من املعلم واملتعلم ملواقع
التواصل االجتماعي يف التعليم عن بعد ومدى استفادهتم
منها يف تذليل العيوب واملعوقات.
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة اعتمدت الدراسة على
املنهج الوصفي واالستبانة أداةً ،وتكونت عينة الدراسة من
 197طالبًا و  35أستا ًذا مت اختيارهم قصدياً.
وبناءً على ذلك توصلت الدراسة إىل حقيقة مفادها أن
تلعب
مواقع التواصل االجتماعي خاصة الفيسبوك واليوتيوب ُ
دوراً فاعالً يف عملية التعليم عن بُعد .وتساهم بشكل كبري
يف تذليل عيوب التعليم التقليدي .كما أوصت الدراسة
بضرورة القيام بتجارب للتعليم عرب مواقع التواصل االجتماعي
وتعميمها على مستوى اجلامعات.
وتلتقي دراسة عواج وتربي مع الدراسة احلالية يف اهلدف
العام ،وهو التعرف على دعم مواقع التواصل االجتماعي
للتعليم ولكن ختتلفان يف جمتمع الدراسة؛ حيث أن دراسة
عواج وتربي أجريت يف التعليم عن بُعد؛ متسقة مع نوع
الدراسة الذي ال يعتمد على حضور الطالب للدراسة ،كما
أن الدراسة احلالية ودراسة عواج وتربي تشاهبتا يف املنهج
الوصفي ويف أداة االستبانة ونوع العينة من املعلمني
والطالب ،وهناك اختالفات يف النتائج بني الدراستني بل
خرجت دراسة عواج وتربي بنتائج تفصيلية عن مواقع
بعينها خاصة الفيسبوك واليوتيوب؛ يف حني خرجت الدراسة
احلالية بنتائج عامة عن كل شبكات التواصل االجتماعي؛
ويعود االختالف بني الدراستني إىل اختالف جمتمعي
الدراستني.
وهدفت دراسة الطيار ( :)2014ملعرفة بيان أثر شبكات
التواصل االجتماعي على القيم لدى طالب اجلامعة من
خالل التعرف على األهداف الفرعية اآلتية :بيان اآلثار

وهدفت دراسة حنتوش ( )2017إىل التعرف على أثر
مواقع التواصل االجتماعي ويف مقدمتها موقعي الفيسبوك
واليوتيوب يف ميدان التعليم .مقارنة باإلقبال املتزايد
ملستعملي هذه املواقع من قبل األستاذ والطالب ،وما ميكن
أن تقدمه هذه املواقع من حتسني واقع التعليم اجلامعي.
ومعرفة تقنيات مواقع التواصل وتطبيقاهتا وإمكانية توظيفها يف
العملية التعليمية ،فضالً عن التعرف على إجيابياهتا وسلبياهتا.
وقد اعتمد البحث املنهج الوصفي ،ومشلت عينة البحث
عضوا من هيئة التدريس و  50طالباً من طالب
على 25
ً
البكالوريوس بكلية الطب البيطري جامعة القاسم اخلضراء.
مت اعتماد االستبانة جلمع املعلومات من عينيت البحث.
وكانت أهم النتائج :أن مواقع التواصل االجتماعي هلا
فوائد عدة ميكن توظيفها يف التعليم اجلامعي ،وأن هلذه املواقع
تأثرياً كبرياً يف التواصل األكادميي بني الطالب .ومن توصيات
الدراسة :ضرورة قيام برامج تثقيفية تزيد املعرفة بالفوائد
اإلجيابية الستعمال مواقع التواصل االجتماعي يف التعليم
اجلامعي ،وتوفري بنية حتتية جيدة متكن من استعمال هذه
املواقع بالصورة املثلى.
وتلتقي دراسة حنتوش مع الدراسة احلالية يف اهلدف العام
وهو التعرف على أثر مواقع التواصل االجتماعي يف التعليم
اجلامعي؛ بل تعمقت دراسة حنتوش لتدرس أثر مواقع بعينها
مها :الفيسبوك واليوتيوب وهي دراسة رمبا انبنت على
دراسات سابقة يف جمتمع الدراسة ،واستقصت أكثر املواقع
استخداماً يف جمتمع الدراسة .كما تتشابه الدراستان يف
استخدام املنهج الوصفي وأداة االستبانة ،وجند أن تنوع عينة
الدراسة (معلمني ،طالب) قد خدم أهداف الدراسة بدرجة
عالية؛ إذ مشل طريف العملية التعليمية الرئيسني ،ورمبا تعود قلة
عدد الطالب يف عينة الدراسة إلحصائية الطالب يف جمتمع
الدراسة.
وهدفت دراسة عواج وتربي ( )2016إىل التعرف
على مدى دعم مواقع التواصل االجتماعي للتعليم عن بُعد
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السلبية املّتتبة على استخدام طالب اجلامعة لشبكات
التواصل االجتماعي ،وبيان اآلثار اإلجيابية املّتتبة على
استخدام طالب اجلامعة لشبكات التواصل االجتماعي،
وبيان أثر شبكات التواصل االجتماعي يف تغيري القيم
االجتماعية لدى طالب اجلامعة .استخدم الباحث املنهج
الوصفي التحليلي .وتكونت عينة الدراسة من  2274طالباً
اختريوا بطريقة عشوائية ،وتوصلت الدراسة إىل عدد من
النتائج من أمهها :أن أهم اآلثار السلبية لشبكات التواصل
متثلت يف :التمكن من إجراء عالقات غري شرعية مع اجلنس
اآلخر ،واإلمهال يف الشعائر الدينية ،وأن أهم اآلثار اإلجيابية
متثلت يف :االطالع على أخبار البلد الذي نعيش فيه ،وتعلم
أمور جديدة من خالل شبكات التواصل االجتماعي،
والتعبري حبرية عن الرأي ،والتمكني من ختطي حاجز اخلجل.
وأن أهم مظاهر تغيري القيم نتيجة شبكات التواصل ظهر يف:
تعزيز استخدام الطالب لشبكات التواصل االجتماعي،
القدرة على خماطبة اجلنس اآلخر اجرأة.
وكان من أهم توصيات الدراسة ما يأيت :تكثيف
الندوات العلمية والربامج التعليمية اهلادفة اليت تبني لطالب
اجلامعة التأثري السليب لشبكات التواصل االجتماعي على
القيم االجتماعية ،واالهتمام بصورة مستمرة خاصة يف الوقت
الراهن بدراسة تأثري شبكات التواصل االجتماعي على األفراد
خاصة الشباب؛ نتيجة ملا تؤثر به على سلوك الشباب وعلى
القيم واملفاهيم والثقافة واهلوية احمللية ،وكذلك اهلوية الدينية
وما يرتبط هبا من قيم وعادات وسلوكيات.
وختتلف الدراسة احلالية عن دراسة الطيار يف
األهداف إذ إن دراسة الطيار هتدف إىل معرفة أثر شبكات
التواصل االجتماعي على القيم من خالل معرفة السلبيات
واإلجيابيات ملواقع التواصل االجتماعي على القيم .وتتمثّل
أمهية دراسة الطيار يف دراسة أثر شبكات التواصل
االجتماعي على القيم؛ إذ إهنا من الدراسات النادرة اليت
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ربطت بني هذه الوسائل والقيم؛ سعياً للمعاجلة والتوظيف
هلذه الشبكات إجياباً.
وعلى الرغم من التشابه بني الدراستني يف املنهج واألداة
فإن الدراستني اختلفتا يف نوع العينة وعدد العينة فقد اختار
الطيار عينته من الطالب فقط ومتيزت دراسته بعدد كبري من
الطالب يف العينة  ،2274ويف النتائج مل تظهر دراسة الطيار
املقارنة بني اآلثار اإلجيابية والسلبية لوسائل التواصل
االجتماعي على القيم يف جمتمع الدراسة.
وهدفت دراسة الدريويش ( )2014إىل استقصاء واقع
استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم لدى
طالب كلية املعلمني يف جامعة امللك سعود ،ووضع آليات
لتفعيل شبكات التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية.
مت استخدام املنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة،
وتكونت عينة الدراسة من  100طالب .وقد أظهرت النتائج
ّ
اتفاق الطالب على أمهية مجيع مفردات احملور األول ،إذ
حصلت على معلومة جديدة يف جمال
حصلت عبارة" إذا
ُ
أحرص على نشرها يف شبكات التواصل
التعليم
ُ
االجتماعي" .على نسبة بلغت . %98
كما أظهرت النتائج اتفاق الطالب على أمهية معظم
مفردات احملور الثاين املكون من  11عبارة .وقد حصلت
العبارة رقم " 6أتعاو ُن مع زمالئي يف أداء الواجبات التعليمية
باستخدام شبكات التواصل االجتماعي" .والعبارة رقم 9
أشعر باملتعة عند استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف
" ُ
التعليم" على أعلى املفردات فقد جاءت النسبة يف كليهما
.%97
واتفق الطالب على أمهية مجيع مفردات احملور
الثالث .إذ حصلت العبارة رقم  "1إجياد شبكة إنّتنت
عالية السرعة يف اجلامعات" والعبارة رقم " 2توفري شبكة
تواصل اجتماعي خاصة بالتعليم على أعلى املفردات .إذ
كانت النسبة يف كليهما  ،%99ويف ضوء النتائج أوصت
الدراسة بعدد من التوصيات من أمهها :ضرورة تطبيق آليات

االجتماعي يف التّعليم...
الصديق عبدالصادق البدوي :فاَعليّة استخدام شبكات التّواصل
ّ

إىل أن لكل جيل اهتمامات جتذبه"  .وأن هذا املوقع يتيح
للمستخدم"الدردشة" .وحل الفوازير .وإبداء رأيه يف كثري من
األمور والبحث عن أصدقاء جدد أو قدامى .وبينت النتائج
أن  %79من الطالب اجلامعيني الذين مشلتهم الدراسة
اعّتفوا بأن إدماهنم على موقع" الفيس بوك "أثر سلبيًا على
حتصيلهم الدراسي.
واختلفت دراسة أرين كاربنسكي من حيث األهداف مع
متيزت أرين كاربنسكي بفحص موقع
هذه الدراسة؛ حيث ّ
واحد من شبكات التواصل االجتماعي هو (الفيس بوك)،
يف حني استهدفت الدراسة احلالية كل شبكات التواصل
االجتماعي ورمبا يعود االختالف يف األهداف الختالف
اجملتمعات؛ إذ إن دراسة أرين كاربنسكي جرت يف جمتمع
متقدم يف استخدام شبكات التواصل االجتماعي عن جمتمع
هذه الدراسة .وعلى الرغم من االتفاق بني الدراستني يف
املنهج واألداة فإهنما اختلفتا يف العينة فدراسة أرين
كاربنسكي استهدفت الطالب فقط ،يف حني استهدفت
الدراسة احلالية طريف العملية التعليمية األساسني :املعلمني
والطالب.
ومتيزت دراسة أرين كاربنسكي بالشمول من خالل الربط
بني درجة االستخدام للموقع والتحصيل الدراسي ،كما
تناولت الدراسة قضية إدمان اإلنّتنت من خالل شبكات
التواصل االجتماعي.
أهم املالحظات اليت نوردها للعالقة بني الدراسة
ومن ّ
احلالية والدراسات السابقة:
على الرغم من استفادة الدراسة احلالية من الدراسات
السابقة يف املنهجية ويف بناء االستبانة ويف اإلطار النظري،
أهم شبكات التواصل
فإهنا متيّزت عنها يف أهنا بيّنت ّ
االجتماعي املستخدمة يف جمتمع الدراسة؛ مما يفيد الباحثني
يف إمكانية دراسة وتوظيف شبكات التواصل االجتماعي
حسب االستخدام.

تفعيل شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم باجلامعات
السعودية على وجه العموم وجامعة امللك سعود على وجه
اخلصوص.
وتلتقي دراسة الدريويش مع الدراسة احلالية يف األهداف
بصورة عامة غري أن دراسة الدريويش استقصت عن الواقع
الستخدام مواقع التواصل االجتماعي بني الطالب ،يف حني
استقصت الدراسة احلالية آراء املعلمني والطالب معاً عن دور
شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم ،وفضالً عن ذلك
فقد استقصت الدراسة احلالية عن شبكات التواصل
االجتماعي املستخدمة يف جمتمع الدراسة ،ورمبا يعود
استقصاء دراسة الدريويش عن الواقع الستخدام شبكات
التواصل يف التعليم لتقدم جمتمع الدراسة يف استخدام مواقع
التواصل االجتماعي عن جمتمع هذه الدراسة ،وتلتقي الدراسة
احلالية مع دراسة الدريويش يف استخدام املنهج الوصفي ويف
استخدام االستبانة أداة غري أن دراسة الدريويش قد متيزت
باستعراض نتائج تفصيلية يف استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف التعليم ،ولكن من املستحسن إيراد نتائج
عامة أوالً تغطي أهداف الدراسة ومن َمثّ تفصيل النتائج.
هدفت دراسة أرين كاربنسكي(2010) Aren karbnsky :
التعرف على أثر استخدام موقع" فيس بوك " على
إىل ّ
التحصيل الدراسي لدى طلبة اجلامعات .وقد طبقت الدراسة
على  219طالبًا جامعياً ،ومت استخدام املنهج الوصفي .إذ
أظهرت النتائج أن الدرجات اليت حيصل عليها طالب
اجلامعات املدمنون على شبكة اإلنّتنت وتصفح موقع" فيس
بوك "أكرب الشبكات االجتماعية على اإلنّتنت أدىن بكثري
من تلك اليت حيصل عليها نظراؤهم الذين ال يستخدمون هذا
املوقع.
كما أظهرت النتائج أنه كلما ازداد الوقت الذي ميضيه
الطالب اجلامعي يف تصفح هذا املوقع كلما تدنت درجاته يف
االمتحانات .كما بينت النتائج أن األشخاص الذين يقضون
وقتًا أطول على اإلنّتنت خيصصون وقتًا أقصر للدراسة مشرياً
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كما نشري إىل أن معظم الدراسات تشاهبت يف التوصيات
اليت أشارت إىل ضرورة التوعية بأمهية شبكات التواصل
االجتماعي ،وضرورة توظيفها يف خدمة التعليم والّتبية ،كما
أشارت الدراسات إىل أمهية توفري الدعم لالستفادة من هذه
الشبكات من خالل األجهزة والشبكات.

حتكيم االستبانة بواسطة سبعة من أعضاء هيئة التدريس من
كليات الّتبية اجامعيت اجلزيرة والبطانة .وختصصاهتم على
النحو اآليت :ثالثة من ختصص تكنولوجيا التعليم .واثنان من
ختصص املناهج وطرائق التدريس .واثنان من علم النفس
الّتبوي .وتكونت حماور االستبانة وعباراهتا من:

إجراءات الدراسة الميدانية

وقد استعان الباحث ملعاجلة البيانات اإلحصائية بالربنامج
اإلحصائي  SPSSوالذي يشري اختصاراً إىل احلزمة اإلحصائية
Statistical Package for Social
للعلوم االجتماعية
Sciences؛ وذلك لتفريغ بيانات االستبانة وتبويبها وحتليلها
كما متت االستعانة بربنامج  Excelلتنفيذ األشكال البيانية
املطلوبة.

منهج الدراسة:

استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي
التحليلي؛ ألنه األنسب يف دراسة مثل هذه املشكالت.
ويقوم املنهج الوصفي بوصف ما هو كائن وتفسريه .وهو
يهتم بتحديد الظروف والعالقات اليت تواجه الواقع .كما
يهتم أيضاً بتحديد املمارسات الشائعة أو السائدة .والتعرف
على املعتقدات واالجتاهات عند كل فرد من األفراد
واجلماعات .وطرائقها يف النمو والتطور.
وال يقتصر املنهج الوصفي على مجع البيانات وتبويبها.
وإمنا ميضي إىل ما هو أبعد من ذلك؛ ألنه يتضمن قدراً من
التفسري هلذه البيانات .ولذلك كثرياً ما يقّتن الوصف باملقارنة
(جابر .وكاظم.)136 :1985 .،

أساليب المعالجات اإلحصائية:
لتحليل بيانات الدراسة مت استخدام برنامج احلزم اإلحصائية
للعل ــوم االجتماعي ــة ( .(SPSSواألس ــاليب اإلحص ــائية ال ــيت مت
استخدامها هي:
 مربـ ــع ك ـ ــاي لقي ـ ــاس داللـ ــة الف ـ ــروق ب ـ ــني التك ـ ـرارات،والنسب املئوية ،واملتوسطات ،واالحنراف املعياري.
 اختب ـ ــار (ت) لقي ـ ــاس الفـ ـ ـروق ب ـ ــني متوس ـ ــط عينت ـ ــنيمستقلتني.
 -معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة.

أداة الدراسة:

استخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة ملناسبتها هلذا النوع
من الدراسات؛ إذ تساعد يف احلصول على احلقائق .وجتميع
املعلومات عن الظروف واألساليب القائمة بالفعل.
قام الباحث باستطالع بعض ال ّدراسات السابقة .وعلى
العامة
ضوئها مت تصميم االستبانة من جزأين :البيانات ّ
واحملاور .ومت تقسيم احملاور إىل حمورين يف احملور األول 5
عبارات .ويف الثاين  15عبارة (بعد التأكد من صدقها
الظاهري عن طريق حتكيمها من بعض املختصني) وقد مت

تطبيق أداة الدراسة:

مت ترميز املتغريات النوعية وذلك بإعطاء كل وصف أو
صفة وزنًا يقابل تلك الصفة من خيارات مقياس (ليكرت)
يسهل التعامل مع تلك البيانات بواسطة
اخلماسي حىت ُ
احلاسب اآليل .وذلك على النحو اآليت:
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جدول 1
جدول ترميز المتغيرات النوعية
الخيار

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

الوزن

5

4

3

2

1

ويتم حساب الوسط الفرضي على النحو اآليت:
الوسط الفرضي = جمموع األوزان = 5+ 4 +3 + 2 + 1
صدق وثبات االستبانة:

عددها

=3

5

جدول 2
معامالت الثبات و الصدق الستبانة الدراسة
عدد الفقرات

معامل الثبات

معامل الصدق

العبارات
حمور درجة استخدام شبكات التواصل
حمور فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم

5
16

0.78
0.81

0.88
0.90

كل االستبانة

21

0.81

0.90

من خالل اجلدول ( )2يتضح أن مجيع معامالت الثبات
والصدق لالستبانة عالية (أكرب من  )%70حملاور االستبانة
وهذا يوضح أن االستبانة بصورهتا عامة تتمتع بثبات وصدق
كبريين .هذا يعن أننا إذا طبقنا الدراسة باستخدام هذه
االستبانة بصورهتا احلالية على جمتمع مماثل مئة مرة سوف
حنصل على نفس النتائج بنسبة  %81وهي متثل قيمة معامل
الثبات الكلية وتكون النتائج صادقة أي إن االستبانة تفي
صممت من أجله بنسبة تصل إىل  %90تقريباً
بالغرض الذي ُ
وهي قيمة معامل الصدق الكلية .على ضوء ذلك سيتم
اعتماد االستبانة بصورهتا النهائية احلالية لتطبيق الدراسة.
علماً بأن معامل الثبات حيسب من الصيغة اآلتية:
= Alpha

2r
1 r

حيث:
 :Alphaمعامل الثبات
 :rمعامل االرتباط
وأن معامل الصدق = Alpha
ملعامل الثبات.

مجتمع وعينة الدراسة:
يقصد مبجتمـع الدراسـة اجملموعـة الكليـة مـن العناصـر الـيت
يسـعى الباحــث أن يعمــم عليهـا النتــائج ذات العالقــة باملشــكلة
املدروس ـ ــة .يتك ـ ــون اجملتم ـ ــع األص ـ ــلي للدراس ـ ــة م ـ ــن األس ـ ــاتذة
والطالب بكلية الّتبية جامعة البطانـة جممـوعهم الكلـي 2045
فــرداً .عــدد األســاتذة  50والطــالب  1995طالبـاً نظاميـاً .وقــد
اختري عينة عشوائية منهم متثل اجملتمع.
جدول 3
التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب المتغيرات
النوع
ذكر
أنثى
اجملموع
الصفة
أستاذ
طالب
اجملموع

التكرار

النسبة

124
226
350
التكرار

%35.4
%64.6
%100
النسبة
%7.1
%92.9
%100

25
325

350

من اجلدول ( )3يتضح أن نسبة اإلناث يف عينة الدراسة
هم األكثر بنسبة  .%64.4يف حني أن نسبة الذكور
%35.4؛ وهذه النسبة مقاربة للنسبة العامة من حيث

أي اجلذر الّتبيعي
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عرض وتحليل ومناقشة النتائج

النوع .ويتضح أن  %7.1من مجلة أفراد العينة أساتذة ،يف
حني  %92.9منهم طالب .مما سبق نستنتج أن معظم أفراد
العينة املستهدفة طالب باعتبارهم أصحاب الشأن يف
استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية.

السـ ـ ــلال األول :مـ ـ ــا درجـ ـ ــة االسـ ـ ــتخدام الفعلـ ـ ــي لشـ ـ ــبكات
التواصل االجتماعي؟

جدول 4
يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية لمربع كاي لعبارات محور االستخدام الفعلي لوسائل التواصل االجتماعي.
درجة االستخدام الفعلي

م
1
2
3
4
5

الشبكة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة االختبار

درجة االستخدام

الواتساب WhatsApp
الفيس بوك Facebook
يوتيوب Youtube
إميو imo
التويّت Twitter

3.36
2.87
2.07
2.18
1.56

1.38
1.53
1.24
1.33
0.98

84.49
31.63
192.20
164.94
545.37

فوق الوسط
وسط
دون الوسط
دون الوسط
ضعيف
دون الوسط

املتوسط العام للوسط احلسايب 2.4

مما سبق من نتائج فيما خيص حمور االستخدام الفعلي
لشبكات التواصل االجتماعي من التحليل الوصفي ونتائج
اجلدول رقم ( )4يتضح أن االستخدام الفعلي لشبكات
التواصل بصورة عامة يتحقق بوسط حسايب  2.04ودرجة
تقديرية دون الوسط .وعليه تكون اإلجابة عن السؤال األول
للدراسة ما درجة االستخدام الفعلي لشبكات التواصل
االجتماعي؟  :هي أن درجة االستخدام الفعلي لشبكات
التواصل االجتماعي دون الوسط ،وهي درجة ضعيفة نوعاً ما؛
ويعود ذلك جملتمع الدراسة الذي يُعد من اجملتمعات غري
املتقدمة يف استخدام األجهزة املتعلقة بشبكات التواصل
االجتماعي ،واستحوذ (الواتساب ،والفيسبوك) على أكرب
عدد من املستخدمني لشبكات التواصل االجتماعي يف جمتمع
الدراسة؛ وهذه إشارة ميكن أن يبن عليها الباحثون واملهتمون
بأمر التعليم وشبكات التواصل االجتماعي يف االستفادة من
هذه الشبكات وتوجيهها توجيها جيداً خلدمة التعليم

لإلجابة عن السؤال األول للدراسة  :مـا درجـة االسـتخدام
الفعلــي لشــبكات التواصــل االجتمــاعي؟ نالحــظ مــن اجلــدول
رقــم ( )4واخلــاص مبحــور درجــة االســتخدام الفعلــي لشــبكات
التواصــل االجتمــاعي يتضــح أن مجيــع القــيم االحتماليــة ()Sig
للعبــارات أقــل مــن مســتوى املعنويــة  0.05وهــذا يعـ أن هنــاك
فروقً ـ ـ ـ ـا ذات دالل ـ ـ ـ ــة إحص ـ ـ ـ ــائية أي توج ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ــروق يف توزي ـ ـ ـ ــع
استجابات أفراد العينة علـى خيـارات درجـة االسـتخدام (كبـرية
جـ ـ ــداً ،كبـ ـ ــرية ،متوسـ ـ ــطة ،ضـ ـ ــعيفة ،ضـ ـ ــعيفة جـ ـ ــداً) أي إن
إجابات أفـراد العينـة تتحيـز خليـار دون غـريه .كمـا يُالحـظ مـن
اجل ــدول الس ــابق أن معظ ــم ق ــيم األوس ــاط احلس ــابية أق ــل م ــن
الوسط الفرضي ( )3هذا يدل على أن استجابات أفـراد العينـة
تتحي ــز خلي ــارات التق ــدير بدرج ــة متوس ــطة أو ض ــعيفة لوس ــائل
التواصـ ــل خاصـ ــة اليوتيـ ــوب واإلميـ ــو والتـ ــويّت .يعـ ــن ذلـ ــك أن
ـتخداما فعليً ـا لشــبكات التواصــل االجتمــاعي علــى
هنالــك اسـ ً
النحو اآليت:
 -1استخدام فوق الوسط للواتساب ومتوسط للفيسبوك.
 -2استخدام دون الوسط أو ضعيف للشبكات األخرى.

