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 399بحثا

عدد البحوث قيد النرش
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افتتاحية العدد
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على ننبينا حممد وآله وصحبه الطيبني ،ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدّين .أمّا بعد:
نسعد أن نقدم للقراء والباحثني الكرام نقدم لكم العدد السادس والستني من (اجمللة السعودية
للعلوم الرتبوية) ،لنضيف مليدان البحث العلمي عدداً من األحباث اليت تسهم يف الرفع من فهمنا
للواقع الرتبوي وتساعد يف حل مشكالته.
ويتضمّن هذا العدد جمموعة من الدراسات الرتبوية اليت تناولت موضوعات عدّة؛ أوّهلا:
موضوع تقويم منهج الرتبية البدنية والصحية يف ضوء معايري حمتوى املنهج عالي اجلودة ( CDC

 )2004من وجهة نظر املعلمني باملرحلة الثانوية يف مدينة الرياض ،وثانيها :موضوعات حمبة النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية ودولة
اإلمارات العربية املتحدة "دراسة حتليلية مقارنة" ،وثالثها :موضوع أثر اسرتاتيجية الرحالت
املعرفية يف تدريس مقرر الفقه على التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم .بينما تناول البحث رابع:
موضوع درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة املدارس مبحافظة ثادق وعالقتها بضغوط
العمل لدى املعلمني ،وتناول البحث خامس :موضوع مؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء جمتمع
املعرفة لدى طالبات كلية العلوم جبامعة امللك خالد .وأخرياً ،تناول العدد موضوع تصورات
املعلمني وممارساتهم للتعلّم النشط.
و هيئة حترير اجمللة تأمل يف أن جيد القراء والباحثون واملهتمون من هذا العدد ما ينال رضاهم
واستحسانهم ويضيف إىل معارفهم ،آملني أن نتلقى مالحظاتهم ومقرتحاتهم اهلادفة لتحسني
مستوى اجمللة وتطويرها بوصفها وعاء علمياً ومعرفياً يسهم يف تطوير العلوم الرتبوية.
واهلل اهلادي إىل سواء السبيل،،،
رئيس هيئة التحرير
أ.د .راشد بن حسني العبدالكريم

المحتويات
الموضوع

الصفحة

تقويم منهج التربية البدنية والصحية في ضوء معايير محتوى المنهج عالي الجودة ( )CDC 2004من
وجهة نظر المعلمين بالمرحلة الثانوية في مدينة الرياض
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وجدان إبراهيم

راشد حممد راشد بن جساس

موضوعات محبة النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية في المملكة العربية
السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة "دراسة تحليلية مقارنة".

27

مجال خليل اخلالدي

أثر استراتيجية الرحالت المعرفية في تدريس مقرر الفقه على التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم.
بدرية بنت عبد اهلل آل حامد وعبد احملسن بن سيف السيف
درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة المدارس بمحافظة ثادق وعالقتها بضغوط العمل لدى المعلمين.
عبداهلل غازي الدعجان العتييب
مؤشرات الثقافة العلمية في ضوء مجتمع المعرفة لدى طالبات كلية العلوم بجامعة الملك خالد.
سحر حيىي علي موسى
تصورات المعلمين وممارساتهم للتعلّم النشط.

عبدالرمحن عامر حسن الشهري وعلي عامر حسن آل مبيت
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راشد بن حممد جساس :تقومي منهج الرتبية البدنية والصحية يف ضوء معايري حمتوى املنهج عايل اجلودة ( )CDC 2004من وجهة نظر...

تقويم منهج التربية البدنية والصحية في ضوء معايير محتوى المنهج عالي الجودة ( )CDC 2004من وجهة نظر
المعلمين بالمرحلة الثانوية في مدينة الرياض
راشد محمد راشد بن جساس
جامعة الملك سعود – كلية التربية -قسم المناهج وطرق التدريس
قدم للنشر 1440/7/9هـ  -