السلال الثاني :ما درجة حتقق فاعلية استخدام شبكات التواصل

االجتماعي يف التعليم لدى عينة الدراسة؟
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جدول 5
يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية لمربع كاي لعبارات محور فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي في
التعليم
الرقم

العبارة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

سرعة التواصل مع اآلخرين مهما كانت املسافات بني املستخدمني4.50 .
توفري البيانات واملعلومات املطل ـ ـ ـ ــوبة للمسـتخدمـني ب ـ ـ ــصورة سهلة4.25 .
4.25
االنتشار السريع للمعلومة.
4.11
تعزيز مهارات التواصل لدى املستخدمني.
4.14
تساعد على إجياد بيئة تعليمية تعاونية (اجملموعات).
4.20
تسهم يف زيادة التفاعل بني املعلم واملتعلم.
4.19
تنمية مهارات التعلم الذايت لدى املستخدمني.
4.22
االطالع على التجارب العاملية يف شىت اجملاالت.
4.18
اإلسهام يف تفعيل التعليم عن بعد.
4.19
معاجلة عيوب التعليم التقليدي.
4.27
تسهيل عملية الوصول إىل مصادر املعلومات.
4.05
متابعة املستجدات يف امليادين املختلفة.
تساعد املتعلم على املذاكرة املثمرة من خالل تقدمي تـ ـ ـ ـ ــدريبات متنوعة4.14
4.36
جعل التعليم أكثر حيوية ومتعة ومعايشة.
4.34
التحفيز على التفكري اإلبداعي بأمناط وطرق خمتلفة.
الوسط احلسايب العام

الوسط

الحسابي

4.23

لإلجابة عن السؤال الثاين والذي ينص على :ما درجة
حتقق فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف
التعليم لدى عينة الدراسة؟ يتضح من اجلدول رقم ()5
اخلاص مبحور فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي
يف التعليم أن مجيع القيم االحتمالية ( )Sigللعبارات أقل من
مستوى املعنوية  0.05وهذا يع أن هناك فروقًا ذات داللة
إحصائية أي توجد فروق يف توزيع استجابات أفراد العينة
على خيارات درجة االستخدام (أوافق بشدة ،أوافق ،حمايد،
ال أوافق ،ال أوافق بشدة) أي إن إجابات أفراد العينة تتحيز
خليار دون غريه .كما يُالحظ من اجلدول السابق أن مجيع
قيم األوساط احلسابية أكرب من الوسط الفرضي وهو  3هذا
يدل على أن استجابات أفراد العينة تتحيز خليارات املوافقة
على ما جاء باحملور؛ ألن خيارات املوافقة تأخذ الوزن األكرب

االنحراف
المعياري

0.87
0.90
0.98
1.00
0.99
0.94
0.88
0.92
0.95
0.97
0.79
1.00
1.02
0.90
0.87

قيمة

االختبار
513.37
323.40
309.97
240.37
274.77
284.34
301.29
290.09
289.74
282.11
341.86
211.63
259.97
388.14
364.09

القيمة

االحتمالية
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

الترتيب
1
5
5
14
12
8
9
7
11
9
4
15
12
2
3

القرار
عالية جداً
عالية جداً
عالية جداً
عالية
عالية
عالية جداً
عالية
عالية جداً
عالية
عالية
عالية جداً
عالية
عالية
عالية جداً
عالية جداً
عالية جداً

( .)4 ،5يعن أ ّن معظم أفراد العينة يوافقون بدرجة عالية
على أن ما جاء باحملور ميثل أهم مميزات استخدام شبكات
التواصل االجتماعي.
وبتناول عبارات احملور بالتفصيل حسب الّتتيب يف
املرتبة األوىل تأيت عبارة :سرعة التواصل مع اآلخرين مهما
كانت املسافات بني املستخدمني بوسط حسايب 4.50
وبدرجة عالية جداً .وتليها يف املرتبة الثانية عبارة :جعل
التعليم أكثر حيوية ومتعة ومعايشة بوسط حسايب 4.36
وبدرجة عالية جداً .ويف املرتبة الثالثة جاءت عبارة :التحفيز
على التفكري اإلبداعي بأمناط وطرق خمتلفة بوسط حسايب
 4.34وبدرجة عالية جداً .وجاءت كل العبارات املتبقية
(اثنتا عشرة) عبارة بقرار وبدرجة عالية .وجاءت يف املرتبة
الرابعة عبارة :تسهيل عملية الوصول إىل مصادر املعلومات
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وإمجاالً جند أن الوسط احلسايب العام لكل عبارات
احملور قد بلغ  4.23وهذه النسبة تشري إىل أن موافقة بدرجة
عالية جداً من املفحوصني على العبارات الواردة؛ أي إن
فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف العملية
التعليمية قد حتققت بدرجة عالية جداً؛ إذ إن أفراد العينة
يرون أن ما ذكر باحملور ميثل مميزات استخدام مواقع التواصل
االجتماعي يف التعليم وبصورة خاصة العبارات رقم ،14 ،15
1؛ عليه تكون اإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة أن فاعلية
استخدام شبكات التواصل االجتماع يف التعليم تتحقق لدى
عينة الدراسة حتقق بدرجة عالية جداً .وهذه النتيجة تؤكد أن
عينة الدراسة
وعلى الرغم من االستخدام وهذه النتيجة تتوافق مع ما
ذهب إليه (الشرهان)2003 ،و (سالمة )2000 ،يف أ ّن
شبكات التواصل االجتماعي هلا من املواصفات واإلمكانات
اليت ميكن من خالهلا أن ختدم العملية التعليمية بدرجة عالية
إذا أُحسن توظيفها ،من خالل توفري املعينات من أجهزة
وشبكات ومصادر تعليم ،مع تأهيل للكوادر البشرية يف إدارة
هذه الشبكات.
السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف
تقديرات آراء العينة تُعزى للمتغريات ( :النوع .الصفة) يف
التعرف على مدى فاعلية استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف التعليم؟

بوسط حسايب  .4.27ويف املرتبة اخلامسة جاءت عبارتان
بوسط حسايب  4.25مها :توفري البيانات واملعلومات
املطلـ ـ ـ ـ ــوبة للمسـتخدمـني ب ـ ـ ــصورة سهلة .واالنتشار السريع
للمعلومة .وجاءت يف املرتبة السابعة بوسط حسايب 4.22
عبارة :االطالع على التجارب العاملية يف شىت اجملاالت .ويف
املرتبة الثامنة جاءت عبارة :تسهم يف زيادة التفاعل بني املعلم
واملتعلم بوسط حسايب  .4.22ويف املرتبة التاسعة جاءت
بوسط حسايب  4.19عبارتان مها :تنمية مهارات التعلم
الذايت لدى املستخدمني .و معاجلة عيوب التعليم التقليدي.
وجاءت يف املرتبة احلادية عشرة عبارة :اإلسهام يف تفعيل
التعليم عن بعد بوسط حسايب  .4.18ويف املرتبة الثانية عشرة
جاءت عبارتان بوسط حسايب  4.14مها :تساعد املتعلم
على املذاكرة املثمرة من خالل تقدمي تـ ـ ـ ـ ــدريبات متنوعة
بوسط حسايب .وعبارة :تساعد على إجياد بيئة تعليمية
تعاونية (اجملموعات) .ويف املرتبة الرابعة عشرة جاءت عبارة:
تعزيز مهارات التواصل لدى املستخدمني بوسط حسايب
 .4.11ويف املرتبة اخلامسة عشرة واألخرية جاءت عبارة:
متابعة املستجدات يف امليادين املختلفة بوسط حسايب
.4.05كما يتضح من اجلدول رقم  5أن معظم قيم
االحنرافات املعيارية لعبارات احملور أقل من الواحد صحيح
وهي تعد صغرية نسبياً مما يدل على جتانس إجابات أفراد
العينة على عبارات مميزات شبكات التواصل االجتماعي.
أي ال يوجد تضارب يف اآلراء.

جدول 6
اإلحصاءات الوصفية لالستجابات عن فاعلية استخدام شبكات التواصل االجتماعي وفقاً للنوع
النوع

حجم العينة

الوسط الحسابي

ذكر
أنثى

124
226

4.11
4.29

لإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة من اجلدول  6يتضح
أن متوسط استجابات املبحوثني الذكور فيما خيص فاعلية
استخدام شبكات التواصل االجتماعي بلغ  4.11درجة يف

االنحراف المعياري
0.539
0.554

حني أن متوسط استجابات اإلناث بلغ  4.29درجة .مما
سبق نستنتج أن فاعلية استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف التعليم عند اإلناث أكرب مقارنة بالذكور.
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جدول 7
نتائج اختبار (ت) لمتوسط االستجابات وفق متغير النوع
قيمة اختبار (ت)

درجة الحرية

مستوى الداللة

االستنتاج

-2.930

348

0.004

توجد فروق ذات داللة إحصائية

جمتمع الدراسة وهو من  -جمتمعات الدول النامية  -ال ترتبط
بالتعليم فيمكن للذكور إجياد وظائف أُخرى غري مرتبطة
باملؤهالت العلمية؛ يف حني أن اإلناث غالباً ترتبط الوظيفة
عندهن يف سوق العمل بالتعليم؛ كما أن اإلناث يف جمتمع
الدراسة أكثر من الذكور؛ مما يضيق فرص التوظيف لديهن مما
يستوجب زيادة دافعيتهن للتفوق يف الدراسة.

يتضح من اجلدول  7أن مستوى الداللة لالختبار
تساوي  0.004فهي أقل من اخلطأ املسموح به  0.05عليه
نستنتج أن هنالك فروقًا ذات داللة إحصائية بني متوسطي
الذكور واإلناث فيما خيص فاعلية استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف التعليم.
مما سبق يعن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف فاعلية
االستخدام تُعزى ملتغري النوع .ويتضح ذلك من نتائج جدول
اإلحصاءات الوصفية رقم  6و اجلدول رقم 7؛ فإن هنالك
فروقاً لصاحل اإلناث؛ ورمبا تُعزى هذه النتيجة الهتمام اإلناث
عموماً بالتعليم أكثر من الذكور؛ إذ إن الوظائف للذكور يف

السلال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
املفحوصني يف مدى فاعلية استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف التعليم تعزى للصفة (أستاذ .طالب)؟

جدول 8
اإلحصاءات الوصفية لالستجابات عن فاعلية استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التعليم وفقاً للصفة:
الصفة

حجم العينة

الوسط الحسابي

أستاذ
طالب

25
325

4.44
4.21

لإلجابة عن السؤال الرابع من اجلدول  8يتضح أن
متوسط استجابات األساتذة املبحوثني فيما خيص فاعلية
استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم بلغ 4.44

االنحراف المعياري
0.365
0.564

درجة يف حني أن متوسط استجابات الطالب املبحوثني بلغ
 4.21درجة .ويستخدم األساتذة شبكات التواصل
االجتماعي بفاعلية أكثر مقارنة بالطالب.

جدول 9
نتائج اختبار (ت) لمتوسط االستجابات وفق الصفة
قيمة اختبار (ت)

درجة الحرية

مستوى الداللة

االستنتاج

1.935

348

.054

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

االجتماعي يف التعليم .أما الفروق الظاهرة يف متوسط
االستجابات باجلدول  8فهي فروق غري جوهرية أي ليست
ذات داللة إحصائية ال يعتد هبا.
مما سبق من نتائج جدول اإلحصاءات الوصفية 8
واجلدول  9نستنج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
املفحوصني يف مدى فاعلية استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف التعليم تعزى للصفة (أستاذ .طالب)؛ وهذه

يتضح من اجلدول  9أن مستوى الداللة لالختبار تساوي
 0.398فهي أكرب من اخلطأ املسموح به  0.05وعليه نستنتج
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني األساتذة والطالب
فيما خيص االستخدام الفعلي لشبكات التواصل االجتماعي
يف التعليم.
ما سبق يعن عدم وجود عالقة بني متغري صفة املبحوث
(أستاذ .طالب) وفاعلية استخدام شبكات التواصل
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النتيجة تؤكد أن استشعار فاعلية شبكات التواصل االجتماعي
يتساوى فيه األستاذ والطالب؛ ويف ذلك إشارة الرتفاع درجة
الوعي لدى الطالب يف معرفة ما يفيدهم من وسائل
مستحدثة يف التعليم؛ كما يؤكد أ ّن الطالب على الرغم من
أهنم يف دولة نامية فإهنم يواكبون التطور يف جمال شبكات
التواصل االجتماعي مثلهم مثل األساتذة.

إبراهيم ،خدجية عبدالعزيز ( .)2014واقع استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف العملية التعليمية اجامعة صعيد مصر ،جملة العلوم
الّتبوية.476 - 413 ،)3(22 ،
استخدام وسائل التواصل االجتماعي ( .)2014مركز معلومات اجلوار
األوريب EU Neighbourdhood Info Centre: An

 ،ENPI Projectص.5
اطميزي ،مجيل (2013م) .نظم التعليم اإللكّتوين وأدواته .الدمام.
السعودية ،مكتبة املتنيب
جابر ،عبد احلميد ،وكاظم ،أمحد خريي(1985م) .مناهج البحث يف
الّتبية وعلم النفس ،القاهرة ،دار النهضة العربية للطبع والنشر
والتوزيع.
اجلهن .خالد عبداهلل ( .)2017أثر استخدام شبكات التواصل
االجتماعي على الطالب يف تنمية التحصيل الدراسي يف مادة
البحث ومصادر التعلم للمرحلة الثانوية ،جملة العلوم الّتبوية
والنفسية.136 -126،)4(1،
حنتوش ،أمحد كاظم (2017م) .ورقة علمية مواقع التواصل االجتماعي
ودورها يف قطاع التعليم اجلامعي كلية الطب البيطري :جامعة
القاسم اخلضراء .جملة جامعة بابل للدراسات اإلنسانية،)4(7 ،
.231-196
خالد ،معايل (2008م) .أثر الصحافة اإللكّتونية على التنمية السياسية

التوصيات والمقترحات
عل ــى ض ــوء النت ــائج ال ــيت توص ــلت إليه ــا الدراس ــة توص ــي
الدراس ــة بع ــدد م ــن التوص ــيات وتق ــّتح مقّتح ــات لدراس ــات
مسـ ــتقبلية؛ إسـ ــهاماً يف تفعيـ ــل اسـ ــتخدام شـ ــبكات التواص ـ ــل
أهم هذه املقّتحات:
االجتماعي يف العملية التعليمية ومن ّ
 -1ضــرورة توظيــف شــبكات التواصــل االجتمــاعي يف خدمــة
العملي ـ ــة التعليمي ـ ــة؛ وذل ـ ــك م ـ ــن خ ـ ــالل االس ـ ــتفادة م ـ ــن
خدمات اجملموعات اليت تقدمها الشبكات.
 -2وحتسـ ـ ــني مهـ ـ ــارات األسـ ـ ــاتذة والطـ ـ ــالب يف اسـ ـ ــتخدام
ش ـ ــبكات التواص ـ ــل االجتم ـ ــاعي؛ م ـ ــن خ ـ ــالل ال ـ ــدورات
التدريبية واملناهج التعليمية.
كما اقّتحت الدراسة بعض الدراسات املستقبلية منها:
 -1أثــر شــبكات التواصــل االجتمــاعي يف التحصــيل الدراســي
لدى الطالب (الواتساب أمنوذجاً).
 -2كفاي ـ ــات األس ـ ــاتذة والط ـ ــالب باجلامع ـ ــات يف ش ـ ــبكات
التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية.
 -3معوق ـ ــات اس ـ ــتخدام شـ ـ ــبكات التواص ـ ــل االجتمـ ـ ــاعي يف
العملية التعليمية.
 -4سلبيات استخدام شبكات التواصـل االجتمـاعي للطالـب
اجلامعي.

الفلسطينية يف فلسطني (الضفة الغربية وقطاع غزة من -1996
2007م) ،دراسة ماجستري ،جامعة النجاح الفلسطينية ،نابلس.

فلسطني.
الدريويش ،أمحد بن عبداهلل (2014م) .واقع استخدام شبكات التواصل
االجتماعي يف التعليم لدى طالب كلية املعلمني اجامعة امللك
سعود ،ورقة علمية ،جملة احتاد اجلامعات العربية للبحوث يف
التعليم العايل.102-91 ،)2(34 ،
دليل جامعة البطانة السودان 2019/2017م (2017م) .مطبعة حممد
علي .الطبعة األُوىل.
راضي ،زاهر .(2003 ،استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف العامل
العريب ،جملة الّتبية ،جامعة عمان األهلية.23 ،)15( ،
سالمة ،عبد احلافظ (2000م) :الوسائل التعليمية واملنهج ،عمان،
األردن ،دار الفكر للطباعة والنشر.
الشرهان ،مجال بن عبد العزيز( .)2003الوسائل التعليمية ومستجدات
تكنولوجيا التعليم ،الطبعة الثالثة ،اململكة العربية السعودية مطابع
احلميضي.
الطيار ،فهد بن علي2014( :م) .شبكات التواصل االجتماعي وأثرها
على القيم لدى »تويّت منوذجاً « طالب اجلامعة دراسة تطبيقية
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إبراهيم ،أنيس وآخرون( 1985م) .املعجم الوسيط .مطابع األوفيس
بشركة اإلعالنات الشرقية.
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Effectiveness of using Social Media sites in education
(Field Study at the Faculty of Education, Al - Butana University- Sudan)
Siddiq Abdul-Sadiq al-Badawi
College of Education, Al-Batana University, Sudan
Submitted 19-09-2018 and Accepted on 31-12-2018
Abstract: The study aimed to investigate the views of teaching staff and students on the effectiveness of using social media
sites in education. It also aimed to identify the social media used among the subjects. The study used the descriptive
approach. The study was conducted in the academic year 2017/2018.To achieve the objectives of the study, the questionnaire
was administered after verifying its validity and stability. A random sample of 350 participants was selected, including 325
students, and 25 teaching staff. To analyze the data statistically, the Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) program
was used. The study reached several results, the most important of which are: the degree of actual use of social media sites is
generally achieved by a mean 2.04 , and an estimate below the average. Moreover, the effectiveness of the use of social
media sites in education in the study sample is achieved by a mean 4.24 and with a high degree of discretion. There are
statistically significant differences among the respondents in the effectiveness of using social media sites in education due to
gender (male, female) for females. There were no statistically significant differences among the subjects in the effectiveness
of the use of social media sites in education due to the degree (teaching staff, student). In light of the results, the study
recommended several recommendations, including: the need to employ social media sites to promote educational process,
using the services provided by these sites and improve the skills of teachers and students in the use of social media sites,
through training courses and curricula. The study also suggested several future studies.
Key words: Communication, Networking, Communication Programs, Groups
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االحتياجات التدريبية لمعلمات الطالب الصم وضعاف السمع في ضوء التطورات التقنية في المرحلة االبتدائية
مريم حافظ تركستاني

أمجاد عبدالعزيز البداح
كلية الرتبية-جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1440/1/4هـ  -وقبل 1440/5/10هـ
الص ّم وضعاف السمع  ،يف برامج
المستخلص  :هدفت الدراسة إىل التعرف على االحتياجات التدريبية يف ضوء املستحدثات التقنية ملعلمات الطالب ُ
الرتبيــة اصا ــة يف املعاهــد ومــداريف الــدمج يف املرحلــة االبتدا يــة ،كمــا فــدف الدراســة إىل الكشـ عــأ أوجــخ اال ــتالف يف االحتياجــات التدريبيــة يف
ضـوء أ بعــاد التصصــمل واملوهــل وســنوات اصــدو وعـدد الــدورات التدريبيــة املتعلقــة بــالتطورات التقنيــة ولتحقيـ هــاا ا ــدف قامــت الباح تـان باتبــاا املــن ج
مكوةــة مــأ ج ـزأيأ :البياةــات ا ساســية  ،واالحتياجــات التدريبيــة للمعلمــات  ،إذ مت تقســيم ا ل ـ الا جمــاالت
الو ـ و .واســتصدمت أداو االســتباةةّ ،
أساسية (املعرفة ،االستصدام ،اإلةتاج) ،وقد مت تطبيق ا بعد التحق مأ دق ا وثبافا ،كما بلغت َعيِّنة الدراسة ( )205معلمة مأ معلمـات الطـالب
الصــم وضــعاف الســمع يف املعاهــد ومــداريف الــدمج يف املرحلــة االبتدا يــة ،ومت لــت أبــزر االحتياجــات التدريبيــة يف بُعــد املعرفــة يف :يمعرفــة معــاي ا تيــار
الصـ ّـم وضــعاف الســمع يف الص ـ الدراســوي ،ويف بُعــد االســتصدام مت لــت يف ياســتصدام أدوات
تبعــا ال ــتالف أ ــاال تعلــم الطــالب ُ
التطــورات التقنيــة خ
الرسوم البياةية (أدويب فوتوشوب -السرتيرت) واالست ادو مأ مزاياها يف إيااح امل اهيمي ،ويف بُعد اإلةتاج مت لت يف يإةتاج القصمل الرقميةي .وقد كش ت
النتــا ج عــأ وجــود فــرول ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتو  %0.05يف اســتبابات َعيِّنــة الدراســة علــى بُعــد (املعرفــة) تُـعــز ملتغـ عــدد ســنوات اصــدو
التدريســية  ،كمــا وجــدت فــرول علــى بُعـ َـدر (املعرفــة واالســتصدام) تُـعــز ملتغـ املوهــل العلمــو .يف حــن مل تكشـ الدراســة عــأ أر فــرول يف االحتيــاج
تُـعز ملتغ َر التصصمل ا كادميو والدورات التدريبية املتعلقة باملستحدثات التقنية.
الكلمات المفتاحية :االحتياجات التدريبية ،املعلمات ،التلمياات الصم وضعاف السمع ،املستحدثات التقنية.
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المقدمة:

 )Kaewprapan,&Murphy, 2017واليت هدفت إىل الكش
عأ تأث استصدام الوسا ط الرقمية املتعددو يف تدريس
الرياضيات ،وقد كش ت النتا ج إىل أن الوسا ط املتعددو
تس م إس خاما كب خا يف زيادو الدافعية وس ولة ال م لد
التالميا الصم.
دورا فاعالخ يف تنمية م ارات القراءو
كما تودر التقنية خ
لد التالميا الصم وضعاف السمع ،فقد أجر ال ق و
( )2012دراسة هدفت إىل تصميم برةامج حاسويب لتحسن
بعض امل ارات ا كادميية يف القراءو والكتابة للتالميا ذور
اإلعاقة السمعية ،وتو لت النتا ج إىل فاعلية الدةامج التدرييب
يف حتسن بعض امل ارات ا كادميية يف القراءو والكتابة.
وتوكد دراسة الدمهشو والعنزر &(Aldahmashi
) Alanazi, 2017على دور التقنيات يف تطوير م ارات
التالميا الصم وضعاف السمع ،إذ هدفت إىل الكش عأ
فاعلية استصدام برجمية حاسوبية على م ارات القراءو والكتابة
يف اللغة اإلجنليزية ،وقد أشارت النتا ج إىل إحراز اجملموعة
التبريبية على ةتا ج أفال مأ أقراهنم يف اجملموعة الاابطة،
وساهم استصدام الدجمية مأ تقليل خماوف م مأ اال تبار،
على العكس مأ أقراهنم يف اجملموعة التبريبية.
وةظرا للدور الار تلعبخ هاه املستحدثات التقنية فقد
خ
ةصت التشريعات واملعاي الدولية واحمللية على أمهية استصدام
املستحدثات التقنية يف تعليم التالميا الصم ِ
وضعاف السمع،
ُّ
الصم Council on
إذ تش معاي اجمللس الوطين لألفراد ُ ّ
) Education Of The Deaf (CEDإىل أن املعلم هو املسوول
ا ول عأ استصدام وتوظي التِقنيات احلدي ة املتنوعة،
كالتِقنيات البصرية والسمعية (.)CED, 2017
وعلى الصعيد احمللو ،فقد ةمل الدليل التنظيمو يف الرتبية
الص ّم
اصا ة على أن أحد أهم واجبات معلم التالميا ُ
ِ
وضعاف السمع هو السعو للتنمية الااتية ،والتعرف على
املستبدات التعليمية والتقنية (وزارو التعليم .)2015 ،وتشكل
سرعة تطور التِقنيات احلدي ة وجتددها ،حتديخا يواجخ معلمو

عديدا مأ اآلثار على خمتل
ترتك اإلعاقة السمعية
خ
جواةب النمو االجتماعو واللغور وا كادميو (الص در،
 ،)2012وقد اهتمت ا دبيات السابقة يف البحث عأ
أساليب فاعلة للح ّد مأ هاه التأث ات ،ومأ أبرزها ت عيل
دورا كب خا يف إثراء عملية
املستحدثات التقنية اليت أحدثت خ
التعليم ،إذ أعطت التالميا الصم ِ
وضعاف السمع فر ة
ُّ
وحسنت مأ جودو حيافم ،وساعدت
التعب عأ أة س مّ ،
على رفع مستواهم مبا يتواف مع مستو أقراهنم السامعن
( )Tomei, 2003كما وفّرت م تعليما ذا مستو ٍ
عال مأ
خ
اجلودو وال اعلية (.)Campoy, Cote, & Stang, 2016
ِ
فباإلضافة إىل امتالك املستحدثات التقنية لعنا ر التح يز
والتشوي  ،واست ارو خمتل احلوايف يف أثناء العملية التعليمية،
فإهنا تساهم يف تسريع إيصال املعلومات إىل أذهان التالميا،
مأ الل حتويل امل اهيم اجملردو إىل م اهيم حمسوسة ( Isman,
 .)Yaratan, & Caner, 2007وحتد مأ العزلة ،وتزيد
االستقاللية ،وتساعد يف العملية التعليمية (.)Kaye, 2000
كما يتنوا تأث املستحدثات التقنية على خمتل امل ارات
لد التالميا الصم وضعاف السمع ،ف و اجلاةب القرا و
أجر العيسى ( )2014دراسة هدفت إىل الكش عأ أثر
برةامج قا م على الوسا ط املتعددو يف تنمية م ارو القراءو
اجل رية لد التالميا ضعاف السمع ،ومت حتديد امل ارات
املست دفة يف أربع م ارات ،هو( :القراءو الصحيحة
للكلمات ،وم ارو القراءو بطالقة ويسر ،وم ارو الابط
النحور للنمل املقروء ،وم ارو تلويأ ا داء القرا و حسب
السيال) ،وتو لت النتا ج إىل ارت اا تأث برةامج الوسا ط
املتعددو على م ارات القراءو اجل رية املست دفة لصاحل اجملموعة
التبريبية.
وتوافق ا يف التأث دراسة تيشاروةغروةغ ،سوكساكولشار،
كاوبرابان ،وموريف( Techaraungrong, Suksakulchai,
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التكنولوجيا :عدم توافر الوقت ،وةقمل املعرفة التكنولوجية
لد املعلمن ،كما يش الش راين ) )Alshahrani, 2014إىل
عدم رضا املعلمن عأ مدو وةوعية التدريب امل ين املقدمة يف
أثناء اصدمة ،إذ إن الدورات املقدمة تركز على اجلاةب النظرر
دون العملو ،كما أشاروا إىل احتياج م للعلم جبميع
االجتاهات احلدي ة يف التعليم والتكنولوجيا احلدي ة ،وتت مع ا
دراسة التوجيرر ( )2014اليت هدفت إىل التعرف على
املشكالت اليت تواجخ معلمو معاهد وبرامج التالميا الصم
وضعاف السمع يف استصدام التقنيات التعليمية ،ومت لت
املشكالت يف :ضع تأهيل املعلم يف استصدام التقنيات.
كما يعد التصطيط للتدريب مأ القاايا احلامسة اليت
تتطلب معاجلةخ مأ اجل ات املعنيّة ،ويودر جتاهل ا إىل زيادو
فاال عأ اخن اض
مستويات اإلحباال لد املعلمن،
خ
مستويات اإلجناز (ةيوبار ،ستيبتش ،ليمان ،راسل،
أوتينديت ،ولي تويتش ،)2014 ،ويعد حتديد االحتياجات
التدريبية للمعلمن ،مأ أهم الوسا ل اليت يتم مأ ال ا
حتديد ال بوو بن ا داء احلايل ومستو ا داء املطلوب مبا
حيسأ مأ ا داء ويزيد الك اءو ويوفر املال واجل د
ّ
والوقت(مقابلة.)2011 ،
وتطرقت ا دبيات السابقة لالك ،فقد أجر اجلابرر
( )2004دراسة هدفت إىل التعرف على احلاجات التدريبية
الالزمة ملعلمو املعوقن مسعيخا مأ وج ة ةظر املعلمن
معلما و()35
واملشرفن ،وقد تكوةت العينة مأ ( )150خ
مشرفخا .واستصدم الباحث املن ج الو و ،مأ الل تطبي
االستباةة لقيايف استبابات املشاركن ،وحصلت الك ايات يف
تكنولوجيا التعليم على درجة عالية ،ومل تكش النتا ج عأ
فرول ذات داللة إحصا ية بن إجابات املعلمن تعز ملتغ ر
التصصمل والدورات التدريبية.
كما أجرت اجلويف ( )2008دراسة هدفت إىل الكش
عأ الك ايات التكنولوجية الالزمة ملعلمو الرتبية اصا ة
ومد ممارست م ا يف ضوء متغ ات املوهل العلمو واصدو

التعليم العام (الابع وجاب اهلل .)2006 ،وكالك معلمو
التالميا الصم ِ
وضعاف السمع ،بسبب فقد التالميا مد خال
ُّ
حسيخا م خما ترتكز عليخ العملية التعليمية (حبراور
والتل.)2012،
وملواج ة هاه التح ّديات يدز دور التدريب امل ين
للمعلمن ،والار يُعد مأ ا ولويات امل مة لد القيادات
الرتبوية (تريلنج ،فادل ،)2013 ،إذ تش دراسة جوهنسون
( )Johnson, 2004إىل أن قدرو التالميا الصم ِ
وضعاف
ُّ
السمع على حتقي النباح يف النواحو ا كادميية يرتبط
باالهتمام بدامج إعداد وتدريب املعلمن ،وإةشاء بيئات تعلّم
فعالة ،وهاا يتواف مع أهداف وزارو التعليم ،واليت فتم
باجلاةب التدرييب والتطويرر ملعلمو التالميا الصم ِ
وضعاف
ُّ
ةصت أهداف وحدو التدريب واالبتعاا ،على
السمع ،وقد ّ
أمهية تزويد املتدربن باملعلومات الرتبوية وامل ارات،
واملستحدثات العلمية والتقنية والنظريات الرتبوية ،اليت جتعل م
أك ر قدرو على مواكبة هاه املتغ ات (وزارو التعليم.)2016 ،
وتزداد أمهية تدريب معلمو التالميا الصم ِ
وضعاف السمع يف
ُّ
أثناء اصدمة ،بسبب عدم ك اية اإلعداد الار تل ّقوه قبل
اصدمة لتعليم التالميا الصم ِ
وضعاف السمع ،ا ةخ املعلمن
ُّ
الايأ يعملون يف هاا اجملال مأ ختصصات وجماالت أ ر
(الصمادر والقريويت ،)2012 ،كما يش غاردينو
( )Guardino, 2015إىل أن  %54مأ املعلمن يرون بأن
برامج اإلعداد مل تعدهم بشكل كاف للعمل مع الطالب
الصم وضعاف السمع متعددر العول ،كما ير  %60مأ
املعلمن ا ك ر دو بأن برامج إعداد املعلمن ال تركز على
الطالب الصم متعددر العول ،ويُقرتح إجياد دورات تدريبية
متصصصة للمعلمن ،ملواج ة وتلبية احتياجات طالهبم ،ويف
دراسة أجراها كل مأ بامليو و ةيمو وباغال وبوغا ( Balmeo,
 )Nimo, Pagal& Puga, 2014هدفت إىل التعرف على مد
توافر التكنولوجيا وفعالية دجم ا يف تعليم ذور اإلعاقة يف
ال لبن ،واتاح أن أك ر املشاكل املوثرو سلبخا على دمج
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ويف هاا الصدد ،أجر الصمادر والقريويت ()2012
دراسة هدفت إىل بناء برةامج تدرييب يف أثناء اصدمة ملعلمو
التالميا الصم وضعاف السمع يف ضوء احتياجافم التدريبية
والتحق مأ فاعليتخ ،تكوةت عينة الدراسة مأ ( )47معلمة
مأ معلمات الص وف ال الثة ا وىل ورياض ا ط ال ،وقد مت
حتديد االحتياجات التدريبية مأ الل إجابة املعلمات على
أسئلة م توحة تتعل باالحتياجات التدريبية للمعلمن،
وتو لت النتا ج إىل وجود احتياجات تدريبية وهو مرتبة
حسب ا ولوية على النحو اآليت :إةتاج الوسا ل التعليمية،
واسرتاتيبيات التدريس ،وجاءت احلاجة إىل استصدام
تكنولوجيا املعلومات باملرتبة قبل ا و.
هدفت دراسة الزيد ( )ALzaid, 2012إىل التعرف على
تصورات املعلمات حول دمج التالميا الصم وضعاف السمع
يف املرحلة االبتدا ية والتحديات اليت تواج م يف مدينة
الرياض ،واتبعت من ج دراسة احلالة وقد تكوةت العينة مأ
( )3معلمات متصصصات ،و( )3معلمات تعليم عام،
واستصدمت الباح ة أسلوب املقابلة واشتملت على ()10
أسئلة ،وكش ت النتا ج عأ وجود احتياجات تدريبية متعلقة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لصاحل معلمات الرتبية
اصا ة ختصمل اإلعاقة السمعية ،وبا مل التدريب على
استصدام السبورو الاكية ،واستصدام احلاسب اآليل وبرجمياتخ.
كما أجرت السبيعو ( )2014دراسة هدفت إىل الكش
عأ االحتياجات التدريبية الالزمة ملشرفات ومعلمات الرتبية
اصا ة باململكة العربية السعودية .إذ تكوةت العينة مأ ()57
مشرفة ،و( )325معلمة ،واتبعت الباح ة املن ج الو و،
باستصدام استباةة مت إعدادها لالك ،وكش ت النتا ج عأ
وجود احتياج تدرييب متوسط لد املعلمات يف استصدام
الوسا ل والتقنيات احلدي ة ،ودمج احلاسب اآليل يف برامج
الرتبية اصا ة ،كما مل توجد فرول بن املعلمات ترجع إىل
التصصمل ،أو الدورات التدريبية أو سنوات اصدو.

التدريسية ،وقد ممت الباح ة استباةة حتتور على ()60
ك اية فرعية تندرج حتت مخس جماالت ر يسة :االستصدام،
وتصميم التعليم ،واإلةتاج ،و دمات غرف مصادر التعلم،
معلما ومعلمة
والتقومي ،وقد شارك يف هاه الدراسة ( )135خ
تربية ا ة ،وكش ت النتا ج عأ اخن اض مستو الك ايات
التكنولوجية لد املعلمن يف جمال إةتاج واستصدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،ومل توجد فرول يف درجة امتالك
الك ايات التكنولوجية تعز للصدو ،أما يف متغ املوهل
العلمو فقد وجدت فرول يف درجة امتالك الك ايات تعز
للموهل العلمو ،لصاحل البكالوريويف على الدبلوم.
ويف دراسة أجراها حسأ والنب اين ( )2009هدفت إىل
التعرف على اجتاهات وتصورات وم ارات وحاجات معلمو
الدمج املكاين يف سلطنة عمان ،استصدم الباحث املن ج
الو و التحليلو ،ومت تطبي ( )3استباةات لقيايف االجتاهات
وامل ارات واحلاجات التدريبية ،شارك يف الدراسة ()132
معلمة )64( ،من أ عول مسعو ،و( )68إعاقة عقلية ،وبرزت
االحتياجات التدريبية يف التعرف على الوسا ل احلدي ة
لالتصال والتوا ل مع التالميا و االفتقار إىل م ارو استصدام
التقنيات احلدي ة بالتالميا ذور اإلعاقة ،ومل توجد فرول تعز
ملتغ التصصمل ،ومتغ سنوات اصدو التدريسية يف حتديد
االحتياجات التدريبية.
وتت مع ا دراسة دي ( )2010واليت هدفت إىل اقرتاح
برةامج تدرييب لتنمية ك ايات معلمات ضعاف السمع يف
تدريس مادو القراءو يف الص وف ال الثة ا وىل مأ املرحلة
االبتدا ية ،باتباا املن ج الو و ،وتكوةت العينة مأ ()5
معلمات متصصصات باإلعاقة السمعية ،واستصدمت الباح ة
االستباةة للكش عأ الك ايات ،وكش ت النتا ج إىل أن
أضع ك ايات معلمات التالميا ضعاف السمع يف تدريس
القراءو تتاح يف بندر تصميم الوسا ل التعليمية
واستصدام ا ،وا دوات املساعدو ،وهاا يوضح مد حاجة
املعلمات للتدرب على هاه الك اية.
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عموما وجمال تعليم التالميا الصم وضعاف السمع  ،ومأ هنا
خ
تدز أمهية دراسة وحتديد االحتياجات التدريبية مأ وج ة ةظر
املعلمن .واةطالقخا مأ هاه ا مهية ،فدف هاه الدراسة إىل
الص ّم
التعرف على االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ
ِ
وضعاف السمع يف ضوء املستحدثات التقنية.

أياا ما تو ل إليخ العايد والعايد ()2015
وات قت مع ا خ
يف دراست ما اليت هدفت إىل التعرف على االحتياجات
معلما مأ معلمو الرتبية
التدريبية مشلت عينة الدراسة ( )66خ
اصا ة يف املداريف ا هلية واحلكومية يف اجملمعة ،واستصدمت
االستباةة أدا خو لتحديد االحتياجات التدريبية ،وكش ت النتا ج
عأ وجود حاجة لد معلمو الرتبية اصا ة يف استصدام
التقنية ،كما كش ت ةتا ج الدراسة إىل عدم وجود فرول ذات
داللة إحصا ية يف االحتياجات التدريبية ملعلمو الرتبية اصا ة
وف متغ التصصمل ا كادميو ،وسنوات اصدو.
ويف دراسة أجراها كل مأ إبراهيم ومصرر ( )2017هدفت
إىل التعرف على االحتياجات التدريبية ملعلمو الرتبية اصا ة
يف توظي املستحدثات التقنية يف تعليم التالميا ذور اإلعاقة
التعرف على آرا م حنو توظي املستحدثات
السمعية و ّ
ومعوقات تطبيق ا ،والكش عأ مقرتحافم
التكنولوجية ّ
لت عيل وتوظي املستحدثات التكنولوجية ،و مم الباح ان
استباةة يف ثالثة جماالت :اجملال ا ول :االحتياجات التدريبية
لتوظي املستحدثات التكنولوجية ،اجملال ال اين :اآلراء حنو
توظي املستحدثات التكنولوجية اصا ة يف التعليم .اجملال
ال الث :معوقات توظي املستحدثات التكنولوجية اصا ة،
املستحدثات
اجملال الرابع :مقرتحات ت عيل توظي
معلما،
التكنولوجية ،ومت تطبيق ا على عينة مكوةة مأ ( )62خ
تو لت النتا ج إىل وجود احتياجات تدريبية عالية لد
املعلمن يف اجملاالت التدريبية اآلتية :مستحدثات تطوير لغة
اإلشارو ،يلي ا املستحدثات املساعدو على السمع ،مث
مستحدثات االتصال عأ بعد ،وأ خا املستحدثات التعليمية
العامة ،ومل توجد فرول بن املستبيبن تعز ملتغ املوهل
العلمو.
ويتاح مما سب بأن موضوا حتديد االحتياجات التدريبية
اهتماما كب خا لد الباح ن ،فقد ات قت الدراسات على
ةال
خ
وجود احتياجات تدريبية ا ة يف جمال استصدام
املستحدثات التقنية لد املعلمن يف جمال الرتبية اصا ة

مشكلة الدراسة:
تعد عملية إعداد وتدريب معلمو التالميا الصـم وضـعاف
السمع مأ أهـم عمليـات االهتمـام هبـم ،إذ يواجـخ املعلـم حتـديخا
كب ـ ـ خا يف تعلـ ــيم طالبـ ــخ ،غ ـ ـ أن الـ ــدورات التدريبيـ ــة يف أثنـ ــاء
ـاعدا للمعلم ـ ــن يف مواج ـ ــة ه ـ ــاه
دورا مس ـ ـ خ
اصدم ـ ــة ش ـ ــكلت خ
التحـديات ( .)Krywko, 2012ولقــد اهتمـت وحــدو التــدريب
واالبتع ــاا يف وزارو التعل ــيم بإ ــدار دلي ــل لل ــدورات التدريبي ــة
لكل عام دراسو ،واحتو الدليل لعام 1438 -1437هـ على
( )85دورو تدريبي ــة وتطويري ــة متنوع ــة يف مجي ــع التصصص ــات،
وموج ـ ــة ملصتلـ ـ ـ الع ـ ــاملن يف املي ـ ــدان الرتب ـ ــور (معلم ـ ــات-
مشرفات) (وزارو التعليم.)2016 ،
وقـ ـ ــد شـ ـ ــكلت املبـ ـ ــادرات املتصصصـ ـ ــة يف التـ ـ ــدريب علـ ـ ــى
املس ــتحدثات التقنيـ ــة والرتبي ــة اصا ـ ــة ( )%17.6فق ــط مـ ــأ
إمجايل حمتو الدورات التدريبية ،كما مل تتم اإلشارو يف الـدليل
التدرييب إىل مسح االحتياجـات التدريبيـة للمعلمـات قبـل البـدء
بالتصطيط اه الدامج التدريبية (وزارو التعليم ،)2016 ،وهاا
مــا يش ـ إليــخ اصطيــب ( )2015بــأن عمليــة اإلعــداد والتنميــة
امل ني ـ ــة ت تق ـ ــر إىل إط ـ ــار م ـ ــاهيمو واض ـ ــح يتس ـ ــم ب ـ ــالتصطيط
والتنظــيم واإلعــداد اجليــد لل ـدامج واحلاجــات امليداةيــة ،كمــا أن
برامج التدريب شكلية وتقليدية إىل حـد كبـ  ،وال حتقـ عا خـدا
يف تنميـ ـ ــة الك ايـ ـ ــات املصتل ـ ـ ــة ،لقلـ ـ ــة االهتمـ ـ ــام بتكنولوجيـ ـ ــا
املعلوم ـ ــات .كم ـ ــا يش ـ ـ حب ـ ــازر ( )2010إىل أن م ـ ــأ أه ـ ــم
املشاكل اليت تواجخ التدريب يف الدول النامية عـدم وجـود ةظـم
ســليمة للكشـ الــدقي عــأ االحتياجــات التدريبيــة وحصــرها،
مبا يوثر على ك اءو وفاعلية التدريب.
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 .6هل ختتل استبابات معلمات التالميا الصم وضعاف
السمع يف املرحلة االبتدا ية يف حتديد احتياجافأ
التدريبية يف بُعد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات
التقنية با تالف متغ (املوهل العلمو)؟
 .7هل ختتل استبابات معلمات التالميا الصم وضعاف
السمع يف املرحلة االبتدا ية يف حتديد احتياجافأ
التدريبية يف بُعد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات
التقنية با تالف متغ (عدد الدورات التدريبية املتعلقة
باملستحدثات التقنية)؟

ومـ ـ ـ ــع وجـ ـ ـ ــود بعـ ـ ـ ــض الدراسـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــيت تناولـ ـ ـ ــت حصـ ـ ـ ــر
االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــو التالميــا الصــم وضــعاف الســمع
يف املراحــل التعليمي ــة املصتل ــة (اجل ــابرر2004 ،؛ ALzaid,
2012؛ الســبيعو2014 ،؛ إبـراهيم ومصــرر ،)2017 ،فإةــخ -
يف ح ــدود عل ــم الب ــاح تن -توج ــد قل ــة يف الدراس ــات اصا ــة
مبسح االحتياجات التدريبيـة ملعلمـات التالميـا الصـم وضـعاف
السمع يف ضوء املستحدثات التقنية يف املرحلة االبتدا ية مبدينة
الري ــاض ،ل ــاا ف ــدف الدراس ــة احلالي ــة إىل مس ــح االحتياج ــات
التدريبي ــة ملعلم ــات التالمي ــا الص ــم وض ــعاف الس ــمع يف ض ــوء
املس ــتحدثات التقني ــة يف املرحل ــة االبتدا ي ــة ،إذ تتم ــل مش ــكلة
الدراسة يف اإلجابة عأ التساؤل الر يس اآليت:
ماهو االحتياجات التدريبية ملعلمـات التالميـا الصـم وضـعاف
السمع يف ضوء املستحدثات التقنية يف املرحلة االبتدا ية؟

أهداف الدراسة:
فدف الدراسة إىل التعرف على االحتياجات التدريبية
ملعلمات التالميا الصم وضعاف السمع يف ضوء املستحدثات
التقنية يف بُعد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات التقنية،
والكش عأ مد ا تالف االحتياجات التدريبية ملعلمات
التالميا الصم وضعاف السمع با تالف متغ (التصصمل
ا كادميو ،عدد سنوات اصدو التدريسية ،املوهل العلمو ،عدد
الدورات التدريبية املتعلقة باملستحدثات التقنية).

أسئلة الدراسة:
 .1ماهو االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا الصم
وضعاف السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية؟
 .2ماهو االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا الصم
وضعاف السمع يف بُعد استصدام املستحدثات التقنية؟
 .3ماهو االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا الصم
وضعاف السمع يف بُعد إةتاج املستحدثات التقنية؟
 .4هل ختتل استبابات معلمات التالميا الصم وضعاف
السمع يف املرحلة االبتدا ية يف حتديد احتياجافأ
التدريبية يف بُعد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات
التقنية با تالف متغ (التصصمل ا كادميو)؟
 .5هل ختتل استبابات معلمات التالميا الصم وضعاف
السمع يف املرحلة االبتدا ية يف حتديد احتياجافأ
التدريبية يف بُعد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات
التقنية تعز با تالف متغ (عدد سنوات اصدو
التدريسية)؟

منهج الدراسة:
استصدمت الباح تان املن ج الو و املسحو ،مأ
الل استطالا وج ة ةظر معلمات التالميا الصم وضعاف
السمع حول احتياجافأ التدريبية يف ضوء املستحدثات
ويعرف
التقنية ،هبدف حتديد احتياجافأ التدريبية احلاليةّ ،
املن ج املسحو بأةخ :يةوا مأ البحوا يتم بواسطة
استبواب مجيع أفراد جمتمع البحث أو عينة كب و من م
الظاهرو املدروسة مأ حيث طبيعت ا ودرجة
هبدف و
وجودها فقط ،دون أن يتباوز ذلك إىل دراسة العالقة أو
استنتاج ا سباب م خالي (العساف ،2012 ،ص.)179
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مجتمع الدراسة:

يف مدينة الرياض ،والبالغ عددهأ ( )188معلمة (ختصمل
إعاقة مسعية) و( )443معلمة مأ ختصصات أ ر (إدارو
الرتبية اصا ة .)2017 ،واستصدمت الباح تان أسلوب العينة
العشوا ية البسيطة ،إذ مت ا تيار  280معلمة بنسبة ()%44
مأ اجملتمع ا لو ،ومت استالم ( )205استباةة بنسبة
استبابة مت ل ( )%73مأ عينة الدراسة ،وهو ةسبة مقبولة
لتعميم النتا ج على مجيع عينة الدراسة ،ويبن اجلدول ()1
التوزيع الدميوغرايف للعينة وف خقا ملتغ ات الدراسة.

تكون جمتمع الدراسة مأ معلمات التالميا الصم
وضعاف السمع يف معاهد ا مل واملداريف االبتدا ية
احلكومية يف مدينة الرياض ،والبالغ عددهأ ()188
معلمة (ختصمل إعاقة مسعية) و ( )443معلمة مأ
ختصصات أ ر (إدارو الرتبية اصا ة.)2017 ،
عينة الدراسة:
يتكون جمتمع الدراسة مأ معلمات التالميا الصم
وضعاف السمع يف معاهد ا مل واملداريف االبتدا ية احلكومية

جدول1
توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات اآلتية :المؤهل العلمي ،التخصص األكاديمي ،عدد سنوات الخبرة التدريسية ،عدد الدورات التدريبية
المتعلقة بالمستحدثات التقنية

المتغيرات

مستويات المتغير

العدد

النسبة

املوهل العلمو

دبلوم

28

13.7

بكالوريويف

165

80.5

ماجست

12

5.9

تعليم التالميا الصم وضعاف السمع

120

58.5

ختصمل آ ر

85

41.5

أقل مأ  5سنوات

18

8.8

مأ  15 - 6سنة

67

32.7

مأ  25 -16سنة

111

54.1

مأ  26سنة فأك ر

9

4.4

ال يوجد

46

22.4

أقل مأ  5دورات

104

50.7

مأ  6إىل  10دورات

35

17.1

أك ر مأ  10دورات

20

9.8

التصصمل ا كادميو
عدد سنوات اصدو التدريسية

عدد الدورات التدريبية املتعلقة باملستحدثات التقنية

املتعل باالحتياجات التدريبية ملعلمو التالميا الصم وضعاف
السمع ،واملستحدثات التقنية يف تربيت م وتعليم م واالطالا
على املعاي الدولية ،م ل اجلمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم
( )ISTE Standards Teachers, 2008ومعاي والية إةدياةا
لتعليم التالميا الصم وضعاف السمع ( indiana content
 )standards for education, 2010وتقرير اجتماا اصداء

أداة الدراسة:
استباةة ياالحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا الصم
وضعاف السمع يف ضوء املستحدثات التقنية يف املرحلة
االبتدا يةي مأ إعداد الباح تن:
بناءخ على مشكلة الدراسة وأسئلت ا واملن ج املتبع في ا ،مت
إعداد استباةة أداوخ للدراسة ،بعد االطالا على ا دب الرتبور
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الستطالا آرا م بشأن دل عبارات االستباةة ،ومد
وضوح ياغت ا ومالءمت ا ملا وضعت لقياسخ ،وقد مت حتديد
( )%85فأك ر كنسبة الت ال احملكمن على قبول كل عبارو
مأ عبارات االستباةة.

االستشارين يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وت ريد
التعليم لألفراد ذور اإلعاقة ( Consultative Expert Meeting
Report Accessible ICTs and Personalized Learning

 ،)for Students with Disabilities, 2011والدراسات
السابقة املتعلقة بالك وا دوات املستصدمة في ا (إبراهيم
ومصرر2017 ،؛ اجلويف2008 ،؛ الصمادر والقريويت،)2012 ،
مث بناء االستباةة وهو مكوةة مأ جزأيأ :ا ول :البياةات
ا ولية وتشمل :التصصمل ا كادميو -عدد سنوات اصدو
التدريسية -املوهل العلمو -الدورات التدريبية املتعلقة
باملستحدثات التقنية ،واجلزء ال اين يتكون مأ ( )42عبارو
موزعة على ثالثة أبعاد (معرفة ،واستصدام ،وإةتاج
املستحدثات التقنية).

صدق المقارنة الطرفية :
للتحق مأ دل املقارةة الطرفية مت حساب الربيع
ا دىن والربيع ا على لبياةات الدرجة الكلية لألداو وبلغ
الربيع ا دىن (  )2.75يف حن بلغ الربيع ا على ( )3.78
ومت تقسيم م بناءخ على هاه النتا ج إىل جمموعتن جمموعة
دةيا (اليت حصلت على قيمة الربيع ا دىن فأقل وبلغت 25
مستبيبخا) وجمموعة عليا (اليت حصلت على قيمة الربيع
ا على فأعلى وبلغت  25مستبيبخا) ومأ مث متت املقارةة بن
اجملموعتن باستصدام ا تبار ت لعينتن مستقلتن
 Independent Sample T-testوجاءت النتا ج كما
يوضح ا اجلدول رقم (:)2

قياس صدق وثبات أداة الدراسة:

*الصدق الظاهري لألداة:
عرضت الباح تان الصورو ا ولية لالستباةة على ()11
حمكما مأ ا ساتاو املصتصن يف الرتبية اصا ة ،ويف تقنيات
خ
التعليم ،واإلدارو الرتبوية ،واملناهج وطرل التدريس؛ وذلك

جدول2
صدق المقارنة الطرفي ألداة الدراسة
البعد
المعرفة
االستخدام
اإلنتاج
الدرجة الكلية

اجملموعة

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعيارر

دةيا

25

2.3150

.5411

عليا

25

4.2600

.5460

دةيا

25

2.2222

.5132

عليا

25

4.2911

.4783

دةيا

25

2.4400

.7263

عليا

25

4.4850

.6180

دةيا

25

2.2990

.3819

عليا

25

4.3162

.4001

** فرول دالة عند مستو  0.01فاقل

قيمة ت
12.65214.74610.72218.234-

الداللة اإلحصا ية
**0.000
**0.000
**0.000
**0.000

الصدق الذاتي:

يتاح مأ الل النتا ج املوضحة أعاله أن قيم ( ت )
لل رول بن متوسطات اجملموعتن الدةيا والعليا كاةت دالة
إحصا ياخ عند مستو  0.01فأقل ا بعاد املكوةة ا وللدرجة
الكلية لألداو ،مما يعين دل ا بعاد والدرجة الكلية.

للتحق مأ الصدل الاايت لألداو ،مت حساب الصدل
الاايت عأ طري حساب اجلار الرتبيعو لل بات ،وجاءت
النتا ج كما يوضح ا اجلدول رقم (: )3
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جدول3
نتائج معامل كرونباخ ألفا والصدق الذاتي لألداة
ثبات كرونباخ ألفا

الصدق الذاتي

عدد الفقرات

البعد
المعرفة

16

0.9429

0.9710

االستخدام

18

0.9417

0.9704

اإلنتاج

8

0.9074

0.9526

الدرجة الكلية

42

0.9695

0.9846

مأ الل النتا ج املوضحة أعاله يتاح أن قيم معامل
كروةباخ أل ا كان مرت خعا ،فقد تراوحت القيم ما بن )0.9417
و ( ،)0.9074كما تراوحت قيم الصدل الاايت ما بن (
 )0.9704و( ) 0.9526؛ مما يبن متتع االستباةة مبعامالت
دل مرت عة.

ثبات أداة الدراسة:
للتحقـ ـ م ــأ ثب ــات أداو الدراس ــة مت اس ــتصدام معام ــل أل ــا كروةب ــاخ
( )Cronbach's Alphaويوضــح اجلــدول رقــم ( )4معــامالت ثبــات
أداو الدراسة.

جدول4
معامالت ثبات محاور االستبانة

معامل الثبات

البُعد
املعرفة
االستصدام
اإلةتاج
معامل ثبات الدرجة الكلية

0.9429
0.9417
0.9074
0.9695

معامــل االرتب ــاال ب ــن درج ــة كــل عب ــارو م ــأ عب ــارات االس ــتباةة
بالدرج ــة الكلي ــة للبُع ــد ال ــار تنتم ــو إلي ــخ العب ــارو ،وذل ــك بع ــد
تطبي ـ ـ االسـ ــتباةة علـ ــى عينـ ــة اسـ ــتطالعية مكوةـ ــة مـ ــأ ()35
ويوضـ ـ ــح جـ ـ ــدول رقـ ـ ــم ( )5ةتـ ـ ــا ج قـ ـ ــيم معـ ـ ــامالت
معلمـ ـ ــةّ ،
االرتباال:

يتاح مأ اجلدول رقم ( )4بأن قيم ال بات لألبعاد ال رعية تراوحت
بن ( )0.9074و( )0.9429وهو قيمة مرت عة؛ وهاا يدل على أن
االستباةة تتمتع بدرجة ثبات مرت عة ميكأ االعتماد علي ا يف التطبي
امليداين للدراسة.

االتساق الداخلي لألداة:

مت حسـ ـ ــاب معامـ ـ ــل االرتبـ ـ ــاال ب سـ ـ ــون
) Correlationللتحق ـ مــأ ثبــات االســتباةة ،وقــد مت حســاب
(Pearson

أوالً :معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود االستبانة بالدرجة ال ُكليةة للبُعةد الةذي تنتمةي للية  ،يوضةحها الجةدول

اآلتي:

جدول5
قيم معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة.
المعرفة

رقم العبارة
1
2

معامل االرتباط
**0.789
**0.652

االستخدام

رقم العبارة
17
18

127

اإلنتاج

معامل االرتباط

رقم العبارة

**0.696
**0.692

35
36

معامل االرتباط
**0.757
**0.783
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المعرفة

رقم العبارة

االستخدام

معامل االرتباط

رقم العبارة

3

**0.770

19

**0.527

37

**0.577

4

**0.686

20

**0.793

38

**0.759

5

**0.708

21

**0.824

39

**0.787

6

**0.724

22

**0.822

40

**0.877

7

**0.651

23

**0.819

41

**0.840

8

**0.695

24

**0.764

42

**0.861

9

**0.800

25

**0.822

10

**0.834

26

**0.575

11

**0.787

27

**0.596

12

**0.732

28

**0.703

13

**0.765

29

**0.795

14

**0.656

30

**0.681

15

**0.724

31

**0.600

16

**0.797

32

**0.704

33

**0.686

34

**0.755

ن=205

رقم العبارة

معامل االرتباط

اإلنتاج

معامل االرتباط

** مستو الداللة=  0.01فأقل.

ثانيًا :معامالت ارتباط(بيرسون) لقياس العالقة بين أبعاد االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة:

جدول 6
قيم معامالت ارتباط درجات األبعاد بالدرجة الكلية لالستبانة
البعد

معامل االرتباط

املعرفة
االستصدام
اإلةتاج

**0.875
**0.953
**0.896

إليـخ وقـيم معـامالت ارتبـاال الدرجــة علـى البعـد بالدرجـة الكليــة
لالســتباةة ،وهــو مرت عــة ودالــة إحصــا يخا عنــد مســتو الداللــة
( )0.01فأقل مما يدل على االتسال الدا لو بأبعاد االستباةة
وعبارافا.

مالحظة :ن= 205

** مستو الداللة= 0.01

يتاــح مــأ اجلــدول رقــم ( )5واجلــدول رقــم ( )6أن مجيــع
قيم معامالت ارتباال كل عبارو مأ العبارات مع البعد الار
تنتم ــو إلي ــخ وق ــيم مع ــامالت ارتب ــاال الدرج ــة عل ــى البع ــد
بالدرجــة الكليــة لالســتباةة ،وهــو مرت عــة ودالــة إحصــا يخا عنــد
مسـتو الداللـة( )0.01فأقـل ممـا يـدل علـى االتسـال الـدا لو
بأبعاد االستباةة وعبارافا

نتائج الدراسة:
أوالً :نتائج السؤال األول:
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م ةةا ه ةةي االحتياج ةةات التدريبي ةةة لمعلم ةةات التالمي ةةذ الص ةةم

التك ـرارات والنس ــب املئويــة واملتوس ــطات احلســابية واالحنراف ــات
املعياريـة والرتـب الســتبابات َعيِّنـة الدراسـة علــى عبـارات البُعــد
وجاءت النتا ج كما يوضح ا جدول رقم (:)7

وضعاف السمع في بُعد معرفة المستحدثات التقنية؟
الص ّـم
للتعرف على االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميـا ُ
وضعاف السمع يف بُعد معرفة املسـتحدثات التقنيـة مت حسـاب

جدول7
استجابات أفراد الدراسة على عبارات بُعد معرفة المستحدثات التقنية
العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

درجة الموافقة

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

عالية جداً
58
28.3
56
27.3
52
25.4
43
21.0
37
18.0
40
19.5
51
24.9
45
22.0
34
16.6
41
20.0
50
24.4
39
19.0
42
20.5
47
22.9
46
22.4

المتوسط

عالية

متوسطة

منخفضة

ال يوجد احتياج

47
22.9
44
21.5
49
23.9
60
29.3
56
27.3
48
23.4
49
23.9
50
24.4
58
28.3
48
23.4
40
19.5
54
26.3
59
28.8
43
21.0
40
19.5

61
29.8
67
32.7
67
32.7
63
30.7
69
33.7
69
33.7
65
31.7
60
29.3
71
34.6
68
33.2
68
33.2
63
30.7
60
29.3
64
31.2
65
31.7

18
8.8
20
9.8
24
11.7
19
9.3
17
8.3
23
11.2
21
10.2
24
11.7
18
8.8
23
11.2
30
14.6
28
13.7
20
9.8
25
12.2
28
13.7

21
10.2
18
8.8
13
6.3
20
9.8
26
12.7
25
12.2
19
9.3
26
12.7
24
11.7
25
12.2
17
8.3
21
10.2
24
11.7
26
12.7
26
12.7
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االنحراف
المعياري

الرتبة

3.50

1.270

2

3.49

1.235

3

3.50

1.174

1

3.42

1.201

5

3.30

1.226

10

3.27

1.245

15

3.45

1.230

4

3.31

1.287

8

3.29

1.193

11

3.28

1.251

14

3.37

1.232

6

3.30

1.219

9

3.37

1.244

7

3.29

1.296

13

3.25

1.296

16
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16

ك
%

49
23.9

32
15.6

72
35.1

19
9.3

33
16.1

المتوسط العام

تبن النتا ج بأن هناك ت اوتخا يف موافقة َعيِّنة الدراسة على
ّ
الص ّم وضعاف السمع
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ
يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية إذ تراوحت متوسطات
الص ّم
موافقت أ على االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ
وضعاف السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية ما بن
( 3.25إىل  ) 3.50وهو متوسطات تقع يف ال ئتن ال ال ة
والرابعة مأ فئات املقيايف اصماسو واللتن تش ان إىل
(متوسطة  /عالية) على أداو الدراسة مما يوضح الت اوت يف
موافقة َعيِّنة الدراسة على االحتياجات التدريبية ملعلمات
الص ّم وضعاف السمع يف بُعد معرفة املستحدثات
التالميا ُ
التقنية إذ يتاح مأ النتا ج أن َعيِّنة الدراسة موافقات بدرجة
عالية على مخسة مأ االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا
الص ّم وضعاف السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية
ُ
تتم ل يف العبارات رقم ( ،)4 ، 7 ، 2 ، 1، 3واليت مت ترتيب ا
تنازلياخ حسب موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا بدرجة عالية على
النحو اآليت:
 .1جاءت العبارو رقم ( )3وهوي معرفة معاي ا تيار
الص ّم
تبعا ال تالف أ اال تعلم التالميا ُ
املستحدثات التقنية خ
وضعاف السمع يف الص الدراسو ي باملرتبة ا وىل مأ حيث
موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا بدرجة عالية مبتوسط (. )3.50
 .2جاءت العبارو رقم ( )1وهوي معرفة أمهية استصدام
الص ّم وضعاف السمع ي
املستحدثات التقنية مع التالميا ُ
العبارات

ثانيًا :نتائج السؤال الثاني:

الص ةةم
م ةةا ه ةةي االحتياج ةةات التدريبي ةةة لمعلم ةةات التالمي ةةذ ُ

وضعاف السمع في بُعد استخدام المستحدثات التقنية؟

النسبة %
17
18

ك
%
ك
%

للتعـ ــرف عل ـ ــى االحتياج ـ ــات التدريبيـ ــة ملعلم ـ ــات التالمي ـ ــا
الصـ ّـم وضــعاف الســمع يف بُعــد اســتصدام املســتحدثات التقنيــة
ُ
مت حس ــاب التكـ ـرارات والنس ــب املئوي ــة واملتوس ــطات احلس ــابية
واالحنرافــات املعياريــة والرتــب الســتبابات َعيِّنــة الدراســة علــى
عبارات البُعد وجاءت النتا ج كمـا يوضـح ا جـدول رقـم (:)8

درجة الموافقة

عالية جداً
50
24.4
53
25.9

3.36

0.862

باملرتبة ال اةية مأ حيث موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا بدرجة
عالية مبتوسط (.)3.50
 .3جاءت العبارو رقم ( )2وهوي معرفة أةواا التِقنيات املوثرو
الص ّم وضعاف السمع ي باملرتبة
على جودو تعلم التالميا ُ
ال ال ة مأ حيث موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا بدرجة عالية
مبتوسط (.)3.49
 .4جاءت العبارو رقم ( )7وهوي االست ادو مأ النتا ج
التبريبية للدراسات وا حباا يف بُعد املستحدثات التقنية
التعليمية ي باملرتبة الرابعة مأ حيث موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا
بدرجة عالية مبتوسط (.)3.45
 .5جاءت العبارو رقم ( )4وهوي اإلملام بكي ية توظي
املستحدثات التقنية يف حتقي أهداف املناهج ي باملرتبة
اصامسة مأ حيث موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا بدرجة عالية
مبتوسط (.)3.42

جدول8
استجابات أفراد الدراسة على عبارات بُعد استخدام المستحدثات التقنية:
التكرار

3.29

1.252

12

المتوسط الحسابي

عالية

متوسطة

منخفضة

ال يوجد احتياج

39
19.0
33
16.1

60
29.3
42
20.5

39
19.0
37
18.0

17
8.3
40
19.5
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االنحراف
المعياري

الرتبة

3.32

1.262

5

3.11

1.468
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

49
23.9
45
22.0
46
22.4
46
22.4
54
26.3
47
22.9
55
26.8
46
22.4
42
20.5
62
30.2
67
32.7
59
28.8
55
26.8
50
24.4
56
27.3
46
22.4

43
21.0
45
22.0
59
28.8
52
25.4
49
23.9
31
15.1
37
18.0
38
18.5
27
13.2
30
14.6
31
15.1
37
18.0
42
20.5
37
18.0
38
18.5
45
22.0

48
23.4
61
29.8
50
24.4
52
25.4
43
21.0
64
31.2
59
28.8
45
22.0
68
33.2
55
26.8
47
22.9
45
22.0
50
24.4
48
23.4
68
33.2
51
24.9

21
10.2
16
7.8
15
7.3
28
13.7
21
10.2
31
15.1
32
15.6
20
9.8
23
11.2
38
18.5
43
21.0
39
19.0
18
8.8
24
11.7
29
14.1
22
10.7

المتوسط العام

44
21.5
38
18.5
35
17.1
27
13.2
38
18.5
32
15.6
22
10.7
56
27.3
45
22.0
20
9.8
17
8.3
25
12.2
40
19.5
46
22.4
14
6.8
41
20.0

3.16

1.454

13

3.21

1.372

11

3.32

1.359

6

3.30

1.316

8

3.29

1.436

9

3.15

1.353

14

3.35

1.314

4

2.99

1.511

18

2.99

1.397

17

3.37

1.343

3

3.43

1.51

2

3.32

1.384

7

3.26

1.445

10

3.10

1.473

16

3.45

1.222

1

3.16

1.417

12

3.24

يتاح مـأ النتـا ج أن َعيِّنـة الدراسـة موافقـات بدرجـة عاليـة
الصـ ّـم
علــى اثنــن مــأ االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــا ُ
وضــعاف الســمع يف بُعــد اســتصدام املســتحدثات التقنيــة وهــو
العبــارو رقــم ( )29 ، 33والــيت مت ترتيب ــا تنازليخــا حســب موافقــة
َعيِّنة الدراسة علي ما بدرجة عالية على النحو اآليت:

0.854

 .1جــاءت العبــارو رقــم ( )33وهــوي اســتصدام أدوات الرســوم
البياةية (أدويب فوتوشوب -السرتيرت) واالست ادو مأ مزاياها يف
إيااح امل اهيم ي باملرتبة ا وىل مأ حيث موافقة َعيِّنة الدراسـة
علي ا بدرجة عالية مبتوسط (. )3.45
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الص ةةم
م ةةا ه ةةي االحتياج ةةات التدريبي ةةة لمعلم ةةات التالمي ةةذ ُ

 .2جاءت العبارو رقم ( )29وهوي استصدام الرحالت املعرفية
عد الويب (ويب كويست) ،إليااح م وم أو معلومة
الص ّم وضعاف السمع ي باملرتبة
جديدو للطالبات التالميا ُ
ال اةية مأ حيث موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا بدرجة عالية
مبتوسط ( 3.43مأ .)5

وضعاف السمع في بُعد لنتاج المستحدثات التقنية؟
للتعـ ــرف عل ـ ــى االحتياج ـ ــات التدريبيـ ــة ملعلم ـ ــات التالمي ـ ــا
الصـ ّـم وضــعاف الســمع يف بُعــد إةتــاج املســتحدثات التقنيــة مت
ُ
حس ـ ــاب التكـ ـ ـرارات والنس ـ ــب املئوي ـ ــة واملتوس ـ ــطات احلس ـ ــابية
واالحنرافــات املعياريــة والرتــب الســتبابات َعيِّنــة الدراســة علــى
عبارات البُعد وجاءت النتا ج كما يوضح ا جدول رقم (:)9

ثالثًا :نتائج السؤال الثالث:

جدول9
استجابات عينة الدراسة على عبارات بُعد لنتاج المستحدثات التقنية:
العبارات

التكرار

درجة الموافقة

النسبة  %عالية جداً عالية

المتوسط

متوسطة منخفضة ال يوجد احتياج الحسابي
68

32

28

3.15

35

ك

42

35

15.6
37

13.7
19

36

%
ك

20.5
55

17.1
30

33.2
64

3.32

9.3
18

37

%
ك

26.8
59

14.6
39

31.2
61

18.0
28

3.45

%

28.8

19.0

29.8

13.7

8.8

االنحراف المعياري الر
تبة

8

1.295

6

1.296

2

1.277

38

ك
%

45
22.0

44
21.5

60
29.3

24
11.7

32
15.6

3.22

1.339

7

39

ك
%

55
26.8

38
18.5

66
32.2

22
10.7

24
11.7

3.38

1.303

3

40

ك
%

73
35.6

29
14.1

57
27.8

34
16.6

12
5.9

3.57

1.284

1

41

ك
%

56
27.3

34
16.6

59
28.8

33
16.1

23
11.2

3.33

1.330

5

42

ك

61

27

62

35

20

3.36

1.327

4

%

29.8

13.2

30.2

17.1

9.8

المتوسط العام

3.35

يتاح مـأ النتـا ج أن َعيِّنـة الدراسـة موافقـات بدرجـة عاليـة
الصـ ّـم
علــى اثنــن مــأ االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــا ُ
وضعاف السمع يف بُعد إةتاج املستحدثات التقنيـة تتمـ الن يف
العب ــارتن رق ــم ( )37 ، 40واللت ـن مت ترتيب م ــا تنازلي ـاخ حس ــب
موافقة َعيِّنة الدراسة علي ما بدرجة عالية على النحو اآليت:
.1جــاءت العبــارو رقــم ( )40وهــوي إةتــاج القصــمل الرقميــة ي
باملرتب ــة ا وىل مـ ـأ حي ــث موافق ــة َعيِّن ــة الدراس ــة علي ــا بدرج ــة
عالية مبتوسط (.)3.57

0.998

.2ج ـ ــاءت العب ـ ــارو رق ـ ــم ( )37وه ـ ــوي إةت ـ ــاج درويف وذجيـ ـ ـة
تعتمد ةظام التص ح على شـبكة اإلةرتةـت ي باملرتبـة ال اةيـة مـأ
حي ـ ــث موافق ـ ــة َعيِّن ـ ــة الدراس ـ ــة علي ـ ــا بدرج ـ ــة عالي ـ ــة مبتوس ـ ــط
(.)3.45
رابعا :نتائج السؤال الرابع:
ً

الصةةم وضةةعاف
هةةل تختلةةت اسةةتجابات معلمةةات التالميةةذ ُ

الس ةةمع ف ةةي المرحل ةةة االبتدائي ةةة فة ةةي تحدي ةةد احتياجة ةةاتهن

التدريبية
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ف ةةي بُع ةةد معرف ةةة واس ةةتخدام ولنت ةةاج المس ةةتحدثات التقني ةةة

ختص ـ ـ ـ ــمل آ ـ ـ ـ ــر) ،اس ـ ـ ـ ــتصدمت الباح ت ـ ـ ـ ــان ا تب ـ ـ ـ ــار ي ت :
 Independent Sample T-testي لتوض ــيح دالل ــة ال ــرول ب ــن
إجابــات َعيِّنــة الدراســة وجــاءت النتــا ج كمــا يوضــح ا اجلــدول
اآليت:

باختالف متغير(التخصص األكاديمي)؟
للتع ـ ــرف عل ـ ــى م ـ ــا إذا كاة ـ ــت هنال ـ ــك ف ـ ــرول ذات دالل ـ ــة
تبع ــا إىل ا ــتالف متغـ ـ
إحص ــا ية يف إجاب ــات َعيِّن ــة الدراس ــة خ
الص ّـم وضـعاف السـمع-
التصصمل ا كادميو (تعليم التالميا ُ

جدول 10
نتائج اختبار " ت  " Independent Sample T-test :للفروق بين لجابات عَيِّنة الدراسة تبعًا للى اختالف متغير التخصص األكاديمي:
المحور

التخصص األكاديمي

الص ّم وضعاف
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ
السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية

الص ّم
تعليم التالميا ُ
وضعاف السمع
ختصصا آ ر
خ

الص ّم وضعاف
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ
السمع يف بُعد استصدام املستحدثات التقنية
الص ّم وضعاف
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ
السمع يف بُعد إةتاج املستحدثات التقنية

الص ّم
تعليم التالميا ُ
وضعاف السمع
ختصصا آ ر
خ
الص ّم
تعليم التالميا ُ
وضعاف السمع
ختصصا آ ر
خ

االنحراف

قيمة

العدد المتوسط

المعياري

ت

120

3.32

0.881

-

85

3.41

0.836

120

3.19

0.895

85

3.31

0.792

120

3.37

0.985

85

3.31

1.021

الداللة
0.463

0.735
1.001
0.439

0.318

0.661

التدريبيةةة فةةي بُعةةد معرفةةة واسةةتخدام ولنتةةاج المسةةتحدثات

يتاح مأ اجلدول رقم ( )10عدم وجود فرول ذات داللة
إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسة
الص ّم وضعاف
حول االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ
السمع يف أبعاد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات التقنية
الص ّم
با تالف متغ التصصمل ا كادميو(تعليم التالميا ُ
ختصصا آ ر).
وضعاف السمع-
خ

التقنية باختالف متغير(عدد سنوات الخبرة التدريسية)؟
للتع ــرف عل ــى م ــا إذا كاة ــت هنال ــك ف ــرول ذات دالل ــة
تبع ــا إىل ا ــتالف متغـ ـ
إحص ــا ية يف إجاب ــات َعيِّن ــة الدراس ــة خ
عــدد ســنوات اصــدو التدريســية اســتصدمت الباح تــان ي حتليــل
التبــايأ ا حــادر ي (  )One Way ANOVAلتوضــيح دالل ــة
تبعـا إىل ا ـتالف متغـ عـدد
ال رول يف إجابات َعيِّنة الدراسة خ
سنوات اصدو التدريسية وجاءت النتا ج كما يوضـح ا اجلـدول
اآليت:

خامسا :نتائج السؤال الخامس:
ً

الصةةم وضةةعاف
هةةل تختلةةت اسةةتجابات معلمةةات التالميةةذ ُ

الس ةةمع ف ةةي المرحلةةةة االبتدائي ةةة فة ةةي تحدي ةةد احتياجة ةةاتهن

جدول11
نتائج " تحليل التباين األحادي " (  ) One Way ANOVAللفروق في لجابات عَيِّنة الدراسة تبعًا الختالف متغير عدد سنوات الخبرة
التدريسية:
المحور

مصدر التباين مجموع

الص ّم وضعاف
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ

بن اجملموعات 6.673

مربعات
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درجات

متوسط

3

2.224

الحرية

المربعات

قيمة ف

الداللة

اإلحصائية

*0.028 3.086

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 64الرياض (شوال 1440هـ /يوةيو 2019م)
المحور

مصدر التباين مجموع

السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية

الص ّم وضعاف
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ
السمع يف بُعد استصدام املستحدثات التقنية

الص ّم وضعاف
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ
السمع يف بُعد إةتاج املستحدثات التقنية

مربعات

درجات
الحرية

متوسط

144.866

201

0.721

204
3
201

0.539
0.732

دا ل
اجملموعات
151.539
اجملموا
بن اجملموعات 1.617
147.105
دا ل
اجملموعات
148.722
اجملموا
بن اجملموعات 3.892
199.367
دا ل
اجملموعات

204
3
201

1.297
0.992

203.259

204

-

المجموع
* دالة عند مستو  0.05فأقل

يتا ــح م ــأ اجل ــدول رق ــم ( )12وج ــود ف ــرول ذات دالل ــة
إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسة
الص ّـم وضــعاف
حـول االحتياجـات التدريبيــة ملعلمـات التالميــا ُ
السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية با تالف متغ عدد
ســنوات اصــدو التدريســية ،يف حــن مل توجــد فــرول ذات داللــة
إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسة

جدول12
نتائج اختبار شيفي للتحقق من الفروق بين فئات سنوات الخبرة التدريسية
المحور

سنوات

االحتياجات التدريبية
الص ّم
ملعلمات التالميا ُ
وضعاف السمع يف بُعد
معرفة املستحدثات التقنية

أقل مأ  5سنوات
مأ  15 - 6سنة
مأ  25 - 16سنة
مأ  26سنة فأك ر

الخبرة التدريسية

** دالة عند مستو  0.01فأقل

المربعات

العدد

المتوسط

18
67
111
9

3.02
3.25
3.43
3.97

الحسابي

* دالة عند مستو  0.05فأقل

يتبـ ــن مـ ــأ اجلـ ــدول رقـ ــم ( )12وجـ ــود فـ ــرول ذات دالل ـ ــة
إحصــا ية عنــد مســتو  0.01فأقــل بــن َعيِّنــة الدراســة الــاليت
عـ ــدد سـ ــنوات ـ ــدفأ التدريسـ ــية أقـ ــل مـ ــأ  5سـ ــنوات َعيِّنـ ــة
الدراســة الال ــو عــدد ســنوات ــدفأ التدريســية مــأ  26ســنة
الص ـ ّـم
ف ــأك ر ح ــول االحتياج ــات التدريبي ــة ملعلم ــات التالمي ــا ُ
وض ــعاف الس ــمع يف بُع ــد معرف ــة املس ــتحدثات التقني ــة ،لص ــاحل

قيمة ف

الداللة

اإلحصائية

0.531 0.737

0.273 1.308

الص ّـم وضــعاف
حـول االحتياجـات التدريبيــة ملعلمـات التالميــا ُ
السمع يف بُعد استصدام وإةتاج املستحدثات التقنيـة بـا تالف
متغ عدد سنوات اصدو التدريسية.
ولتحديد احل ال رول بن فئـات سـنوات اصـدو التدريسـية يف
بُعــد معرفــة املســتحدثات التقنيــة مت اســتصدام ا تبــار شــي يخ،
واجلدول رقم ( )12يوضح ذلك:

أقل من

 5سنوات
-

 15-6سنة

-

25-16
سنة

-

26سنة
فأكثر

**
*
-

َعيِّنــة الدراســة الال ــو عــدد ســنوات ــدفأ التدريســية مــأ 26

س ـ ــنة ف ـ ــأك ر ،كم ـ ــا توج ـ ــد ف ـ ــرول ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــا ية عن ـ ــد
مســتو  0.05فأق ــل بــن َعيِّن ــة الدراســة الال ـو عــدد س ــنوات
دفأ التدريسية مـأ  15 – 6سـنة و  26سـنة فـأك ر لصـاحل
َعيِّنــة الدراســة الال ــو عــدد ســنوات ــدفأ التدريســية مــأ 26
سنة فأك ر.
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أجماد عبدالعزبز البداح ومرمي حافظ تركستاين :االحتياجات التدريبية ملعلمات الطالب الصم وضعاف السمع يف ضوء التطورات التقنية...

سادسا :نتائج السؤال السادس:
ً

للتع ـ ــرف عل ـ ــى م ـ ــا إذا كاة ـ ــت هنال ـ ــك ف ـ ــرول ذات دالل ـ ــة
تبع ــا إىل ا ــتالف متغـ ـ
إحص ــا ية يف إجاب ــات َعيِّن ــة الدراس ــة خ
املوهل العلمو استصدمت الباح تان يحتليل التبايأ ا حادري
(  )One Way ANOVAلتوضيح داللة ال رول يف إجابـات َعيِّنـة
تبعا إىل ا تالف متغ املوهل العلمو وجاءت النتـا ج
الدراسة خ
كما يوضح ا اجلدول رقم (:)13

الصةةم وضةةعاف
هةةل تختلةةت اسةةتجابات معلمةةات التالميةةذ ُ

الس ةةمع ف ةةي المرحلةةةة االبتدائي ةةة فة ةةي تحدي ةةد احتياجة ةةاتهن

التدريبيةةة فةةي بُعةةد معرفةةة واسةةتخدام ولنتةةاج المسةةتحدثات
التقنية باختالف متغير(المؤهل العلمي)؟

جدول13

نتائج " تحليل التباين األحادي " (  ) One Way ANOVAللفروق في لجابات عَيِّنة الدراسة تبعًا الختالف متغير المؤهل العلمي
مربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

المحور

مصدر التباين

2
202
204
2
202
204
2
202

4.179
0.709
2.543
0.711
1.610
0.990

االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا
الص ّم وضعاف السمع يف بُعد معرفة
ُ
املستحدثات التقنية
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا
الص ّم وضعاف السمع يف بُعد استصدام
ُ
املستحدثات التقنية
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا
الص ّم وضعاف السمع يف بُعد إةتاج
ُ
املستحدثات التقنية

بن اجملموعات
دا ل اجملموعات
اجملموا
بن اجملموعات
دا ل اجملموعات
اجملموا
بن اجملموعات
دا ل اجملموعات

8.358
143.181
151.539
5.087
143.635
148.722
3.219
200.039

204

-

المجموع

203.259

* دالة عند مستو  0.05فأقل

يتا ــح م ــأ اجل ــدول رق ــم( ( 13وج ــود ف ــرول ذات دالل ــة
إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسة
الص ّـم وضــعاف
حـول االحتياجـات التدريبيــة ملعلمـات التالميــا ُ
السمع يف بُعد معرفة واستصدام املستحدثات التقنية بـا تالف
متغ ـ ـ املوهـ ــل العلمـ ــو ،يف حـ ــن مل توجـ ــد فـ ــرول ذات داللـ ــة

المؤهل العلمي

الص ّم وضعاف
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ
السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية
الص ّم وضعاف
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ
السمع يف بُعد استصدام املستحدثات التقنية
** دالة عند مستو  0.01فأقل

المربعات

اإلحصائية

5.896

**0.003

3.577

*0.030

1.625

0.199

إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسة
الص ّـم وضــعاف
حـول االحتياجـات التدريبيــة ملعلمـات التالميــا ُ
السمع يف بُعد إةتاج املستحدثات التقنية.
ولتحديـ ـ ــد ـ ـ ــاحل ال ـ ـ ــرول بـ ـ ــن فئـ ـ ــات املوهـ ـ ــل العلمـ ـ ــو مت
استصدام ا تبار شي يخ ،واجلدول رقم) (14ذلك:

جدول 14
نتائج اختبار شيفي للتحقق من الفروق بين فئات المؤهل العلمي
المحور

قيمة ف

الداللة

دبلوم
بكالوريويف
ماجست
دبلوم
بكالوريويف
ماجست

* دالة عند مستو  0.05فأقل

135

العدد المتوسط الحسابي دبلوم بكالوريوس ماجستير
28

3.47

165

3.39

12

2.55

28

3.28

165

3.28

12

2.61

**

-

**
-

-

*
-

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 64الرياض (شوال 1440هـ /يوةيو 2019م)

سابعا :نتائج السؤال السابع:
ً

يكش ـ ـ ـ اجل ـ ـ ــدول رق ـ ـ ــم( )14وج ـ ـ ــود ف ـ ـ ــرول ذات دالل ـ ـ ــة
إحص ـ ــا ية عن ـ ــد مس ـ ــتو  0.01فأق ـ ــل ب ـ ــن املعلم ـ ــات ال ـ ــاليت
مـ ـ ــوهل أ العلمـ ـ ــو (دبلـ ـ ــوم ،بكـ ـ ــالوريويف) واملعلمـ ـ ــات الـ ـ ــاليت
موهل أ العلمو ماجست حول االحتياجات التدريبية ملعلمات
الص ـ ّـم وض ــعاف الس ــمع يف بُع ــد معرف ــة املس ــتحدثات
التالمي ــا ُ
التقني ـ ــة ،لص ـ ــاحل املعلم ـ ــات ال ـ ــاليت م ـ ــوهل أ العلم ـ ــو (دبل ـ ــوم،
بكالوريويف).
كما توجد فرول ذات داللة إحصا ية عند مسـتو 0.05
فأقـ ـ ــل بـ ـ ــن املعلمـ ـ ــات الـ ـ ــاليت مـ ـ ــوهل أ العلمـ ـ ــو بكـ ـ ــالوريويف
واملعلمــات الــاليت مــوهل أ العلمــو ماجســت يف االحتياجــات
الص ـ ّـم وضـ ــعاف السـ ــمع يف بُعـ ــد
التدريبي ــة ملعلمـ ــات التالميـ ــا ُ
اس ــتصدام املس ــتحدثات التقني ــة ،لص ــاحل َعيِّن ــة الدراس ــة الال ــو
موهل أ العلمو بكالوريويف.

الصةةم وضةةعاف
هةةل تختلةةت اسةةتجابات معلمةةات التالميةةذ ُ

الس ةةمع ف ةةي المرحل ةةة االبتدائي ةةة فة ةةي تحدي ةةد احتياجة ةةاتهن

التدريبيةةة فةةي بُعةةد معرفةةة واسةةتخدام ولنتةةاج المسةةتحدثات

التقنيةةة بةةاختالف متغيةةر (عةةدد الةةدورات التدريبيةةة المتعلقةةة
بالمستحدثات التقنية)؟

للتعـ ــرف علـ ــى مـ ــا إذا كاةـ ــت هنالـ ــك فـ ــرول ذات داللـ ــة
تبع ـ ــا ال ـ ــتالف متغ ـ ـ
إحص ـ ــا ية يف إجاب ـ ــات َعيِّن ـ ــة الدراس ـ ــة خ
الـ ـ ــدورات التدريبيـ ـ ــة اسـ ـ ــتصدمت الباح تـ ـ ــان ي حتليـ ـ ــل التبـ ـ ــايأ
ا حــادر ي ) )One Way ANOVAلتوضــيح داللــة ال ــرول يف
تبعـا ال ـتالف متغـ الـدورات التدريبيــة
إجابـات َعيِّنـة الدراســة خ
وجاءت النتا ج كما يوضح ا اجلدول رقم (:)15

جدول 15
" تحليل التباين األحادي " (  ) One Way ANOVAللفروق في لجابات عَيِّنة الدراسة تبعًا الختالف متغير الدورات التدريبية:
المحور

مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

الص ّم
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ
وضعاف السمع يف بُعد معرفة املستحدثات
التقنية
الص ّم
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ
وضعاف السمع يف بُعد استصدام املستحدثات
التقنية
الص ّم
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ
وضعاف السمع يف بُعد إةتاج املستحدثات التقنية

بن اجملموعات
دا ل اجملموعات
اجملموا
بن اجملموعات
دا ل اجملموعات
اجملموا
بن اجملموعات
دا ل اجملموعات

4.974
146.566
151.539
2.304
146.418
148.722
0.977
202.281

3
201
204
3
201
204
3
201

1.658
0.729
0.768
0.728
0.326
1.006

المجموع

203.259

204

-

مربعات

مناقشة النتائج:

الحرية

المربعات

قيمة ف

الداللة

2.274

0.081

1.054

0.370

0.324

0.808

اإلحصائية

يتبن مأ اجلدول رقم ( )15عدم وجود فرول ذات داللة
إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسة
الص ّم وضعاف
يف االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ
السمع يف بُعد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات التقنية
با تالف متغ الدورات التدريبية املتعلقة باملستحدثات
التقنية.

كش ت النتا ج عأ وجود احتياجات تدريبية يف ضوء
الص ّم وضعاف السمع،
املستحدثات التقنية ملعلمات التالميا ُ
على أبعاد (املعرفة واالستصدام واإلةتاج) بدرجات تت اوت ما
بن متوسطة إىل عالية ،وهاا يت مع دراسة كل مأ
(اجلابرر2004 ،؛ اجلويف2008 ،؛ حسأ والنب اين2009 ،؛
دي 2010؛ الصمادر والقرويت2012 ،؛ ALzaid, 2012؛
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السبيعو2014 ،؛ Alshahrani, 2014؛ العايد والعايد2015 ،؛
إبراهيم ومصرر)2017 ،
كما تتزامأ ةتا ج هاه الدراسة مع االستبابات العاملية
احلدي ة اليت تدعم دمج املستحدثات التقنية يف التعليم ،إذ
أشار تقرير جلنة ا مم املتحدو االقتصادية لغرب آسيا ()Escwa
إىل أمهية التوظي ا م ل لالتصاالت وتقنية املعلومات يف
التعليم والتدريب جبميع مراحلخ ،وتطوير برةامج تدريب القو
الوطنية وتأهيل ا مبا يواكب املعارف والتِقنيات احلدي ة
(اإلسكوا ،)2013 ،وعلى الصعيد احمللو تت ةتا ج هاه
الدراسة مع توجخ وزارو التعليم اليت قامت بتدشن برةامج
يبوابة املستقبلي لتطبي التحول الرقمو يف مجيع املداريف،
والار هدف إىل املسامهة يف التحول إىل بيئة رقمية ت اعلية،
كما رّكز املشروا على تدريب املعلمن واملعلمات على
استصدام التقنية والت اعل مع ا (وزارو التعليم.)2017 ،
وقد كش ت ةتا ج الدراسة عأ موافقة معلمات التالميا
الص ّم وضعاف السمع بدرجة عالية على االحتياجات
ُ
التدريبية يف بُعد يمعرفة املستحدثات التقنيةي ،وتت هاه
النتيبة مع دراسة كل مأ حسأ والنب اين( )2009ودراسة
الش راين( ،)Alshahrani ,2014إذ ُمت ل املعرفة ا سايف النظرر
الار تستند عليخ عملية استصدام وت عيل املستحدثات التقنية
يف الواقع التدريسو للصم وضعاف السمع ،ويوكد ذلك ما
أشار إليخ ةيوبار وآ رون ( )2014باعتبار أن القدرو على
ا تيار واستصدام ا دوات والتِقنيات للو ول إىل حل يليب
مطالب موق معن السمة الر يسة للممارسة امل نية ،ويتطلب
ذلك توافر املروةة والقدرو على التكي وهاا يرجع بالدرجة
ا وىل إىل استيعاب مستو امل وم النظرر وعدم االكت اء
باملستو السطحو من ا.
ومت لت عبارو يمعرفة معاي ا تيار املستحدثات التقنية
الص ّم وضعاف السمع يف
تبعا ال تالف أ اال تعلم التالميا ُ
خ
وتت
الص الدراسوي املرتبة ا وىل يف االحتياجات،
هاه النتيبة مع دراسة أزيوتش و كافياكتار ( &Özgüç

 ،)Cavkaytar, 2014واليت أشارت إىل أن مأ أهم عقبات ت عيل
املستحدثات التقنية عدم قدرو املعلمن على تكيي ا وف خقا
ملستويات التالميا ،كما جاءت عبارو :معرفة بعض يارات
الص ّم
الو ول يف أةظمة تشغيل احلاسب اآليل للطالبات ُ
وضعاف السمع (كالتحق مأ إمكاةية الو ول -ضبط
الصوت...اخل) باملرتبة ا و ،وتعزو الباح تان هاه النتيبة
إىل عدم وعو املعلمات وإملام أ الكايف بأمهية يارات
الو ول يف أةظمة تشغيل احلاسب اآليل ،ومد تأث ها يف
الص ّم وضعي ات السمع الاليت فقدن
عملية تعليم التالميا ُ
مد الخ حسيخا م خما يوثر بالدرجة ا وىل على قدرفأ على
استيعاب ا وات الكالمية مأ الل حاسة السمع
(الكبيسو واحلياين ،)2014 ،وهاا حيتم على املعلمن
استصدام الوسا ل البديلة لرتمجة ا وات والتعرف علي ا،
ويش كل مأ دورالج ولويس ( )2011إىل أن الوعو
بالتِقنيات احلدي ة وتطورافا مأ واجبات املعلم ،السيما يف ثورو
اهتمام أةظمة التشغيل يف الوقت احلايل إىل تكيي ا
لألشصاص ذور اإلعاقات املصتل ة ،متامنةخ اإلعاقة
السمعية.
الص ّم
كما أظ رت النتا ج موافقة معلمات التالميا ُ
وضعاف السمع بدرجة عالية على االحتياجات التدريبية يف
بُعد ياستصدام املستحدثات التقنيةي ،وتت هاه النتيبة مع
(اجلابرر2004،؛ اجلويف2008 ،؛ حسأ والنب اين2009 ،؛
دي 2010،؛ الصمادر والقريويت2012 ،؛ ALzaid, 2012؛
السبيعو2014 ،؛ العايد والعايد2015 ،؛ إبراهيم ومصرر،
.)2017
ومت لت أبرز هاه االحتياجات يف استصدام أدوات الرسوم
البياةية (أدويب فوتوشوب -السرتيرت) واالست ادو مأ مزاياها يف
إيااح امل اهيم ،وميكأ ت س هاه النتيبة بإدراك املعلمات
إلس امات هاه الدامج يف توضيح امل اهيم بشكل رسوم
الص ّم وضعاف
و ور و را ط ذهنية للطالبات التالميا ُ
السمع ،واةعكاس ا على العملية التعليمية ،وعلى مد وعو
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الص ّم وضعي ات السمع ا ة يف شرح امل اهيم
واستيعاب ُ
الص ّم غالبخا ما يتسمون
اجملردو ،وتش ال ايز( )2010إىل أن ُ
بصعوبة يف إدراك امل ات الل ظية اجملردو والرمزية ،وذلك يُلزم
املعلم بالتدرج يف املعلومات اليت يلقي ا للطالب الصم ،إذ
يبتدئ مأ احملسويف إىل اجملرد ومأ البسيط إىل املركب ،وربط
الكلمات مبدلوالفا احلسية ،بواسطة استصدام الوسا ط
البصرية يف إيااح امل اهيم اجملردو ،ويوكد ذلك دراسة
ةيكوالرايزر وثيوفاةويف ( )Nikolaraizi, Theofanous, 2012فقد
أشارت إىل أمهية استصدام اصرا ط الاهنية إذ أثبت فاعليت ا
على جواةب القراءو لد الصم ،كما حصلت عبارو
ياستصدام حمركات البحث (جوجل -ياهو -اسأل...،اخل)
واالست ادو مأ مجيع مزاياهاي على املرتبة ا و ،وقد تعزو
الباح تان ذلك بسبب دمج حمركات البحث يف ا وات الاكية
مما ُميكأ املعلمات مأ استصدام ا باستمرار ،وقد احتلت
اململكة العربية السعودية املرتبة ال ال ة عامليخا يف استصدام
ا وات الاكية (عامل التقنية.)2015 ،
الص ّم
وتو لت الدراسة إىل موافقة معلمات التالميا ُ
وضعاف السمع بدرجة عالية على االحتياجات التدريبية يف
بُعد إةتاج املستحدثات التقنية ،وتت هاه النتيبة مع دراسة
كل مأ (اجلويف2008 ،؛ دي 2010 ،؛ الصمادر
والقريويت ،)2012 ،ومت لت أبرز هاه االحتياجات يف يإةتاج
القصمل الرقميةي ،وقد تعود هاه النتيبة إىل إمكاةات
القصمل الرقمية ال ا قة واليت حتتور على الوسا ط املتعددو
(الصور ،والرسوم ،والنصوص ،وإمكاةية الرتمجة اإلشارية) ،إذ
تساهم القصمل الرقمية مباشروخ يف إيااح امل اهيم ،وتزيد مأ
فرص مناقشة التالميا حول املوضوعات املتناولة يف القصة،
كما ُمتكأ مأ تبسيط وتقريب احملتو التبريدر إىل حمتو
أقرب لل م ( ،)Robin, 2008وقد حصلت عبارو ياملعرفة يف
إةتاج الصور ال وتوغرافية على املرتبة ا و؛ وقد يعود ذلك
إىل اعتماد املعلمات على الصور ال وتوغرافية اجلاهزو واملتاحة
عد الشبكة العنكبوتية ،باإلضافة إىل الصور املتوافرو بالكتب

املدرسية ،ومأ مث تعتقد املعلمات عدم احلاجة إىل إةتاج ا،
على الرغم مأ أن املعرفة واإلملام يف إةتاج الصور ال وتوغرافية
متكأ املعلمة مأ امل ارو يف إةتاج الصور با تالف الوحدات
التعليمية واملوضوعات الدراسية ،فعلى الرغم مأ ك رو الصور
املتاحة واملتوافرو وتعددها فإهنا قد ال تغطو بعض املواضيع
إةتاجا للصور اليت
الدراسية يف املن ج الدراسو واليت تتطلب خ
تُساعد يف إيصال املعاين وامل اهيم اجملردو للطالبات التالميا
الص ّم وضعاف السمع وباا تشكل عملية إةتاج الصور جزءخا
ُ
الص ّم وضعاف السمع ،إذ
أساسيخا مأ أدوات تعليم التالميا ُ
اشرا
يش عبدامللك ( )2010إىل أن الصور تساهم إس خاما مب خ
يف تبسيط امل اهيم اجملردو وحتويل ا إىل م اهيم مر ية وحمسوسة،
لتساعد يف التغلب على زيادو معدل النسيان لد التالميا
الص ّم وضعاف السمع.
ُ
كما أس رت النتا ج عأ عدم وجود فرول ذات داللة
إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسة
الص ّم وضعاف
على االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ
السمع يف أبعاد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات التقنية
با تالف متغ التصصمل ا كادميو ،وهاا يت مع دراسة
اجلابرر ( )2004ودراسة حسأ والنب اين ( )2009ودراسة
السبيعو ( )2014ودراسة العايد والعايد ( )2015يف حن
ا تل ت الدراسة احلالية عأ دراسة الزيد ( )Alzaid, 2012إذ
كش ت عأ فرول يف بُعد ياستصدام املستحدثات التقنيةي
تُـعز ملتغ التصصمل ،ولصاحل املعلمات املتصصصات.
وقد تعود هاه النتيبة ،إىل تشابخ أهداف برامج إعداد
املعلمن يف كليات الرتبية يف اململكة العربية السعودية ،إذ
يدريف مجيع التالميا املعلمن امللتحقن يف براجم ا املصتل ة
سواء يف الرتبية اصا ة أم يف التصصصات ا ر مقررات
ا ة بالوسا ل التعليمية والتقنية ،ويش تامن هاه
املقررات ضمأ اصطط الدراسية إىل اهتمام املوسسات
التعليمية باجلمع بن ا الة واملعا رو واالهتمام بكل جديد
يظ ر يف هاا العصر مأ العلوم والتقنية واملعرفة ،ويعد هاا

138

أجماد عبدالعزبز البداح ومرمي حافظ تركستاين :االحتياجات التدريبية ملعلمات الطالب الصم وضعاف السمع يف ضوء التطورات التقنية...

االهتمام مأ أهم وأبرز أسس بناء مناهج إعداد املعلم يف
كليات الرتبية (أسود.)2010 ،
كما كش ت ةتا ج الدراسة عأ وجود فرول ذات داللة
إحصا ية عند مستو  0.01و  0.05فأقل يف استبابات
َعيِّنة الدراسة على االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا
الص ّم وضعاف السمع يف بُعد يمعرفة املستحدثات التقنيةي
ُ
با تالف متغ عدد سنوات اصدو التدريسية ،لصاحل
املعلمات الاليت عدد سنوات دفأ التدريسية  26سنة
فأك ر ،وختتل هاه النتيبة عما أشار إليخ حسأ
والنب اين( )2009يف عدم وجود فرول يف بُعد يمعرفة
املستحدثات التقنيةي تـُعز ملتغ اصدو.
وت سر الباح تان هاه النتيبة إىل أهنا قد تعود إىل حاجة
املعلمات ذوات اصدو ا طول إىل تطوير أة س أ يف اجلاةب
النظرر واملعريف املتعل مبعرفة املستحدثات التقنية ،السيما
وأهنأ اعأ لدامج إعداد املعلمن يف وقت مل تتطور فيخ
التقنية بالشكل املتسارا الار ةش ده اليوم ،وقد أشار الغامن
( )2009إىل أمهية املراجعة الشاملة لدامج إعداد وتدريب
املعلمن ،واالهتمام بالتطوير املستمر حملتويات الدامج حسب
املستبدات يف كل جمال مأ جماالت املعرفة ،حىت تتمكأ مأ
مواج ة متطلبات العصر يف جمال تربية املعلمن وإعدادهم.
كما مل توجد فرول ذات داللة إحصا ية عند مستو
 0.05فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسة على االحتياجات
عدر:
الص ّم وضعاف السمع يف بُ َ
التدريبية ملعلمات التالميا ُ
استصدام وإةتاج املستحدثات التقنية ،با تالف متغ عدد
سنوات اصدو التدريسية ،وهاا يت مع دراسة اجلويف
( )2008ودراسة حسأ والنب اين ( )2009ودراسة السبيعو
( )2014ودراسة العايد والعايد ( ،)2015وقد ت سر هاه
النتيبة بأن املعلمات حباجة إىل التدريب على استصدام
وإةتاج املستحدثات التقنية على ا تالف سنوات دفأ
التدريسية ،ويُعد عدم االهتمام بالدامج التدريبية املتعلقة
باملستحدثات التقنية مأ أهم العقبات اليت تواجخ املعلمات يف

دمج املستحدثات التقنية يف العملية التعليمية ،وهاا يت مع
دراسة كل مأ بامليو وآ ريأ ( )Balmeo et al., 2014ودراسة
أزيوتش و كافياكتار ( )Özgüç& Cavkaytar, 2014ودراسة
التوجيرر (.)2014
أياا إىل وجود فرول ذات داللة
وتش ةتا ج الدراسة خ
إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف االحتياجات التدريبية
الص ّم وضعاف السمع يف بُعد يمعرفة
ملعلمات التالميا ُ
املستحدثات التقنيةي ،با تالف متغ املوهل العلمو لصاحل
املعلمات الاليت موهل أ العلمو (دبلوم ،بكالوريويف) ،ولصاحل
املعلمات الاليت موهل أ العلمو بكالوريويف يف بُعد ياستصدام
املستحدثات التقنيةي ،وتت هاه النتيبة مع دراسة اجلويف
( ،)2008وختتل عأ دراسة إبراهيم ومصرر (.)2017
يف حن مل توجد فرول ذات داللة إحصا ية عند مستو
الص ّم
 0.05فأقل يف االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميا ُ
وضعاف السمع يف بُعد يإةتاج املستحدثات التقنيةي تـُعز
ملتغ املوهل العلمو ،وختتل هاه النتيبة عأ دراسة اجلويف
()2008؛ وقد ت سر هاه النتيبة حباجة املعلمات الارورية
على التدريب يف بُعد إةتاج املستحدثات التقنية با تالف
عصرا تدا لت فيخ التقنية يف
موهالفأ التعليمية ،إذ يش دن خ
خمتل ةواحو احلياو ،مبا يستلزم من أ املشاركة يف إةتاج
املستحدثات التقنية اليت تزيد مأ فاعلية أدا أ التدريسو يف
ال صل الدراسو ،وتس م بصورو فاعلة يف حتقي ا هداف
الرتبوية ،وقد أشارت الدراسات إىل أن املستحدثات التقنية
بأشكا ا املصتل ة سامهت بتسريع و ول املعلومات إىل أذهان
الصم وضعاف السمع (ال ق و2012 ،؛
املتعلمن التالميا ُ ّ
&Aldahmashi؛
Alanazi,
2017
2014؛
العيسى،
.)Techaraungrong et al., 2017

كما كش ت ةتا ج الدراسة عأ عدم وجود فرول ذات
داللة إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف االحتياجات
الص ّم وضعاف السمع يف أبعاد
التدريبية ملعلمات التالميا ُ
(معرفة ،واستصدام ،وإةتاج املستحدثات التقنية) با تالف
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متغ الدورات التدريبية املتعلقة باملستحدثات التقنية ،وتت
هاه النتيبة مع دراسة اجلابرر ( )2004ودراسة
السبيعو()2014؛ وتعزو الباح تان هاه النتيبة إىل احتمالية
اخن اض فاعلية برامج الدورات التدريبية املتعلقة باملستحدثات
التقنية ،إذ إن الدورات قد ال تُليب االحتياجات التدريبية
للمعلمات ،فاةعكس ذلك على تساور االحتياجات التدريبية
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Abstract The purpose of this study was to recognize the extent of training needs for female teachers of deaf and hard of
hearing students ,considering institutions and inclusive programs in elementary schools. It also aimed to reveal differences in
training needs according to dimensions of specialization, qualification, years of teaching experience and number of training
courses related to technological Advances.
To achieve this aim, the researcher used the descriptive analytic method
the researcher composed a questionnaire consisted of two parts: basic data and (42) training needs. divided into three main
domains, which are: Knowledge, Uses, Production.
This instrument was used with the study sample which consisted of (205) teachers of the deaf and hard of hearing students in
institutions and inclusive programs in elementary schools.
The study results found that there was The tendency of the study sample to estimate there The most important training needs
were seen in realizing the selection criteria of advanced technologies according to the deaf and hard of hearing students and
in the classrooms. In uses domain , it was seen in the use of illustration ( Photoshop - Illustrator ) benefiting from their
advantages in explaining the concepts. And in the production area , it was seen through the digital stories .The results have
shown significant differences statistically by 0.05% in the study sample responses in knowledge , as a result of years of
teaching experiences in addition to the differences between knowledge and its use due to academic qualification. However
the study didn't show any differences as for the needs due to the variable academic qualification and the advanced
technologies related training .
Keywords: Training Needs, Teachers, Deaf And Hard Of Hearing Students, Technological Advances.
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مستوى معرفة معلمات الروضة بصعوبات اإلدراك لدى األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم
نورة علي الكثيري

خلود راشد الكثيري

كلية الرتبية – جامعة امللك سعود

كلية الرتبية – جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1440/2/13هـ  -وقبل 1440/5/30هـ

المستخلص :هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى معرفة معلمات الروضة بصـعوبات اإلدراك لـدى األطفـال املعرضـني خلطـر صـعوبات الـتعل وذلـك
مــخ خــلل التعــرف علــى اضــطرابات عمليــة الت وي ـ واملعاجلــة واضــطرابات اإلدراك البصــري واضــطرابات اإلدراك الســمعي واضــطرابات التميي ـ اللمســي
والتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنــاك فــرو مســتوى معرفــة معلمــة الروضــة بصــعوبات اإلدراك لــدى األطفــال املعرضــني خلطــر صــعوبات الــتعل بــاختلف
املتغريات الشخصية .ولتحقيق هذه األهداف استخدمت الباحثتان املنوج الوصفي التحليلي واالسـتبانة أداة لدراسـتوخ .أمـا أفـراد الدراسـة فقـد يفثلـت
عينــة عش ـواغية بل ـ عــددها  ) 55معلمــة .ولوصــلت الدراســة إىل اموعــة مــخ النتــاغج مــخ أبرألهــا :أن معلمــات ر ــا األطفــال لــد وخ معرفــة متوســطة
بصــعوبات اإلدراك لــدى األطفــال املعرضــني خلطــر صــعوبات الــتعل وذلــك بنســبة  .)%57كمــا كشــفت النتــاغج عــخ وجــود فــرو بــني اســت ابات أف ـراد
الدراسة حول مستوى معرفة معلمـات الروضـة بصـعوبات اإلدراك لـدى األطفـال املعرضـني خلطـر صـعوبات الـتعل بـاختلف سـنوات اخلـ ة ولبـني النتـاغج
أن الفرو لصاحل املعلمات البال عدد سنوات خ هتخ  )10سنوات فأكثر حني أظورت النتاغج عدم وجود فرو باختلف عدد الدورات التدر بية
اــال الرتبيــة اخلاصــة .و ضــو هــذه النتــاغج ظوــرت عــدة لوصــيات أ وــا :عقــد دورات لدر بيــة ملعلمــات ر ــا األطفــال اــال الرتبيــة اخلاصــة لرفـ
كفا هتخ ول و دهخ باملوارات اللألمة ملساعدة األطفال ذوي صعوبات اإلدراك االهتمام باالكتشاف املبكر ألي قصور املوارات ألطفال الروضة.
الكلمات المفتاحية :معلمات الروضة -صعوبات اإلدراك -املعرضني خلطر صعوبات التعل .
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المقدمة:

شوال 1440هـ /ونيو 2019م)

سنوات لعلمه أو مواجوة متطلبات
املستقبلية سوا
احلياة العملية املتعددة فيما بعد فوي األساس السل
التعليمي ألهنا مرحلة لربو ة لعليمية ضرور ة للتمويد ملسار
العملية الرتبو ة .عبداجلواد )1990
واجتوت الدراسات احلد ثة إىل دراسة العمليات املعرفية
لذوي صعوبات اإلدراك غري أهنا كانت حمدودة بسبب لنوع
وعدم جتانس هذه الفئة لنوع الصعوبات ومشكلت حتد د
مستو ات القدرات املتشاهبة وميثل اإلدراك إحدى العمليات
املعرفية األساسية املومة النشاط العقلي املعر وم ل ا د
االهتمام بعل النفس املعر وااالله وعملياله "أصبح موضوع
التناول املعر للنشاط العقلي
اإلدارك حمورا أساسيا
وعملياله" الشرقاوي (2004
فاإلدراك هو العملية النماغية اليت عاين منوا كثري مخ
األطفال مرحلة ر ا األطفال بإعطا معىن للمثريات
احلسية أ ا كانت هذه املثريات سوا أبصر ة كانت أم مسعية أم
ملسية وغريها الظاهر  2010ص .)153
الصعوبات التميي ة
وصعوبة اإلدراك لتمثل
البصري السمعي اللمسي احلركي والتميي بني الشكل
واألرضية وصعوبة اإلغل ) .إذ صعب على الطفل ذي
الصعوبة لرمجة ما راه وقد ال ميي علقة األشيا بعضوا
ببعض وقد عاين مخ مشكلت فو ما سمعه واستيعابه
ومخ مث فإن است ابته قد لتأخر وقد خيلط بني بعض
الكلمات اليت هلا األصوات نفسوا مثل جبل ومجل وقد جيد
صعوبة الكتابة والرس القيش واملعا طة .)182 2007
و عد الكشف والتعرف املبكر على األطفال ذوي
صعوبات اإلدراك مرحلة ر ا األطفال مخ األمور املومة
والضرور ة لنمو ولطور هؤال األطفال السنوات التالية .إذ
ساعد التعرف عليو وعلى خصاغصو وحتد ده لتقدمي
برامج التدخل امللغمة هل واختاذ إجرا ات الوقا ة املناسبة
للحد مخ صعوبات التعل وشيوعوا املستقبل .فكلما كان
سخ مبكرة كان التغلب على الصعوبات
التعرف عليو

لعد مرحلة الطفولة املبكرة مخ أه الفرتات لكو خ
شخصية الطفل فوي مرحلة لكو خ وإعداد فيوا لرس
شخصية الفرد مستقل وفيوا لشكل العادات واالجتاهات
ومنو امليول واالستعدادات ولتفتح القدرات ولتكون املوارات
ولتكشف ويفثل القي والتقاليد واألمناط السلوكية وبذلك
فوي مخ أه املراحل اليت مير هبا اإلنسان حياله نظرا
لقابليته للتأثر الشد د مبا حييط به مخ عوامل خمتلفة لؤثر على
منوه ٍ
بوجه عام وعلى ما عنده مخ خصاغص ومسات شخصية.
ولكون ر ا األطفال هي مؤسسات لربو ة لرعى األطفال
املرحلة السنية مخ ثلث سنوات حىت سخ السادسة ولسبق
املرحلة االبتداغية أو التعلي األساسي ولقدم رعا ة منظمة
هادفة حمددة املعامل.
إن النمو عملية ارلقاغية متتابعة التغريات اليت لكشف عخ
إمكانات الطفل ول ألها مبعىن أنه عملية لفتح مركب
للخصاغص واإلمكانات لؤلف معا وحدهتا الوظيفية املتكاملة
ما نسميه بالشخصية وهذا التفتح املوجه تحقق مخ خلل
العلقات الد نامية بني الطفل والبيئة وكذلك بني احملددات
الداخلية واملؤثرات اخلارجية" .فكل هذه اإلمكانات قد لظور
وقد ال لظور أو قد حتقق مبستوى أو بآخر وفقا للتفاعل
الوظيفي املوصول بني الطفل والبيئة ولوجيه هذا التفاعل هو
وحده الذي ويئ التغيريات العد دة واملركبة اليت يفي النمو
وحتققه" علي وعبد اخلالق  2011ص .)37
ومبا أن فرتات ما قبل املدرسة حياة الطفل ليس ارد
كوهنا بدا ة سلسلة طو لة مخ التغريات بل إهنا أكثر مراحل
منو اإلنسان أ ية ولاثريا فيما ليوا مخ مراحل فقد ثبت
علميا أن مرحلة الطفولة املبكرة لعد مرحلة أساسية لبىن عليوا
مراحل النمو اليت لليوا وأن للستثارة احلسية واإلدراكية
والعقلية واللغو ة السليمة هذه املرحلة آثارا إجيابية
حياله
لكو خ شخصية الطفل واستمرار منوه السوي
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مساعدة
لساعد رعا ة هؤال األطفال مما قد سو
لوجيه االهتمام هلؤال األطفال منذ بدا ة
املختصني
املشكلة ومخ مث سيقل الفاقد التعل فيما بعد واستخدم
الباحثات املنوج الوصفي املقارن وبلغت عينة الدراسة مخ
 )60طفل وطفلة وأشارت النتاغج إىل وجود فر دال
إحصاغيا بني الذكور واإلناث فن د أن الذكور أكثر
صعوبات لعل مخ اإلناث أغلبية الصعوبات املتمثلة
الذاكرة واإلدراك االستماعي والبصري واحلركي).
وحبثت دراسة خوج  )2013مخ خلل املنوج الوصفي
املقارن على عينة مكونة مخ  )30طفل وطفلة عخ الفرو
مستوى اإلدراك بني أطفال الروضة املعرضني خلطر
صعوبات التعل وبني العاد ني وأظورت عدم وجود فرو بني
اللغة واموعة صعوبات احلساب
اموعة صعوبات التعل
مستوى اإلدراك حني وجدت بني اجملموعتني والعاد ني
مستوى اإلدراك لصاحل العاد ني.
دراسة جدعان  )2007هدفت إىل بنا برنامج لدر يب
قاغ على النظر ة السلوكية املعرفية وقياس أثره لنمية موارات
اإلدراك السمعي والبصري لدى األطفال ذوي صعوبات التعل
مبرحلة الروضة دولة الكو ت على عينة مخ  )40طفل
وطفلة .ولوصلت إىل أن هناك فروقا بني متوسط درجات
أطفال اجملموعة الت ر بية والضابطة لنمية موارات اإلدراك
السمعي والبصري بعد لطبيق ال نامج وكانت هذه الفرو
لصاحل األطفال اجملموعة الت ر بية وكذلك هناك فرو بني
متوسط درجات أطفال اجملموعة الت ر بية والضابطة لنمية
موارات اإلدراك السمعي والبصري وفقا لل نس وكانت هذه
الفرو لصاحل الذكور موارات التتاب السمعي التميي
السمعي إدراك العلقات املكانية والذاكرة البصر ة لصاحل
اجملموعة الت ر بية أما موارة التميي البصري فكانت لصاحل
اإلناث.
منو
ولناولت دراسة عبد الرألا  )2005القصور
عمليات اإلدراك لدى أطفال ما قبل املدرسة خلص مستوى

هذا اجملال

أ سر وأسول لذلك البد مخ إجرا دراسات
عصفور الشا ب .)2014
و اال الدراسات هلذه الفئة مخ األطفال أشارت
دراسة ال عيب  )2017إىل حتد د ح مشكلة فروقات
التعل لألطفال مرحلة ما قبل املدرسة بعد لطبيق الدراسة
املسحية على  )100طفل وطفلة مبنطقة مشال جدة إىل أن
فروقات التعل النماغية واألكادميية ألطفال ما قبل املدرسة
األكثر هي الذاكرة البصر ة لليوا اإلدراك السمعي ففروقات
لعل الكتابة.
أ ضا هدفت دراسة الشوكي وكرمي  )2016إىل التعرف
على صعوبات التعل النماغية ألطفال الروضة مخ وجوة نظر
معلميو بالباع املنوج الوصفي على عينة مكونة مخ )409
معلمة ولوصلت إىل معرفة صعوبات التعل النماغية األكثر
حدة مرلبة باألكثر صعوبات االنتباه صعوبات اإلدراك
صعوبات التفكري الصعوبات اللغو ة) مما عين أن صعوبات
االنتباه كانت األوضح مخ بقية الصعوبات.
وأشارت دراسة الكثريي  )2015إىل التعرف على
مؤشرات صعوبات الكتابة مرحلة ر ا األطفال مخ وجوة
نظر معلماهتا مستخدمة املنوج الوصفي ولكونت عينة
الدراسة مخ  )146معلمة ولوصلت نتاغج الدراسة إىل أن
مؤشرات الضبط احلركي ميلن خط الطفل وبالنسبة ملؤشرات
العلقات املكانية أن أشكال احلروف واألرقام لبدو كبرية عند
الكتابة و اال اإلدراك البصري لحظ أن الطفل جيد
صعوبة نسخ احلروف والكلمات واألشكال اهلندسية أما
مؤشر الذاكرة البصر ة فإن الطفل جيد صعوبة استدعا
األرقام واألشكال.
ولشري كرم الد خ  )2015دراستوا اليت خلصت إىل
لقد ر اخلصاغص النماغية لألطفال املصابني بتشتت االنتباه
مرحلة الروضة
وفرط احلركة مخ ذوي صعوبات التعل
الصف الثاين  KG2ذوي صعوبات التعل
للمقيد خ
النماغية ومخ مث التوصل إىل بعض التطبيقات الرتبو ة اليت

147

اجمللة السعود ة للعلوم الرتبو ة – العدد  – 64الر ا

صعوبات التعل لد و م استخدام فنية مخ فنيات العلج
السلوكي واالقتصادي الرم ي ووض برنامج اإلرشاد السلوكي
لتحسني فاعلية املوارات اإلدراكية لذوي صعوبات التعل
باستخدام وساغل لساعد على لنمية قدراهت اإلدراكية.
ولكونت عينة الدراسة مخ  )20طفل مخ ذوي صعوبات
التعل وخلصت النتاغج إىل أن هناك فرقا بني درجات أطفال
اجملموعة الت ر بية األدا على املقياس اإلدراكي احلس
حركي قبل لقدمي ال نامج وبعده لصاحل القياس البعدي.
و دراسة عبداهلل وسليمان  )2005اليت هدفت إىل
الكشف عخ القصور بعض املوارات قبل األكادميية وقد
بينت أن القصور تخذ لرليبا معينا لدى أطفال الروضة حبيث
أيت القصور موارة التعرف على احلروف مقدمتوا إذ
لصل نسبة انتشاره بينو إىل  %13.60ليه القصور
موارة اإلدراك الفونولوجي للكلمات اضطرابات عملية
الت وي واملعاجلة) بنسبة  %13.03مث أيت القصور موارة
التعرف على األعداد املرلبة الثالثة بنسبة  %11.62أما
القصور موارة التعرف على األلوان فيشغل املرلبة الرابعة
بنسبة  %7.93حني أيت القصور موارة التعرف على
األشكال املرلبة اخلامسة واألخرية وذلك بنسبة .%5.95
وفضل عخ ذلك فإن نسبة انتشار أوجه القصور املوارات
قبل األكادميية كمؤشرات لصعوبات التعل بني أطفال الروضة
لبل .%5.67

شوال 1440هـ /ونيو 2019م)

والبصر ة وإدراك العلقات الكتابية والتسلسل السمعي
وذلك ملا لتطلبه مخ قدرة على التعرف والتماثل ونسخ
األشكال ويفيي التفاصيل باإلضافة إىل القدرة على التذكر
البصري وغريها مخ املوارات اإلدراكية وأي قصور هذه
القرا ة واحلساب
املوارات سوف نتج عنه صعوبات
والكتابة .و ؤكد ر تشاردسون ) (Richardson,2003,55أن
األطفال الذ خ جيدون صعوبة معاجلة املثريات البصر ة لظور
لد و صعوبة التميي بني اليمني واليسار االجتاهات)
وعكس األحرف أو األرقام عند الكتابة وصعوبة إدراك
الكلمات وصعوبة إكمال األلغاأل أو الباألل وصعوبة
التميي بني
النسخ مخ الكتاب أو السبورة وصعوبة
املتشابه واملختلف وفو التعليمات والتشتت .وهذا ما
أكدت عليه دراسة عبداهلل  )2005أن األطفال ذوي
صعوبات اإلدراك عانون مخ قصور التعرف على احلروف
واألعداد واألشكال.
كما أثبت عبداهلل وسليمان  )2005أن األطفال ذوي
صعوبات التعل عانون مخ قصور املوارات قبل األكادميية
واليت أيت مقدمتوا موارة التعرف على احلروف و ليوا
اإلدراك الفونولوجي مث التعرف على األعداد.
وأكدت دراسة جدعان  )2007أن هناك فروقا ذات
داللة إحصاغية بني درجات أطفال اجملموعة الت ر بية
والضابطة لنمية موارات اإلدراك السمعي والبصري بعد
لطبيق ال نامج واليت كانت لصاحل اجملموعة الت ر بية.
ولوصل ماليري كرين  )2001 Mateeri & Kernsإىل
أن استخدام اسرتالي يات لقلل مخ القصور املعر لد و
وأن لعد ل البيئة قد ؤدي إىل حتسني دافعيتو وأل ادة
اسرتالي يات التعل الفعال.
وأثبتت دراسة روث وآخر خ  )2004لأثري التدر ب
لتنمية اإلدراك السمعي وال نامج اخلاص بتميي األصوات
كان له أثر لعل الطفل القرا ة واهل ا .

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
لنشأ صعوبات التعل لدى األطفال الذ خ عانون مخ
عملية اإلدراك نتي ة ع ه عخ لفسري
اضطرابات
املثريات الصولية أو البصر ة والوصول إىل مدلوالهتا مخ املعاين
امللغمة هلا و عد اإلدراك مخ ضمخ العمليات النماغية.
ولرلبط املوارات اإلدراكية مبختلف جوانب التعلي
وخصوصا فيما تعلق مبوارات القرا ة واحلساب والكتابة ألهنا
لتطلب موارات التميي السمعي والبصري والذاكرة السمعية
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كما هدفت دراسة خبيت  )2013ملوارات اكتشاف
معلمات ر ا األطفال لصعوبات التعل النماغية لطفل
الروضة ولوصلت لفعالية ال نامج التدر يب لنمية موارات
اكتشاف املعلمات .وحبك عمل الباحثتني امليدان وما
الحظنا على أطفال الطفولة املبكرة مخ وجود لبا خ فو
وإدراك املعلمات خلصاغص هذه الفئة مخ األطفال جا ت
هذه الدراسة اليت لتمثل مشكلتوا اإلجابة عخ السؤال
اآليت :ما مستوى معرفة معلمات الروضة بصعوبات اإلدارك
لدى األطفال املعرضني خلطر صعوبات التعل ؟ ولفرع مخ هذا
السؤال األسئلة الفرعية اآللية:
 ما مستوى معرفة معلمات الروضة باضطرابات عملية
الت وي واملعاجلة لدى أطفال الروضة املعرضني خلطر
صعوبات التعل ؟
 ما مستوى معرفة معلمات الروضة باضطرابات اإلدراك
البصري لدى أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوبات
التعل ؟
 ما مستوى معرفة معلمات الروضة باضطرابات اإلدراك
السمعي لدى أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوبات
التعل ؟
 ما مستوى معرفة معلمات الروضة باضطرابات التميي
اللمسي لدى أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوبات
التعل ؟







التعرف على مستوى معرفة معلمات الروضة
باضطرابات اإلدراك البصري لدى أطفال الروضة
املعرضني خلطر صعوبات التعل .
التعرف على مستوى معرفة معلمات الروضة
باضطرابات اإلدراك السمعي لدى أطفال الروضة
املعرضني خلطر صعوبات التعل .
التعرف على مستوى معرفة معلمات الروضة باضطرابات
التميي اللمسي لدى أطفال الروضة املعرضني خلطر
صعوبات التعل .

أهمية الدراسة:
لتضح أ ية الدراسة اجلوانب اآللية:
 .1قد لفيد نتاغج هذه الدراسة العاملني امليدان الرتبوي
التدخل املبكر ألطفال الروضة ذوي صعوبات
التعل .
 .2قد لسو هذه الدراسة حتسني ولطو ر برامج التدخل
املبكر.
 .3االستفادة مخ االقرتاحات والتوصيات اليت سوف خترج
هبا هذه الدراسة.
حدود الدراسة:
لقتصر الدراسة على احلدود اآللية:
 .1احلدود املوضوعية :أجر ت هذه الدراسة للتعرف على
موضوع صعوبات اإلدراك لدى األطفال املعرضني خلطر
صعوبات التعل .
 .2احلدود البشر ة :طبقت هذه الدراسة على معلمات
ر ا األطفال الروضات احلكومية واألهلية مبد نة
الر ا .
 .3احلدود املكانية :لغطي هذه الدراسة ر ا األطفال
احلكومية واألهلية مبد نة الر ا .
 .4احلدود ال منية :نفذت هذه الدراسة عام 1437ه.

أهداف الدراسة:
حاولت هذه الدراسة التعرف على اهلدف الرغيس اآليت:
التعرف على مستوى معرفة معلمات الروضة بصعوبات
اإلدارك لدى األطفال املعرضني خلطر صعوبات التعل .
ولفرع مخ هذا اهلدف األهداف الفرعية اآللية:
 التعرف على مستوى معرفة معلمات الروضة
باضطرابات عملية الت وي واملعاجلة لدى أطفال
الروضة املعرضني خلطر صعوبات التعل .
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مصطلحات الدراسة:

اضطرابات اإلدراك السمعي :قد واجه األطفال صعوبة

صعوبات التعلم في اإلدراك:
حتتل اضطرابات اإلدراك موقعا مرك ا بني صعوبات التعل
النماغية بصفة عامة واضطرابات العمليات املعرفية بصفة
خاصة بوصفوا واحدة مخ العمليات النفسية األساسية.
ولفرت التعر فات اليت وضعوا كل مخ كريك وكالفنت أن
صعوبات التعل النماغية ومخ بينوا الصعوبات اإلدراكية لؤثر
حتصيل األطفال اجملاالت األكادميية صياح .)2014

إدراك املسموع الذي ؤثر لشكيل املعىن الكامل .إذ قد
ميتلك الطفل حدة مس عاد ة لكنه ال ستطي أن ميي
األصوات مخ حيث التشابه واالختلف .مثل عدم القدرة
على يفيي صوت جرس البيت وجرس التلفون ومخ مظاهرها
صعوبة يفيي األطفال للكلمات أو األصوات املتشاهبة.
األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم :عرفون بأهن

األطفال الذ خ عانون مخ القصور املوارات قبل األكادميية
أثنا التحاقو بالروضة مما ؤدي فيما بعد إىل أن عاين
القرا ة أو الكتابة أو احلساب
الطفل مخ صعوبات لعل
خوج )2013

اإلدراك Perception

هو أحد العمليات املعرفية النفسية اليت لتضمخ التعرف
والتنظي والرتمجة أو لفسري املعلومات احلسية والوصول إىل
معىن مستخلص حمروس وصابر .)2013
وأن عملية اإلدراك ال لكون مستقلة عخ العمليات املعرفية
األخرى وإمنا لشكل عملية د ناميكية بينوما وبني العمليات
فوي لتأثر بالتعل السابق وكذلك لؤثر فيه الظاهر .)2010
اضطرابات اإلدراك

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
املنوج املستخدم هذه الدراسة هو املنوج الوصفي
التحليلي ألنه وت بدراسة الظاهرة كما لوجد الواق عخ
طر ق مج املعلومات والبيانات عنوا ولصنيفوا ولنظيموا
والتعبري عنوا هبدف الوصول إىل استنتاجات أو لعميمات
لساعد لطو ر الواق الذي لت دراسته والذي عد مخ
أنسب املناهج مل مة للتعرف على مستوى معرفة معلمات
الروضة بصعوبات اإلدراك لدى األطفال املعرضني خلطر
صعوبات التعل .

Perception Disorder

أنظمة احلواس السمعية والبصر ة
هو خلل
واضطراب اإلدراك السمعي شمل صعوبة التميي السمعي
والذاكرة السمعية والتسلسل السمعي واضطراب اإلدراك
البصري شمل صعوبة التميي البصري وصعوبة الذاكرة
إدراك العلقات املكانية (Hardman, et
البصر ة وصعوبة
)al. 1996

مظاهر صعوبات

شوال 1440هـ /ونيو 2019م)

اإلدراك Perception Disabilites

مجتمع وعينة الدراسة:

هناك عدة مظاهر لصعوبات اإلدراك عند األطفال ذوي
صعوبات التعل وهي:

لكون اتم الدراسة مخ مجي معلمات ر ا األطفال
مبد نة الر ا والبال عددهخ  )2177حني يفثلت العينة
عينة عشواغية بسيطة بل عددها  )55معلمة روضات
األطفال احلكومية واألهلية مبد نة الر ا .

اضطرابات اإلدراك البصري :قد واجه األطفال صعوبات
كيفية لعامل الطفل م املثريات البصر ة مخ حيث شكلوا
وح موا وعلقاهتا وإعطاؤها معىن حقيقيا ميثلوا وال قصد
هنا قصورا حدة اإلبصار إذ قد فتقر الفرد ذو صعوبات
التعل إىل التفسريات الصاغبة للمثريات البصر ة وهذا ؤثر على
اجلانب األكادميي.

خصائص أفراد عينة الدراسة:

لقوم هذه الدراسة على استفتا اموعة مخ معلمات
ر ا األطفال الروضات احلكومية واألهلية مبد نة الر ا
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أ /الجزء األول :و شتمل على املتغريات ألفراد الدراسة واليت

واملتغريات املستقلة املتعلقة خبصاغص الشخصية والوظيفية
ألفراد عينة الدراسة هي :سنوات اخل ة الدورات التدر بية).

سنوات اخل ة عدد الدورات التدر بية
يفثلت
الرتبية اخلاصة).

فيما يتعلق بسنوات الخبرة :تبني أن  )%52.7مخ إمجايل
أفراد الدراسة سنوات خ هتخ أقل مخ  5سنوات) وه الفئة
األك مخ أفراد الدراسة وأن  )%36.4مخ إمجايل أفرادها
حني وجد أن
سنوات خ هتخ  10سنوات فأكثر)
 )%10.9مخ إمجايل األفراد سنوات خ هتخ لرتاوح ما بني
 5إىل  10سنوات) وه الفئة األقل مخ أفراد الدراسة
وهذه النتي ة لدل على لنوع سنوات اخل ة بني أفراد الدراسة
مما خيدم أهداف الدراسة وذلك للحصول على است ابات
متنوعة ومتعددة بتنوع سنوات اخل ة.

اال

ب /الجزء الثاني :و شتمل على حماور الدراسة واليت لقيس

مستوى معرفة معلمات الروضة خبصاغص األطفال ذوي
صعوبات اإلدراك املعرضني خلطر صعوبات التعل وقد
اشتمل هذا اجل على  )23عبارة موألعة على أربعة حماور
وه :
 المحور األول :خصاغص األطفال ذوي اضطرابات عملية
الت وي واملعاجلة املعرضني خلطر صعوبات التعل و شتمل
هذا احملور على  )5عبارات.

فيما يتعلق بالدورات التدريبية في مجال التربية الخاصة:

 المحور الثاني :خصاغص األطفال ذوي اضطرابات

لكشف النتاغج أن  )%47.3مخ إمجايل أفراد الدراسة مل
حيصلوا على دورات لدر بية اال الرتبية اخلاصة) وه الفئة
حني وجد أن  )%30.9مخ
األك مخ أفراد الدراسة
إمجايل أفراد الدراسة حصلوا على دورلني اال الرتبية
اخلاصة) وأخريا وجد أن  )%21.8مخ إمجايل أفراد الدراسة
حصلوا على دورة واحدة) وه الفئة األقل ولظور النتي ة
السابقة أن ما قارب مخ نصف أفراد الدراسة مل حيصلوا على
دورات لدر بية لذلك لوصي الباحثتان بضرورة عقد دورات
لدر بية اال الرتبية اخلاصة ملعلمات ر ا األطفال الليت
مل حيصلخ على دورات لدر بية.

اإلدراك البصري املعرضني خلطر صعوبات التعل و شتمل
هذا احملور على  )7عبارات.

 المحور الثالث :خصاغص األطفال ذوي اضطرابات
اإلدراك السمعي املعرضني خلطر صعوبات التعل و شتمل
هذا احملور على  )6عبارات.

 المحور الرابع :خصاغص األطفال ذوي اضطرابات
التميي اللمسي املعرضني خلطر صعوبات التعل و شتمل
هذا احملور على  )5عبارات.
و قابل كل فقرة مخ الفقرات السابقة قاغمة حتمل
العبارات اآللية :متحقق متحقق إىل حد ما غري متحقق).
إعداد احملاور الشكل املغلق ( Closed
وقد لبنت الباحثتان
 )Questionnaireالذي حيدد االست ابات احملتملة لكل
سؤال

أداة الدراسة:

بنا على طبيعة البيانات املراد مجعوا وعلى املنوج املتب
الدراسة استخدمت الباحثتان االستبانة أداة هلذه الدراسة
وقد اعتمدت الباحثتان على املراج ذات الصلة مبوضوع
الدراسة أو ج مخ مشكلة الدراسة والبحوث اليت لناولت
أج ا أو حماور مخ موضوع الدراسة .ولكونت االستبانة مخ
ج أ خ و ا على النحو اآليت:

صدق أداة الدراسة :مت التأكد مخ صد أداة الدراسة مخ
خلل اآليت:

أ/الصدق الظاهري (الخارجي) لألداة face validity

للتعرف على مدى صد أداة الدراسة قياس ما
وضعت لقياسه قامت الباحثتان بعرضوا صورهتا املبدغية
على اموعة مخ احملكمني األكادمييني للتأكد مخ صدقوا
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شوال 1440هـ /ونيو 2019م)

ب /صدق االتساق الداخلي لألداة:

الظاهري وذلك الستطلع آراغو حول مدى وضوح صياغة
كل عبارة مخ عبارات االستبانة ولصحيح ما نبغي
لصحيحه منوا ومدى أ ية وملغمة كل عبارة للمحور الذي
لنتمي إليه ومدى مناسبة كل عبارة لقياس ما وضعت ألجله
م إضافة أو حذف ما رون مخ عبارات أي حمور مخ
احملاور؛ وعلى ضو لوجيواهت ومقرتحاهت لوصلت الباحثتان
للستبانة بصورهتا النواغية.

بعد التأكد مخ الصد الظاهري ألداة الدراسة قامت
الباحثتان بتطبيقوا ميدانيا على عينة مخ معلمات روضات
األطفال احلكومي األهلي وبعد جتمي االستبانات قامت
الباحثتان برتمي ها وإدخال البيانات .باستخدام احل م
اإلحصاغية للعلوم االجتماعية واليت رم هلا ) (SPSSومخ مث
قامت حبساب معامل االرلباط بريسون ومت حساب االلسا
الداخلي مخ خلل معاملت ارلباط البنود بالدرجة الكلية
للمحور الذي لنتمي إليه كما مت حساب معاملت االرلباط
بني درجة كل حمور والدرجة الكلية للستبانة وذلك على
النحو اآليت:

جدول 1
معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
م

م

معامل االرتباط

خصائص ذوي اضطرابات عملية التجهيز والمعالجة
1
***0.669
1
2
**0.625
2
3
**0.765
3
4
**0.589
4
5
**0.705
5
6
خصائص ذوي اضطرابات اإلدراك البصري
**0.667
1
1
**0.686
2
2
**0.671
3
3
**0.709
4
4
**0.518
5
5
**0.778
6
**0.659
7
* دالة عند مستوى الداللة  0.05فأقل
** دالة عند مستوى الداللة  0.01فأقل

مخ خلل استعرا النتاغج املوضحة باجلـدول رقـ )1
لبــني أن قــي معــاملت االرلبــاط بــني درجــة العبــارة والدرجــة
الكلية للمحـور الـذي لنتمـي إليـه دالـة إحصـاغيا عنـد مسـتوى

معامل االرتباط
خصائص ذوي اضطرابات اإلدراك السمعي
**0.702
**0.811
**0.763
**0.790
**0.773
**0.793
خصاغص ذوي اضطرابات التميي اللمسي
**0.760
**0.656
**0.728
**0.735
**0.782

داللة  0.01أو  0.05فأقل ومجيعوا قـي موجبـة .وهـذا شـري
إىل ص ـ ــد فق ـ ـ ـرات اجمل ـ ــال وقياس ـ ــوا للس ـ ــمة ال ـ ــيت وض ـ ــعت
لقياسوا.

جدول 2
معامالت االرتباط بين درجة كل محور من محاور الدراسة بالدرجة الكلية لالستبانة
محاور االستبانة
احملور األول
احملور الثاين

معامل االرتباط

خصاغص ذوي اضطرابات عملية الت وي واملعاجلة
خصاغص ذوي اضطرابات اإلدراك البصري
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احملور الثالث

خصاغص ذوي اضطرابات اإلدراك السمعي

**0.883

احملور الراب

خصاغص ذوي اضطرابات التميي اللمسي

**0.803

** دالة عند مستوى الداللة  0.01فأقل

ثبا ا ا ااات أداة الدراسا ا ا ااة  :Reliabilityلقي ـ ـ ــاس ثب ـ ـ ــات أداة

لب ـ ــني م ـ ــخ النت ـ ــاغج املوض ـ ــحة باجل ـ ــدول رق ـ ـ  )2أن ق ـ ــي
معاملت االرلباط بني درجة احملور والدرجـة الكليـة للسـتبانة
دالــة إحصــاغيا عنــد مســتوى داللــة  0.01فأقــل ومجيعوــا قــي
موجبة .وهذا شري إىل صـد حمـاور الدراسـة وقياسـوا للسـمة
اليت وضعت لقياسوا.

الدراســة االســتبانة) اســتخدمت الباحثتــان معادلــة كرونبــا
ألف ـ ــا  )Cronbach'aAlphaوجـ ـ ــا ت النتـ ـ ــاغج علـ ـ ــى النحـ ـ ــو
املوضح اجلدول .)3

جدول 3
يوضح "قيم معامل كرونباخ ألفا"ألداة الدراسة"
محاور الدراسة
احملور األول
احملور الثاين
احملور الثالث
احملور الراب

عدد البنود

معامل ثبات ألفا كرونباخ

محاور االستبانة
خصاغص األطفال ذوي اضطرابات عملية الت وي واملعاجلة
خصاغص األطفال ذوي اضطرابات اإلدراك البصري
خصاغص األطفال ذوي اضطرابات اإلدراك السمعي
خصاغص األطفال ذوي اضطرابات التميي اللمسي

5
7
6
5

0.689
0.789
0.866
0.782

الثبات العام ألداة الدراسة حماور الدراسة).
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0.911

اآليل ولبنـ ــت الباحثتـ ــان إعـ ــداد االسـ ــتبانة الشـ ــكل املغلـ ــق
ال ـ ــذي حي ـ ــدد االس ـ ــت ابات احملتمل ـ ــة لك ـ ــل فق ـ ــرة فاس ـ ــتخدمتا
مقي ــاس ليك ــرت الثلث ــي متحق ــق متحق ــق إىل ح ــد م ــا غ ــري
متحقــق) ومت حســاب التك ـرارات والنســب املئو ــة واملتوســط
احلسـ ـ ــار واالع ـ ـ ـراف املعيـ ـ ــاري ومعامـ ـ ــل االرلبـ ـ ــاط بريسـ ـ ــون
ومعامل كرونبا ألفا) كما مت استخدام اختبار حتليل التبا خ
األحـادي  ،)ONE WAY ANOVAواسـتخدام اختبـار أقـل

مخ خلل استعرا النتاغج املوضحة باجلدول  )3لبني أن
مع ــاملت الثب ــات كرونب ــا ألف ــا حمل ــاور الدراس ــة مرلفع ــة فق ــد
لراوح ـ ــت م ـ ــا ب ـ ــني  0.689و  )0.866مم ـ ــا ـ ــدل عل ـ ــى أن
االستبانة لتمت بدرجة عالية مخ الثبات ومخ مث ميكخ االعتماد
عليوا التطبيق امليداين.
أساليب المعالجة اإلحصائية:
لإلجابــة عــخ أســئلة الدراســة وحتليــل البيانــات الــيت مت
مجعو ــا اس ــتخدم اموع ــة م ــخ األس ــاليب اإلحص ــاغية املناس ــبة
باســتخدام احل ـ م اإلحصــاغية للعلــوم االجتماعيــة الــيت رم ـ هلــا
) (SPSSوذلك بعد أن مت لرمي وإدخال البيانات إىل احلاسب

ف ـ ــر معن ـ ــوي) ( ،)LSDوذل ـ ــك باس ـ ــتخدام احل ـ ـ م اإلحص ـ ــاغية

( )SPSSلنحصل على التصنيف الذي وضحه اجلـدول :)4

جدول 4
توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة
درجة التحقق
غري متحقق
متحقق إىل حد ما
متحقق

الترميز
1
2
3

مدى التحقق
مخ  1إىل 1.66
مخ  1.67إىل 2.33
مخ  2.34إىل 3
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لإلجابة عخ هذا السؤال مت حساب التكرارات والنسب املئو ة
عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها:
واملتوسطات احلسابية واالعرافات املعيار ة والرلب الست ابات
النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على:
ما مستوى معرفة معلمات الروضة باضطرابات عملية معلمات ر ا األطفال ملستوى معرفتوخ باضطرابات عملية
التجهيز والمعالجة لدى أطفال الروضة المعرضين لخطر الت وي واملعاجلة لدى أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوبات
التعل وجا ت النتاغج كما وضحوا اجلدول :)5
صعوبات التعلم ؟

جدول5
استجابات معلمات رياض األطفال لمستوى معرفتهن باضطرابات عملية التجهيز والمعالجة لدى أطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات
التعلم
رقم العبارة
2
3
4
5

والنسب

1

اسرتجاع

ظور بعض األطفال بطئا
املعلومات اليت ذكرهتا املعلمة.
غالبا رفض الطفل أدا األنشطة.

الرتكي

بدو لدى الطفل اخنفا
مظوراملعلمة.
الطفل ردود فعل غري مقبولة

درجة التحقق

التكرارات

الفقرات

متحقق

متحقق إىل
حد ما

غري
متحقق

الحسابي

ك
٪
ك
٪
٪ك

27
49.1
5
9.1
26
47.3

25
45.5
40
72.7
25
45.5

3
5.5
10
18.2
4
7.3

14
25.5
26
47.3

33
60
25
45.5

8
14.5
4
7.3

ك
٪
كالغضب الشد د.
ك
حيتاج بعض األطفال وقتا لتذكر
٪
األشكال اهلندسية املعروضة عليه.
المتوسط الحسابي العام

* املتوسط احلسار مخ  3درجات

من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول ( )5تباين ماا

المعياري

التحقق

2.44

.601

متحقق

1

1.91

.519

2.40

.627

متحقق إىل
حد ما
متحقق

5

2.11

.629

2.40

.627

متحقق إىل
حد ما
متحقق

2.25

.404

2
4
3

متحقق إىل حد ما

املقيــاس املتــدرج الثلثــي والــيت ل ـرتاوح مــا بــني  2.34إىل )3
وهي الفئة اليت لشري إىل درجة متحقـق كمـا تبـني مـخ النتـاغج
املوضــحة باجلــدول  )5أن معلمــات ر ــا األطفــال ــر خ أن
هنــاك عبــارلني متحققتــني إىل حــد مــا و ــا  )4-2واللتــني بل ـ
متوس ـ ــطوما احلس ـ ــار  )2.11 1.91عل ـ ــى التـ ـ ـوايل وه ـ ــذه
املتوسطات لق بالفئة الثانية مـخ املقيـاس املتـدرج الثلثـي والـيت
ل ـرتاوح مــا بــني  1.67إىل  )2.33وهــي الفئــة الــيت لشــري إىل
درجــة متحقــق إىل حــد مــا ولــدل هــذه النتي ــة علــى لفــاوت
وجوات نظـر معلمـات ر ـا األطفـال حـول العبـارات املتعلقـة
مبســتوى معــرفتوخ باضــطرابات عمليــة الت وي ـ واملعاجلــة لــدى
أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوبات التعل .
 .1ج ــا ت العبـ ــارة  )1وهي" ظو ــر بعـ ــض األطف ــال بطئـ ــا
اسرتجاع املعلومات اليت ذكرهتا املعلمة" باملرلبة األوىل بـني

يأتي:

أ -أن هنــاك لفاولـا

المتوسط

االنحراف

درجة

الترتيب

درجــة موافقــة أفـراد عينــة الدراســة حــول

مســتوى معــرفتوخ باضــطرابات عمليــة الت وي ـ واملعاجلــة لــدى
أطفال الروضة املعرضـني خلطـر صـعوبات الـتعل فقـد لراوحـت
متوســطات مـوافقتوخ علــى عبــارات هــذا احملــور مــا بــني 1.91
إىل  )2.44وهذه املتوسطات لق الفئتني الثانية والثالثة مخ
املقيــاس املتــدرج الثلثــي واللتـني لشـريان إىل درجــة متحقــق إىل
ح ــد م ــا متحق ــق) إذ تب ــني م ــخ النت ــاغج أن معلم ــات ر ــا
األطفال ر خ أن هناك ثلث عبارات متحققـة وهـي -3-1
 )5فقــد لراوحــت املتوســطات احلســابية هلــذه العبــارات مــا بــني
 2.40إىل  )2.44وهــذه املتوســطات لق ـ بالفئــة الثالثــة مــخ
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وهــذا املتوســط ق ـ بالفئــة الثانيــة مــخ املقيــاس املتــدرج الثلثــي
وهي الفئة اليت لشري إىل متحقـق إىل حـد مـا أي إن معلمـات
ر ــا األطفــال ــر خ أن مســتوى معــرفتوخ باضــطرابات عمليــة
الت وي واملعاجلة لدى أطفال الروضة املعرضني خلطر صعوبات
التعل متحققة إىل حد ما.
ولتفق هـذه الدراسـة مـ دراسـة عبـداهلل وسـليمان )2005
بـ ـ ـ ـ ــأن القصـ ـ ـ ـ ــور موـ ـ ـ ـ ــارة اإلدراك الفونولـ ـ ـ ـ ــوجي للكلمـ ـ ـ ـ ــات
اضطرابات عملية الت وي واملعاجلة) أيت بنسبة .%13.03

العب ـ ـ ــارات املتعلق ـ ـ ــة مبس ـ ـ ــتوى معرف ـ ـ ــة معلم ـ ـ ــات الروض ـ ـ ــة
باضطرابات عملية الت وي واملعاجلـة لـدى أطفـال الروضـة
املعرضني خلطر صعوبات التعل مبتوسط حسار 2.44
مخ  )3واعراف معياري .)0.601
 .2ج ــا ت العب ــارة  )3وهي" ب ــدو ل ــدى الطف ــل اخنف ــا
الرتكي ـ ـ م ـ ـ املعلم ــة " والعبـ ــارة  )5وه ــي "حيتـ ــاج بعـ ــض
األطفــال وقت ـا لتــذكر األشــكال اهلندســية املعروضــة عليــه"
باملرلب ـ ــة الثانيـ ـ ــة ب ـ ــني العبـ ـ ــارات املتعلق ـ ــة مبسـ ـ ــتوى معرفـ ـ ــة
معلم ــات الروض ــة باض ــطرابات عملي ــة الت ويـ ـ واملعاجل ــة
ل ــدى أطف ــال الروض ــة املعرض ــني خلط ــر ص ــعوبات ال ــتعل
مبتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــار  2.40م ـ ـ ــخ  )3واعـ ـ ـ ـراف معي ـ ـ ــاري
.)0.627
 .3جا ت العبارة  )2وهي"غالبا رفض الطفل أدا األنشطة"
باملرلب ـ ــة األخ ـ ــرية ب ـ ــني العب ـ ــارات املتعلق ـ ــة مبس ـ ــتوى معرف ـ ــة
معلم ــات الروض ــة باض ــطرابات عملي ــة الت ويـ ـ واملعاجل ــة
ل ــدى أطف ــال الروض ــة املعرض ــني خلط ــر ص ــعوبات ال ــتعل
مبتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــار  1.91م ـ ـ ــخ  )3واعـ ـ ـ ـراف معي ـ ـ ــاري
.)0.519

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على:

مااا مسااتوى معرفااة معلمااات الروضااة باضااطرابات اإلدراك

البصااري لاادى أطفااال الروضااة المعرضااين لخطاار صااعوبات

التعلم؟

لإلجابــة ع ـخ هــذا الس ـؤال مت حســاب التك ـرارات والنســب
املئو ـ ــة واملتوس ـ ــطات احلس ـ ــابية واالعراف ـ ــات املعيار ـ ــة والرل ـ ــب
السـ ـ ـ ــت ابات مس ـ ـ ـ ــتوى معرف ـ ـ ـ ــة معلمـ ـ ـ ــات ر ـ ـ ـ ــا األطف ـ ـ ـ ــال
باض ــطرابات اإلدراك البص ــري ل ــدى أطف ــال الروض ــة املعرض ــني
خلطر صعوبات التعل وجا ت النتاغج على النحو املوضح
اجلدول :)6

ب  -بل املتوسط احلسار العـام للمحـور املتعلـق باضـطرابات
عملية الت وي واملعاجلة لدى أطفال الروضة  2.25مخ )3

جدول 6
استجابات معلمات رياض األطفال بمستوى معرفتهن باضطرابات اإلدراك البصري لدى أطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم

رقم العبارة

والنسب

1

جيد بعض األطفال صعوبة التميي
بني احلروف املتشاهبة د-ذ) عند
عليه.األطفال إكمال احلرف
عرضوا.بعض
فشل
الناقص الكلمة.

3

قد واجه بعض األطفال صعوبة
املطابقة بني مناذج احلروف.

4

واجه بعض األطفال صعوبة
بني املسافات قر ب -بعيد).
واجه بعض األطفال صعوبة التميي بني

2

5

املقارنة

درجة التحقق

التكرارات

الفقرات

المتوسط

متحقق

متحقق إلى

غير

حد ما

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة التحقق

الترتيب

متحقق

ك
٪

27
49.1

26
47.3

2
3.6

2.45

.571

متحقق

1

ك

27

21

7

2.36

.704

متحقق

3

٪

49.1

38.2

12.7

ك

11

31

13

٪

20

56.4

23.6

ك
٪
ك

6
10.9
27

33
60
26

16
29.1
2
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.666

متحقق إىل
حد ما

1.96
1.82

.611

2.45

.571

متحقق إىل
حد ما
متحقق

4
6
2

اجمللة السعود ة للعلوم الرتبو ة – العدد  – 64الر ا
رقم العبارة
7

والنسب

6

األرقام املتشاهبة مثل )6_2
واجه الطفل صعوبة إكمال غلق
صورة شكل مثل املرب ) إذا عرضت
أمامه.األطفال صعوبة يفيي الشكل
عاين

درجة التحقق
متحقق

متحقق إلى

غير

٪
ك

49.1
7

47.3
28

3.6
20

٪

12.7

50.9

36.4

11
20

27
49.1

17
30.9

ك
٪
واألرضية مثل إجياد صورة عصفور فو
املتوسط احلسار العام
الش رة.

حد ما

* املتوسط احلسار مخ  3درجات.

من خاالل اساتعراض النتاائج الموضاحة بالجادول رقام ()6

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة التحقق

الترتيب

متحقق
1.76

.666

1.89

.712

2.10

.435

متحقق إىل
حد ما
متحقق إىل
حد ما
متحقق إىل حد ما

7
5

جا ت العبارة  )1وهي"جيد بعض األطفال صـعوبة
.1
التميي بني احلروف املتشـاهبة د-ذ) عنـد عرضـوا عليـه"
العبـارة  )5وهي" واجـه بعــض األطفـال صــعوبة التمييـ بــني
األرقــام املتشــاهبة مثــل  ")6_2باملرلبــة األوىل بــني العبــارات
املتعلقة مبستوى معرفة معلمات الروضة باضطرابات اإلدراك
البصري لدى أطفـال الروضـة مبتوسـط حسـار  2.45مـخ
 )3واعراف معياري .)0.571
 .2ج ـ ــا ت العب ـ ــارة  )4وهي" واج ـ ــه بع ـ ــض األطف ـ ــال
صــعوبة املقارنــة بــني املســافات قر ــب -بعيــد)" باملرلبــة
قبل األخرية بني العبارات املتعلقة مبستوى معرفة معلمـات
الروضة باضطرابات اإلدراك البصري لـدى أطفـال الروضـة
مبتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــار  1.82م ـ ـ ــخ  )3واعـ ـ ـ ـراف معي ـ ـ ــاري
.)0.611
 .3ج ــا ت العب ــارة  )6وهي" واج ــه الطف ــل ص ــعوبة
إكمال غلق صورة شكل مثل املرب ) إذا عرضت أمامـه"
باملرلب ـ ــة األخ ـ ــرية ب ـ ــني العب ـ ــارات املتعلق ـ ــة مبس ـ ــتوى معرف ـ ــة
معلمـ ـ ــات الروضـ ـ ــة باضـ ـ ــطرابات اإلدراك البصـ ـ ــري لـ ـ ــدى
أطف ـ ـ ــال الروض ـ ـ ــة مبتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــار  1.76م ـ ـ ــخ )3
واعراف معياري .)0.666

يتبين ما يأتي:

أ -أن هن ـ ــاك لفاولـ ـ ـا

المتوسط

التكرارات

الفقرات

شوال 1440هـ /ونيو 2019م)

درج ـ ــة موافق ـ ــة أفـ ـ ـراد الدراس ـ ــة ح ـ ــول

مســتوى معرفــة معلمــات الروضــة باضــطرابات اإلدراك البصــري
لدى أطفال الروضـة فقـد لراوحـت متوسـطات مـوافقتوخ علـى
عب ـ ـ ـ ــارات ه ـ ـ ـ ــذا احمل ـ ـ ـ ــور م ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــني  1.76إىل  )2.45وه ـ ـ ـ ــذه
املتوســطات لق ـ الفئتــني الثانيــة والثالثــة مــخ املقيــاس املتــدرج
الثلث ـ ــي واللتـ ـ ــني لش ـ ـ ـريان إىل درجـ ـ ــة متحق ـ ــق إىل حـ ـ ــد مـ ـ ــا
متحق ــق) إذ تب ــني م ــخ النت ــاغج أن معلم ــات ر ــا األطف ــال
ــر خ أن هنــاك ثــلث عبــارات متحققــة وه ـي  )2-5-1فقــد
لراوحت املتوسطات احلسابية هلذه العبارات ما بني  2.36إىل
 )2.45وهـ ــذه املتوس ـ ــطات لق ـ ـ بالفئـ ــة الثالث ـ ــة م ـ ــخ املقي ـ ــاس
املت ــدرج الثلث ــي وال ــيت لـ ـرتاوح م ــا ب ــني  2.34إىل  )3وه ــي
الفئ ــة ال ــيت لش ــري إىل درج ــة متحق ــق كم ــا تب ــني م ــخ النت ــاغج
املوضــحة باجلــدول  )6أن معلمــات ر ــا األطفــال ــر خ أن
هنــاك أرب ـ عبــارات متحقق ــة إىل حــد م ــا وه ـي )6-4-7-3
فقـ ــد لراوحـ ــت املتوسـ ــطات احلسـ ــابية هلـ ــذه العبـ ــارات مـ ــا بـ ــني
 1.76إىل  )1.96وهــذه املتوســطات لق ـ بالفئــة الثانيــة مــخ
املقي ـ ــاس املت ـ ــدرج الثلث ـ ــي وال ـ ــيت ل ـ ـ ـرتاوح م ـ ــا ب ـ ــني  1.67إىل
 )2.33وهــي الفئــة الــيت لشــري إىل درجــة متحقــق إىل حــد مــا
ولدل هذه النتي ة علـى لفـاوت وجوـات نظـر معلمـات ر ـا
األطفال حـول العبـارات املتعلقـة مبسـتوى معـرفتوخ باضـطرابات
اإلدراك البصري لدى أطفال الروضة.

ب  -بل املتوسط احلسار العـام للمحـور املتعلـق باضـطرابات
اإلدراك البصــري ل ــدى أطف ــال الروض ــة  2.10م ــخ  )3وه ــذا
املتوســط ق ـ بالفئــة الثانيــة مــخ املقيــاس املتــدرج الثلثــي وهــي
الفئة اليت لشري إىل متحقق إىل حد ما أي إن معلمات ر ا
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األطف ـ ـ ــال ـ ـ ــر خ أن مس ـ ـ ــتوى مع ـ ـ ــرفتوخ باض ـ ـ ــطرابات اإلدراك
البصــري لــدى أطفــال الروضــة املعرضــني خلطــر صــعوبات الــتعل
متحققة إىل حد ما.
ولتفق هذه النتي ة إىل حد ما م نتاغج دراسـة الكثـريي
 )2015وال ـ ــيت دل ـ ــت عل ـ ــى أن ـ ــه ا ـ ــال اض ـ ــطرابات اإلدراك
البصـ ــري لحـ ــظ أن الطفـ ــل جيـ ــد ص ـ ـعوبة نسـ ــخ احل ـ ــروف
والكلمات واألشكال اهلندسية.

التعلم؟
لإلجابــة ع ـخ هــذا الس ـؤال مت حســاب التك ـرارات والنســب
املئو ـ ــة واملتوس ـ ــطات احلس ـ ــابية واالعراف ـ ــات املعيار ـ ــة والرل ـ ــب
السـ ـ ــت ابات معلمـ ـ ــات ر ـ ـ ــا األطفـ ـ ــال مبسـ ـ ــتوى معـ ـ ــرفتوخ
باضــطرابات اإلدراك الس ــمعي ل ــدى أطفــال الروض ــة وج ــا ت
النتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغج علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى النحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول :)7

النتااائج المتعلقااة بالسااؤال الثالااث والااذي ي انص علااى :مااا
مساا ااتوى معرفاا ااة معلماا ااات الروضاا ااة باضاا ااطرابات اإلدراك

جدول 7
استجابات معلمات رياض األطفال على مستوى معرفتهن باضطرابات اإلدراك السمعي لدى أطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم
الفقرات

درجة التحقق

رقم العبارة

والنسب

التكرارات

متحقق

متحقق
إلى

حد ما
1
2
3
4
5
6

لكون است ابة الطفل متأخرة وال لتناسب م األسئلة
املوجوة له.
خيلط األطفال بني الكلمات عند مساعوا مثل ناب –
باب).
صعوبة لقليد األصوات أصوات حيوانات-
مواصلت).
صعوبة التعرف على بعض الكلمات إذا مسعوا ج ا
منوا.
مشكلت لذكر سلسلة مخ الكلمات مثل حفظ
أنشودة).
نقص احملصول املعر واحلصيلة اللغو ة لدى الطفل .
المتوسط الحسابي العام

أ -أن هن ـ ــاك لفاولـ ـ ـا

غير

متحقق

ك
٪
ك
٪
ك
٪
ك
٪

17
30.9
26
47.3
11
20
20
36.4

32
58.2
17
30.9
21
38.2
25
45.5

6
10.9
12
21.8
23
41.8
10
18.2

ك
٪
ك
٪

19
34.5
27
49.1

26
47.3
22
40

10
18.2
6
10.9

* املتوسط احلسار مخ  3درجات

مخ خلل استعرا
ما أيت:

المتوسط االنحراف

النتاغج املوضحة باجلدول رق  )7تبني

الحسا
بي

المعياري

درجة

التحقق

الترتيب

3

2.20

.621

2.25

.799

1.78

.762

2.18

.722

2.16

.714

2.38

.680

متحقق
إىل حد
متحقق
ما
إىل حد
متحقق
ما
إىل حد
متحقق
ما
إىل حد
متحقق
ما
إىل حد
متحقق
ما

2.16

.555

متحقق إلى حد ما

2
6
4
5
1

الثلث ـ ــي واللتـ ـ ــني لش ـ ـ ـريان إىل درجـ ـ ــة متحق ـ ــق إىل حـ ـ ــد مـ ـ ــا
متحق ــق) إذ تب ــني م ــخ النت ــاغج أن معلم ــات ر ــا األطف ــال
ــر خ أن هنـ ــاك عبـ ــارة واحـ ــدة متحققـ ــة وهـ ــي  )6فقـ ــد بل ـ ـ
املتوســط احلســار هلــذه العبــارة  2.38مــخ  )3وهــذا املتوســط
قـ بالفئــة الثالثـة مــخ املقيـاس املتــدرج الثلثـي والــيت لـرتاوح مــا
بــني  2.34إىل  )3وهــي الفئــة الــيت لشــري إىل درجــة متحقــق
كم ــا تب ــني م ــخ النت ــاغج املوض ــحة باجل ــدول  )7أن معلم ــات

درج ـ ــة موافق ـ ــة أفـ ـ ـراد الدراس ـ ــة ح ـ ــول

مســتوى معرفــة معلمــات الروضــة باضــطرابات اإلدراك الســمعي
لدى أطفال الروضـة فقـد لراوحـت متوسـطات مـوافقتوخ علـى
عب ـ ـ ـ ــارات ه ـ ـ ـ ــذا احمل ـ ـ ـ ــور م ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــني  1.78إىل  )2.38وه ـ ـ ـ ــذه
املتوســطات لق ـ الفئتــني الثانيــة والثالثــة مــخ املقيــاس املتــدرج
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ر ا األطفال ـر خ أن هنـاك سـس عبـارات متحققـة إىل حـد
م ـ ـ ــا وه ـ ـ ـ ـي )3-5-4-1-2 :فق ـ ـ ــد لراوح ـ ـ ــت املتوس ـ ـ ــطات
احلسـ ــابية هلـ ــذه العبـ ــارات مـ ــا بـ ــني  1.76إىل  )2.25وهـ ــذه
املتوسطات لق بالفئة الثانية مـخ املقيـاس املتـدرج الثلثـي والـيت
ل ـرتاوح مــا بــني  1.67إىل  )2.33وهــي الفئــة الــيت لش ـري إىل
درجــة متحقــق إىل حــد مــا ولــدل هــذه النتي ــة علــى لفــاوت
وجوات نظـر معلمـات ر ـا األطفـال حـول العبـارات املتعلقـة
مبس ــتوى مع ــرفتوخ باض ــطرابات اإلدراك الس ــمعي ل ــدى أطف ــال
الروضة املعرضني خلطر صعوبات التعل .
 .1جا ت العبارة  )6وهـي"نقص احملصـول املعـر واحلصـيلة
اللغو ــة لــدى الطفــل" باملرلبــة األوىل بــني العبــارات املتعلقــة
مبس ـ ــتوى معرف ـ ــة معلم ـ ــات الروض ـ ــة باض ـ ــطرابات اإلدراك
الســمعي لــدى أطفــال الروضــة مبتوســط حســار 2.38
مخ  )3واعراف معياري .)0.680
 .2جا ت العبـارة  )5وهي"مشـكلت لـذكر سلسـلة مـخ
الكلمـات مثــل حفـظ أنشــودة)" باملرلبـة قبــل األخـرية بــني
العب ـ ـ ــارات املتعلق ـ ـ ــة مبس ـ ـ ــتوى معرف ـ ـ ــة معلم ـ ـ ــات الروض ـ ـ ــة
باض ـ ـ ــطرابات اإلدراك الس ـ ـ ــمعي ل ـ ـ ــدى أطف ـ ـ ــال الروض ـ ـ ــة
مبتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــار  2.16م ـ ـ ــخ  )3واعـ ـ ـ ـراف معي ـ ـ ــاري
.)0.714
 .3جا ت العبارة  )3وهي"صعوبة لقليد األصوات أصوات
حيوان ـ ــات-مواص ـ ــلت)" باملرلب ـ ــة األخ ـ ــرية ب ـ ــني العب ـ ــارات
املتعلق ـ ــة مبس ـ ــتوى معرف ـ ــة معلم ـ ــات الروض ـ ــة باض ـ ــطرابات

شوال 1440هـ /ونيو 2019م)

اإلدراك الســمعي لــدى أطفــال الروضــة مبتوســط حســار
 1.78مخ  )3واعراف معياري .)0.762

ب  -بلـ ـ املتوس ــط احلس ــار الع ــام للمح ــور املتعل ــق مبس ــتوى
معرف ــة معلم ــات الروض ــة باض ــطرابات اإلدراك الس ــمعي ل ــدى
أطفـ ــال الروضـ ــة  2.16مـ ــخ  )3وهـ ــذا املتوسـ ــط ق ـ ـ بالفئـ ــة
الثانيــة مــخ املقيــاس املتــدرج الثلثــي وهــي الفئ ـة الــيت لشــري إىل
متحقـق إىل حـد مــا أي إن معلمـات ر ــا األطفـال ــر خ أن
مس ــتوى مع ــرفتوخ باض ــطرابات اإلدراك الس ــمعي ل ــدى أطف ــال
الروضة متحققة إىل حد ما.
ولتف ــق هـ ـذه النتي ــة إىل ح ــد م ــا مـ ـ نت ــاغج دراس ــة ك ــرم
 )2015فن ــد أن الــذكور أكثــر صــعوبات لعل ـ مــخ اإلنــاث
أغلبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوبات املتمثلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاكرة واإلدراك
االستماعي والبصري واحلركي).
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والاذي يانص علاى :ماا

مس ا ااتوى معرف ا ااة معلم ا ااات الروض ا ااة باض ا ااطرابات التميي ا ااز

اللمسااي لاادى أطفااال الروضااة المعرضااين لخطاار صااعوبات

التعلم؟
لإلجابــة ع ـخ هــذا الس ـؤال مت حســاب التك ـرارات والنســب
املئو ـ ــة واملتوس ـ ــطات احلس ـ ــابية واالعراف ـ ــات املعيار ـ ــة والرل ـ ــب
الســت ابات معلمــات ر ــا األطفــال علــى مســتوى معــرفتوخ
باض ــطرابات التمييـ ـ اللمس ــي ل ــدى أطف ــال الروض ــة وج ــا ت
النتاغج على النحو املوضح اجلدول :)8

جدول 8

استجابات معلمات رياض األطفال مبستوى معرفتوخ باضطرابات التمييز اللمسي لدى أطفال الروضة المعرضين لخطر صعوبات التعلم
رقم العبارة
2
3

جيد بعض األطفال صعوبة
استخدام الشوكة وامللعقة.
جيد بعض األطفال صعوبة
اجلاكيت.
جيد بعض األطفال صعوبة
القل بطر قة صحيحة.

ل رر
مسك

التكرارات
والنسب

1

الفقرات

متحقق

درجة التحقق
متحقق إلى
حد ما

غير

ك
٪
ك
٪
ك
٪

4
7.3
18
32.74
26
47.3

33
60
30
54.5
25
45.5

18
32.7
7
12.7
4
7.3
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المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

التحقق

الترتيب

متحقق
1.75

.584

2.20

.650

2.40

.627

متحقق إىل
حد ما
متحقق إىل
حد ما
متحقق

5
2
1

خلود راشد الكثريي ونورة علي الكثريي :مستوى معرفة معلمات الروضة بصعوبات اإلدراك لدى األطفال املعرضني خلطر ...
رقم العبارة
4
5

التكرارات
والنسب

الفقرات

ك
جيد بعض األطفال صعوبة التقاط
٪
األشيا .
ك
جيد بعض األطفال صعوبة التآألر
٪
البصري احلركي مثل نظ اخلرأل).
املتوسط احلسار العام

متحقق

درجة التحقق
متحقق إلى
حد ما

غير

7
12.7
18
32.7

28
50.9
29
52.7

20
36.4
8
14.5

* املتوسط احلسار مخ  3درجات

مخ خلل اسـتعرا
ما أيت:

أ -أن هن ـ ــاك لفاولـ ـ ـا

النتـاغج املوضـحة باجلـدول رقـ  )8تبـني

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

التحقق

الترتيب

متحقق
1.76

.666

2.18

.669

2.06

.468

4

متحقق إىل
حد ما
3
متحقق إىل
حد ما
متحقق إىل حد ما

 .1جا ت العبارة  )3وهي"جيد بعض األطفال صـعوبة
مسـ ـ ــك القل ـ ـ ـ بطر قـ ـ ــة صـ ـ ــحيحة" باملرلبـ ـ ــة األوىل ب ـ ـ ــني
العب ـ ـ ـ ــارات املتعلق ـ ـ ـ ــة مبس ـ ـ ـ ــتوى معرف ـ ـ ـ ــة معلم ـ ـ ـ ــات الروض ـ ـ ـ ــة
باضــطرابات التمييـ اللمســي لــدى أطفــال الروضــة مبتوســط
حسار  2.40مخ  )3واعراف معياري .)0.627
 .2ج ـ ــا ت العب ـ ــارة  )2وه ـ ــي "جي ـ ــد بع ـ ــض األطف ـ ــال
صـ ــعوبة ل ر ـ ــر اجلاكيـ ــت" باملرلبـ ــة الثانيـ ــة بـ ــني العبـ ــارات
املتعلقة مبستوى معرفة معلمـات الروضـة باضـطرابات التمييـ
اللمسي لـدى أطفـال الروضـة مبتوسـط حسـار  2.20مـخ
 )3واعراف معياري .)0.650
 .3ج ـ ــا ت العب ـ ــارة  )1وه ـ ــي "جي ـ ــد بع ـ ــض األطف ـ ــال
صــعوبة اس ــتخدام الش ــوكة وامللعقــة" باملرلب ــة األخ ــرية ب ــني
العب ـ ـ ـ ــارات املتعلق ـ ـ ـ ــة مبس ـ ـ ـ ــتوى معرف ـ ـ ـ ــة معلم ـ ـ ـ ــات الروض ـ ـ ـ ــة
باضــطرابات التمييـ اللمســي لــدى أطفــال الروضــة مبتوســط
حسار  1.75مخ  )3واعراف معياري .)0.584

درج ـ ــة موافق ـ ــة أفـ ـ ـراد الدراس ـ ــة ح ـ ــول

مســتوى معرفــة معلمــات الروضــة باضــطرابات التميي ـ اللمســي
لدى أطفال الروضـة فقـد لراوحـت متوسـطات مـوافقتوخ علـى
عب ـ ـ ـ ــارات ه ـ ـ ـ ــذا احمل ـ ـ ـ ــور م ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــني  1.75إىل  )2.40وه ـ ـ ـ ــذه
املتوســطات لق ـ الفئتــني الثانيــة والثالثــة مــخ املقيــاس املتــدرج
الثلث ـ ــي واللتـ ـ ــني لش ـ ـ ـريان إىل درجـ ـ ــة متحق ـ ــق إىل حـ ـ ــد مـ ـ ــا
متحق ــق) إذ تب ــني م ــخ النت ــاغج أن معلم ــات ر ــا األطف ــال
ــر خ أن هنـ ــاك عبـ ــارة واحـ ــدة متحققـ ــة وهـ ــي  )3فقـ ــد بل ـ ـ
املتوســط احلســار هلــذه العبــارة  2.40مــخ  )3وهــذا املتوســط
قـ بالفئــة الثالثـة مــخ املقيـاس املتــدرج الثلثـي والــيت لـرتاوح مــا
بــني  2.34إىل  )3وهــي الفئــة الــيت لشــري إىل درجــة متحقــق
كم ــا تب ــني م ــخ النت ــاغج املوض ــحة باجل ــدول  )8أن معلم ــات
ر ا األطفال ر خ أن هناك أرب عبارات متحققة إىل حد ما
وه ـي  )1-4-5-2فق ــد لراوح ــت املتوس ــطات احلس ــابية هل ــذه
العبــارات مــا بــني  1.75إىل  )2.20وهــذه املتوســطات لق ـ
بالفئــة الثانيــة مــخ املقيــاس املتــدرج الثلثــي والــيت ل ـرتاوح مــا بــني
 1.67إىل  )2.33وهــي الفئــة الــيت لشــري إىل درجــة متحقــق
إىل حــد م ــا ولــدل ه ــذه النتي ــة عل ــى لفــاوت وجو ــات نظ ــر
معلمات ر ا األطفال حول العبارات املتعلقة مبسـتوى معرفـة
معلم ــات الروض ــة باض ــطرابات التمييـ ـ اللمس ــي ل ــدى أطف ــال
الروضة.

ب  -بلـ ـ املتوس ــط احلس ــار الع ــام للمح ــور املتعل ــق مبس ــتوى
معرفـ ــة معلمـ ــات الروضـ ــة باضـ ــطرابات التميي ـ ـ اللمسـ ــي لـ ــدى
أطفـ ــال الروضـ ــة  2.06مـ ــخ  )3وهـ ــذا املتوسـ ــط ق ـ ـ بالفئـ ــة
الثانيــة مــخ املقيــاس املتــدرج الثلثــي وهــي الفئ ـة الــيت لشــري إىل
متحقـق إىل حـد مــا أي إن معلمـات ر ــا األطفـال ــر خ أن
مس ــتوى مع ــرفتوخ باض ــطرابات التمييـ ـ اللمس ــي ل ــدى أطف ــال
الروضــة املعرضــني خلطــر صــعوبات الــتعل متحققــة إىل حــد مــا.
وه ـ ــذه الدراس ـ ــة لتف ـ ــق م ـ ـ دراس ـ ــة عب ـ ــدالراأل  )2005وال ـ ــيت
خلص ـ ــت إىل أن هن ـ ــاك فرقـ ـ ـا ب ـ ــني درج ـ ــات أطف ـ ــال اجملموع ـ ــة
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الت ر بيــة األدا علــى املقيــاس اإلدراكــي احلــس حركــي قبــل
لقــدمي ال نــامج وبعــده لصــاحل القيــاس البعــدي وهــذا مــا لبثتــه
الدراسـ ــة بـ ــأن أطفـ ــال الروضـ ــة لـ ــد و اضـ ــطرابات التميي ـ ـ
اللمسي.

شوال 1440هـ /ونيو 2019م)

للتعــرف عل ــى مســتوى معرف ــة معلمــات الروض ــة خبص ــاغص
األطفال ذوي صعوبات اإلدراك لدى األطفال املعرضـني خلطـر
صعوبات التعل مت حسـاب املتوسـطات احلسـابية واالعرافـات
املعيار ة والرلب الست ابات أفـراد الدراسـة علـى مسـتوى معرفـة
معلمــات الروضــة خبصــاغص األطفــال ذوي صــعوبات اإلدراك
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت النتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغج علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى النحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو اآليت:

النتا ااائج المتعلقا ااة بالسا ااؤال الا اارئي  :ما ااا مسا ااتوى معرفا ااة

معلم ا ا ااات الروض ا ا ااة بص ا ا ااعوبات اإلدراك ل ا ا اادى األطف ا ا ااال
المعرضين لخطر صعوبات التعلم؟

جدول 9
مستوى معرفة معلمات الروضة بصعوبات اإلدراك لدى األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم
مستوى معرفة معلمة الروضة بخصائص األطفال ذوي صعوبات اإلدراك.

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري الترتيب

درجة التحقق

مستوى معرفة معلمة الروضة باضطرابات عملية الت وي واملعاجلة لدى أطفال
الروضة.
مستوى معرفة معلمة الروضة باضطرابات اإلدراك البصري لدى أطفال الروضة.

2.25

.404

1

متحقق إىل حد ما

2.10

.435

3

متحقق إىل حد ما

مستوى معرفة معلمة الروضة باضطرابات اإلدراك السمعي لدى أطفال الروضة

2.16

.555

2

متحقق إىل حد ما

مستوى معرفة معلمة الروضة باضطرابات التميي اللمسي لدى أطفال الروضة.

2.06

.468

4

متحقق إىل حد ما

املتوسط العام ملستوى معرفة معلمة الروضة لألطفال ذوي صعوبات اإلدراك.

2.14

.388

-

متحقق إىل حد ما

مخ خلل استعرا النتاغج املوضحة باجلدول  )9تبني أن
مس ـ ــتوى معرف ـ ــة معلم ـ ــة الروض ـ ــة باض ـ ــطرابات عملي ـ ــة الت ويـ ـ ـ
واملعاجلة لدى أطفال الروضة جا ت املرلبة األوىل بني األبعاد
املتعلقة مبستوى معرفة معلمات الروضة خبصاغص األطفال ذوي
ص ـ ـ ــعوبات اإلدراك مبتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــار  2.25م ـ ـ ــخ  )3لليو ـ ـ ــا
مســتوى معرفــة معلم ــات الروضــة باضــطرابات اإلدراك الس ــمعي
لـ ـ ــدى أطفـ ـ ــال الروضـ ـ ــة مبتوسـ ـ ــط حسـ ـ ــار  2.16مـ ـ ــخ  )3مث
مس ــتوى معرف ــة معلم ــات الروض ــة باض ــطرابات اإلدراك البص ــري
لــدى أطفــال الروضــة مبتوســط حســار  2.10مــخ  )3حــني
لأيت مستوى معرفة معلمات الروضة باضطرابات التميي اللمسي
لدى أطفال الروضة باملرلبة األخرية بـني األبعـاد املتعلقـة مبسـتوى
معرف ـ ــة معلم ـ ــات الروض ـ ــة خبص ـ ــاغص األطف ـ ــال ذوي ص ـ ــعوبات
اإلدراك مبتوســط حســار  2.06مــخ  )3أمــا املتوســط احلســار
العــام مبســتوى معرفــة معلمــات الروضــة خبصــاغص األطفــال ذوي
صــعوبات اإلدراك فقــد بلـ  2.14مــخ  )3وهــذا املتوســط قـ
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بالفئــة الثانيــة مــخ املقيــاس املتــدرج الثلثــي والــيت لشــري إىل درجــة
متحق ــق إىل ح ــد م ــا أي إن معلم ــات ر ــا األطف ــال ل ــد وخ
معرف ـ ــة بدرج ـ ــة متوس ـ ــطة خبص ـ ــاغص األطف ـ ــال ذوي ص ـ ــعوبات
اإلدراك .ولتفق هذه النتي ة إىل حد مـا مـ نتـاغج دراسـة مـاليري
كرونـ  )Mateer & Kerns, 2001إذ الضـح أن األطفـال ذوي
صعوبات التعل بدون لأخرا مناغيا داال مستوى النمو املعـر
– املكاين عامة وليس القدر على اإلدراك البصري فقط وما
تعلق هبا مخ موارات.

النتائج المتعلقاة بالساؤال الخاام

والاذي يانص علاى :هـل

لوجــد فــرو ذات داللــة إحصــاغية بــني متوســطات اســت ابات أف ـراد
الدراســة حــول مســتوى معرفــة معلمــات الروضــة خبصــاغص األطفــال
ذوي صـ ـ ــعوبات اإلدراك لع ـ ـ ـ ى للمعلومـ ـ ــات الشخصـ ـ ــية سـ ـ ــنوات
اخل ة عدد الدورات التدربية اال الرتبية اخلاصة).
أوالً :الفروق باختالف سنوات الخبرة:

خلود راشد الكثريي ونورة علي الكثريي :مستوى معرفة معلمات الروضة بصعوبات اإلدراك لدى األطفال املعرضني خلطر ...

الـ ــتعل لع ـ ـ ى لسـ ــنوات اخل ـ ـ ة اسـ ــتخدمت الباحثتـ ــان اختبـ ــار
حتليل التبا خ األحادي) واجلدول  )10وضح ذلك:

وملعرفة إذا ما كانـت هنـاك فـرو ذات داللـة إحصـاغية بـني
اســت ابات أف ـراد الدراســة حــول مســتوى معرفــة معلمــات الروضــة
بصـ ــعوبات اإلدراك ل ـ ــدى األطف ـ ــال املعرضـ ــني خلط ـ ــر ص ـ ــعوبات

جدول 10
نتائج تحليل التباين األحادي (ف) لتوضيح الفروق بين استجابات أفراد الدراسة حول مستوى معرفة معلمات الروضة بصعوبات اإلدراك لدى
األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم تعزى لسنوات الخبرة
المحور

المجموعات

مجموع

المربعات

الحرية

خصاغص ذوي اضطرابات عملية الت وي واملعاجلة
لدى أطفال الروضة.

بني اجملموعات
داخل
اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل
اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل
اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل
اجملموعات
اجملموع

1.603
7.215

2
52

.801
.139

8.817
2.708
7.520

54
2
52

1.354
.145

10.228
4.571
12.065

54
2
52

2.286
.232

16.636
2.016
9.798

54
2
52

1.008
.188

11.814

54

خصاغص ذوي اضطرابات اإلدراك البصري لدى
أطفال الروضة.

خصاغص ذوي اضطرابات اإلدراك السمعي لدى
أطفال الروضة.

خصاغص ذوي اضطرابات التميي اللمسي لدى
أطفال الروضة.

*دالة عند مستوى داللة  0.05فأقل.

مخ خلل استعرا النتاغج املوضحة باجلدول  )10تبني
أن هنـ ــاك فروق ـ ـا ذات داللـ ــة إحصـ ــاغية بـ ــني اسـ ــت ابات أف ـ ـراد
الدراسـ ــة حـ ــول مسـ ــتوى معرفـ ــة معلمـ ــات الروضـ ــة بصـ ــعوبات
اإلدراك اضـ ــطرابات عمليـ ــة الت وي ـ ـ واملعاجلـ ــة لـ ــدى أطفـ ــال
الروض ــة اض ــطرابات اإلدراك البص ــري ل ــدى أطف ــال الروض ــة

درجات

متوسط

قيمة ف

المربعات

مستوى الداللة

 .005 5.775دالة*

 .000 9.361دالة*

 .000 9.850دالة*

 .008 5.348دالة*

اضــطرابات اإلدراك الســمعي لــدى أطفــال الروضــة اضــطرابات
التميي اللمسي لدى أطفال الروضة) باختلف سنوات اخل ة
ولتحد ــد صــاحل الفــرو كــل فئــة مــخ فئــات ســنوات اخل ـ ة
ح ـ ــول ه ـ ــذه احمل ـ ــاور اس ـ ــتخدمت الباحثت ـ ــان اختب ـ ــار""LSD
وجا ت النتاغج على النحو املوضح اجلدول :)11

جدول 11
نتائج اختبار " "LSDللتعرف على الفروق في كل فئة من فئات سنوات الخبرة
المحاور

سنوات الخبرة

ن

المتوسط

أقل من 5

مستوى معرفة معلمة الروضة باضطرابات
عملية الت وي واملعاجلة لدى أطفال الروضة.

أقل مخ  5سنوات
مخ  5إىل 10

29
6

2.09
2.40

-

الحسابي

161

سنوات

من  5إلى 10
سنوات
-

 10سنوات
فأكثر

*-.350
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المحاور

سنوات الخبرة

مستوى معرفة معلمة الروضة باضطرابات
اإلدراك البصري لدى أطفال الروضة

سنوات
 10سنوات
فأكثر
أقل مخ  5سنوات
مخ  5إىل 10

مستوى معرفة معلمة الروضة باضطرابات
اإلدراك السمعي لدى أطفال الروضة

مستوى معرفة معلمة الروضة باضطرابات
التميي اللمسي لدى أطفال الروضة

سنوات
 10سنوات
فأكثر
أقل مخ  5سنوات
مخ  5إىل 10
سنوات
 10سنوات
فأكثر
أقل مخ  5سنوات
مخ  5إىل 10
سنوات
 10سنوات
فأكثر

ن

المتوسط

الحسابي

شوال 1440هـ /ونيو 2019م)
أقل من 5
سنوات

من  5إلى 10
سنوات

 10سنوات
فأكثر

20

2.44

*.350

-

29
6

1.90
2.17

-

*-.476

20

2.38

*.476

29
6

1.89
2.56

*.665

20

2.44

*.546

29
6

1.89
2.43

*.544

20

2.19

*.300

* فرو دالة عند مستوى  0.05فأقل

تض ـ ـ ــح م ـ ـ ــخ اجل ـ ـ ــدول  )11وج ـ ـ ــود ف ـ ـ ــرو ذات دالل ـ ـ ــة
إحصــاغية بــني اســت ابات أف ـراد الدراســة حــول مســتوى معرفــة
معلم ـ ـ ــات الروض ـ ـ ــة بص ـ ـ ــعوبات اإلدراك اض ـ ـ ــطرابات عملي ـ ـ ــة
الت وي ـ ـ واملعاجل ــة ل ــدى أطف ــال الروض ــة اض ــطرابات اإلدراك
البص ــري ل ــدى أطف ــال الروض ــة اض ــطرابات اإلدراك الس ــمعي
لدى أطفال الروضـة اضـطرابات التمييـ اللمسـي لـدى أطفـال
الروض ــة) ب ــاختلف سـ ـنوات اخلـ ـ ة وم ــخ خ ــلل املتوس ــطات
احلسابية املوضحة باجلدول تبـني أن الفـرو لصـاحل املعلمـات
البال عدد سنوات خ هت  )10سنوات فـأكثر وذلـك ألهنـ
حاألوا علـى أعلـى متوسـط حسـار كمـا أهنـخ تمـتعخ مبسـتوى

-

*-.665
-

*-.546

*-.544
-

*-.300

-

معرفــة ووعــي أك ـ خبصــاغص األطفــال ذوي صــعوبات اإلدراك
مخ باقي املعلمات.

ثانياً :عدد الدورات التدريبية في مجال التربية الخاصة:

وملعرفة إذا ما كانت هناك فرو ذات داللة إحصاغية بـني
اس ــت ابات أفـ ـراد الدراس ــة ح ــول مس ــتوى معرف ــة معلم ــة الروض ــة
بصـ ــعوبات اإلدراك ل ـ ــدى األطف ـ ــال املعرضـ ــني خلط ـ ــر ص ـ ــعوبات
الــتعل لع ـ ى لعــدد الــدورات التدر بيــة اــال الرتبيــة اخلاصــة
اس ـ ـ ــتخدمت الباحثت ـ ـ ــان اختب ـ ـ ــار حتلي ـ ـ ــل التب ـ ـ ــا خ األح ـ ـ ــادي)
واجلدول  )12وضح ذلك:
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جدول ()12
نتائج تحليل التباين األحادي (ف) لتوضيح الفروق بين استجابات أفراد الدراسة حول مستوى معرفة معلمات الروضة بصعوبات اإلدراك لدى
األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم تعزى للدورات التدريبية في مجال التربية الخاصة:
المحور

المجموعات

مجموع

المربعات

الحرية

مستوى معرفة معلمة الروضة باضطرابات

بني اجملموعات
داخل
اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل
اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل
اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل
اجملموعات
اجملموع

.343
8.475

2
52

.171
.163

8.817
.202
10.026

54
2
52

.101
.193

10.228
.022
16.615

54
2
52

.011
.320

16.636
.218
11.596

54
2
52

.109
.223

11.814

54

عملية الت وي واملعاجلة لدى أطفال الروضة.

مستوى معرفة معلمة الروضة باضطرابات
اإلدراك البصري لدى أطفال الروضة.

مستوى معرفة معلمة الروضة باضطرابات
اإلدراك السمعي لدى أطفال الروضة.

مستوى معرفة معلمة الروضة باضطرابات
التميي اللمسي لدى أطفال الروضة.

مخ خلل استعرا النتـاغج املوضـحة باجلـدول  )12تبـني
عــدم وجــود فــرو ذات داللــة إحصــاغية بــني اســت ابات أف ـراد
الدراسـ ــة حـ ــول مسـ ــتوى معرفـ ــة معلمـ ــات الروضـ ــة بصـ ــعوبات
اإلدراك اضـ ــطرابات عمليـ ــة الت وي ـ ـ واملعاجلـ ــة لـ ــدى أطفـ ــال
الروض ــة اض ــطرابات اإلدراك البص ــري ل ــدى أطف ــال الروض ــة
اضــطرابات اإلدراك الســمعي لــدى أطفــال الروضــة اضــطرابات
التميي لدى أطفال الروضة) باختلف عدد الـدورات التدر بيـة
اال الرتبية اخلاصة.

درجات

متوسط

المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

.357 1.051

.524

.034

.488

.595

.966

.616

غري
دالة

غري
دالة

غري
دالة

غري
دالة

املعرض ـ ــني خلط ـ ــر ص ـ ــعوبات ال ـ ــتعل وذل ـ ــك مبتوس ـ ــط حس ـ ــار
 2.14مخ  )3وبنسبة حتقق .)%57
 أوضــحت النتــاغج أن معلمــات ر ــا األطفــال ــر خ
أن اضــطرابات عمليــة الت وي ـ واملعاجلــة لــدى أطفــال الروضــة
متحققـة إىل حـد مـا مبتوســط حسـار  2.25مـخ  )3وبنســبة
حتقق  )%62.5ولبني مخ النتـاغج أن العبـارات الـيت حتققـت
ه ــذا احمل ــور ه ــي ظو ــر بع ــض األطف ــال بطئ ــا اس ــرتجاع
املعلومــات الــيت ذكرهتــا املعلمــة بــدو لــدى الطفـل اخنفــا
الرتكي م املعلمة حيتاج بعض األطفال وقت لتذكر األشكال
اهلندسية املعروضة عليه).

خالصة النتائج:

توصاالا الدراسااة لمجموعااة ماان النتااائج كااان أبرزهااا مااا

 كشــفت النتــاغج أن معلمــات ر ــا األطفــال ــر خ
أن اضــطرابات اإلدراك البصــري لــدى أطفــال الروضــة متحققــة
إىل ح ــد م ــا مبتوس ــط حس ــار  2.10م ــخ  )3وبنس ــبة حتق ــق
 )%55كمــا لبــني مــخ النتــاغج أن العبــارات الــيت حتققــت

يأتي:

 أظوــرت النتــاغج أن معلمــات ر ــا األطفــال لــد وخ
معرف ـ ــة بدرج ـ ــة متوس ـ ــطة بص ـ ــعوبات اإلدراك ل ـ ــدى األطف ـ ــال
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 عق ــد دورات لدر بي ــة ملعلم ــات ر ــا األطف ــال ا ــال
الرتبيـ ــة اخلاصـ ــة لرف ـ ـ كفـ ــا هتخ ول و ـ ــدهخ باملوـ ــارات اللألم ـ ــة
ملساعدة األطفال ذوي صعوبات اإلدراك.
 االهتم ـ ـ ــام بالكش ـ ـ ــف املبك ـ ـ ــر ألي قص ـ ـ ــور املو ـ ـ ــارات
ألطف ـ ــال الروض ـ ــة عل ـ ــى أن لتض ـ ــمخ ب ـ ـ ـرامج الت ـ ــدخل املبك ـ ــر
لـ ــدر بات وأنشـ ــطة متبا نـ ــة ومتعـ ــددة لتنميـ ــة االنتبـ ــاه واإلدراك
والذاكرة ألطفال الروضة.
 أن ــت ل ــدر ب أطف ــال الروض ــة ذوي صـ ــعوبات اإلدراك
على إدراك التميي بني األشيا املختلفة.

هــذا احملــور هــي جيــد بع ــض األطفــال صــعوبة التميي ـ ب ــني
احل ــروف املتشـ ــاهبة د-ذ) عنـ ــد عرضـ ــوا عليـ ــه واجـ ــه بعـ ــض
األطف ــال ص ــعوبة التميي ـ ب ــني األرق ــام املتش ــاهبة مث ــل )6_2
فشل بعض األطفال إكمال احلرف الناقص الكلمة).
 أوضــحت النتــاغج أن معلمــات ر ــا األطفــال ــر خ
أن اضــطرابات اإلدراك الســمعي لــدى أطفــال الروضــة متحققــة
إىل ح ــد م ــا مبتوس ــط حس ــار  2.16م ــخ  )3وبنس ــبة حتق ــق
 )%58كمــا لبــني مــخ النتــاغج أن هنــاك عبــارة واحــدة فقــط
هــذا احملــور حتققــت وهــي نقــص احملصــول املعــر واحلصــيلة
اللغو ة لدى الطفل).

مقترحات لدراسات مستقبلية:

 أظوـ ــرت النتـ ــاغج أن معلمـ ــات ر ـ ــا األطفـ ــال ـ ــر خ أن
اضــطرابات التمييـ اللمســي لــدى أطفــال الروضــة متحققــة إىل
ح ـ ــد م ـ ــا مبتوس ـ ــط حس ـ ــار  2.06م ـ ــخ  )3وبنس ـ ــبة حتق ـ ــق
 )%53كمــا لبــني مــخ النتــاغج أن هنــاك عبــارة واحــدة فقــط
هــذا احملــور حتققــت وهــي جيــد بعــض األطفــال صــعوبة
مسك القل بطر قة صحيحة).
 كشفت النتاغج عخ وجود فرو ذات داللة إحصاغية بني
است ابات أفراد الدراسة حول مستوى معرفة معلمات الروضة
بص ــعوبات اإلدراك ل ــدى األطف ــال املعرض ــني خلط ــر ص ــعوبات
التعل باختلف سنوات اخلـ ة ولبـني مـخ النتـاغج أن الفـرو
لصــاحل املعلمــات البــال عــدد ســنوات خ ـ هتخ  )10ســنوات
فـ ــأكثر وذلـ ــك ألهنـ ــخ تمـ ــتعخ مبسـ ــتوى معرفـ ــة ووعـ ــي أك ـ ـ
بصعوبات اإلدراك مخ باقي املعلمات.
 أظوــرت النتــاغج عــدم وجــود فــرو ذات داللــة إحصــاغية
بــني اســت ابات أف ـراد الدراســة حــول مســتوى معرفــة معلمــات
الروضــة خبصــاغص األطفــال ذوي صــعوبات اإلدراك بــاختلف
عدد الدورات التدر بية اال الرتبية اخلاصة.

 قيــاس فاعليــة لعلــي مفــاهي اإلدراك املكــاين بواســطة
الوساغل التعليمية.
 قي ـ ــاس م ـ ــدى فاعلي ـ ــة اس ـ ــتخدام االسـ ـ ـرتالي يات
التقليــل مــخ القصــور املعــر لــدى األطفــال الــذ خ لــد و
قصور معر .
 بن ـ ــا برن ـ ــامج ل ـ ــدر يب ق ـ ــاغ عل ـ ــى النظر ـ ــة الس ـ ــلوكية
املعرفيــة وقيــاس أثــره لنميــة موــارات اإلدراك الســمعي
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Abstract: This study aimed to investigate the level of knowledge of kindergarten teachers of perceptual difficulties in
children at risk for learning difficulties through recognizing processing disorders, visual cognitive disorders, auditory
cognitive disorders, sensory discrimination disorders. It also aimed to identify if there were any statistically significant
differences in the level of knowledge of kindergarten teachers of perceptual difficulties in children at risk for learning
difficulties based on personal variables. The study followed an analytical descriptive approach, and used a questionnaire as a
tool for their study. The study consisted of a random sample of 55 teachers. The study revealed the following results:
kindergarten teachers have a medium level of knowledge of perceptual difficulties in children at risk for learning difficulties
by (57%). The results revealed that there were statistically significant differences between the study members' responses
about the level of knowledge of kindergarten teachers of perceptual difficulties in children at risk for learning difficulties,
according to the years of experience in favor for teachers with 10 years of experience and more. However, the results showed
no statistically significant differences in the number of special education training courses. The study recommended the
following: conducting training courses for kindergarten teachers in the field of special education to raise their competencies
and equip them with the necessary skills to help students with perceptual difficulties; and focusing on early detection of any
insufficiencies of any skills of kindergarten children.
Keywords: Kindergarten teacher - Perceptual difficulties- Chidren at risk for learning difficulties
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قواعد النشر
 .1تلتزم الدورية في ميعيم ين ي فيه فعمين تيين يتينشي يم الي م
اإلسي ي ال يييق ي ييهم للعي ي اليوتي ييم ال ي ي ه ق و يييل
نيعه ال فه ال نليعة واالخ قعة الي تبهة لنليعن.
 .2لغة ال فه ف الدوريية هي اللغية ال هتعية ويويه نش ت فيه
ت ض البحيه تنللغية اإلنولعزيية يم ل ي ال يزييد لي
( )250لية تنللغة ال هتعة.
 .3تمتم الدورية تنلبحه الت ت نل اليفك ت التهتهية.
 .4تمييتم تيينلبحه اات ال يينتم التوديييدق والتي ت ييمم في
تهسعم آفنق الي هفة ف اليونل التهتهق.
 .5ت فه الدورية هام نت الكتب الت تدور حيهل وينالت
التهتعة والت يهى ننمن اات قعية لليعة.
ييهات ف ي ال يينم اال ييدار اأول
 .6تصييدر الدورييية ث ي
خ ي ل شييمه فبهايييه والثيينن خ ي ل شييمه يهنعييه والثنل يث
خ ل شمه ن تهته.

في ي ي الكتنت ي يية

 .5االلتي ي يزام ت ظ ي يينم  APAاال ي ييدار ال ي يين
والتهثعق.
 .6تنتة ت البحث لل شكي ليه ي لدا اليل
تنللغة ال هتعة نو االنولعزية.
 .7يزو البنحث تي تلة

تحث ون

ة

الدورية الت نفه

فعمن تحث .
.8لمعئة التحهيه حق الاح اأول للبحث وت هيه نهيعت
للتحكعم نو رف .
قبي
.9ال يتم نفه البحث ف الدورية إال ت د إمن ت
اليح ّكيع .
اث ع
 .10هعئة التحهيه غعه لز ة ته البحه الت تصي إلعمن
سهاء نمعزت لل فه نم لم توز.
.11يتم است بنل البحه لل فه خ ل ال نم الون ف ط
ي لنم).
( شمه اغ ف حت نمنية شمه اتهيي

تمدف الدورية إل تح عق ن يأت :
الي تصع ف ونل البحث
 .1يهسي البحث إل اث ع
 .1تأسييعف فكييه تهتييهق فنلييي يأخييي ف ي االلتبيينر الي عيينت
نو الدراسة لتحكعي وش ا ه اسم البنحث.
الث نفعة.
 .2في ي حنل يية وم ييه اخ ييت ف ت ييع نت يينئ ت هي ييه اليحكي ييع
 .2اإلسي ييمنم في ي ي ت ي ييهيه تي ي يها التهتع ي يية والت ل ي ييعم وت هيي ي ي
يهسي البحث إل حكم ثنلث.
اليمتيع تكي ن ي تود ف اليعداش التهتهق.
 .3ي دم اليحكم ت هيها اص ل دى إمن ت للبحث ي
 .3تفوعم البنحثع والدارسع لل البحث وال فه.
لد من.
ق ي يينين

 .1ت في ييه الدوريي يية اأتحي يين اأ ي ييعلة الت ي ي ت ي يينق
و هضهلنت التهتعة.
 .2ت فييه الدورييية البحييه التي لييم ي ييبق نفيههن ولييم ت فييه
ف ممة نخهى.
 .3الح ي ييد األلي ي ي ل ي ييد لي ي يينت البح ي ييث  8000لي ي يية
بهليية للي الحنسييب اآللي وفييق ها ييانت اليوي ت
ال ليعة التنت ة لون ة اليل س ه .
 .4إرسيينل ن ي ة إلكتهونعيية ي البحييث الي يها نفييه إل ي
ي ي ييم
البهيي ي ييد Jes.gesten@KSU.EDU.SA :
ل ي ي قص ييعه ت يينللغتع ال هتع يية واإلنولعزي يية .ال يتو يينو
( )200لية يهضح فع ل هاش البحث ونهدافي و موي
ونتنئو والكلينت الياتنحعة.

تتهل هعئة التحهيه اليمينت اآلتعة:
تنت ة ت اعيهن.
 .1رسم ال عنسة ال ن ة لليولة والتأ د
 .2ال يي لل ت هيه الدورية واالرت نء تي تهاهن.
 .3اإلل م والت هي تنلدورية واست نب البنحثع لليفينر ة
تبحهثمم.
 .4اسييت بنل البحييه و هام تميين وتحديييد ييدى ان بنقميين ييم
شهوط ال فه ف الدورية.
 .5إتي ي ص ن ييحنب البح ييه لي ي ت ييلم نتح يينثمم وإ ك يينش
نفههن لد .
 .6إرسنل البحه إل اليحكيع واست بنلمن مم.
 .7الت عق م البنحث ل د حنمة البحث لب ض الت دي ت.
 .8ات يينا ال يهار تفييأش نفييه البحييث ي لد ي ت ييد هام يية
آراء اليحكيع واستونتة البنحث لمن.
 .9هام ة ال ة اأول للتأ د س تمن اأخ نء.

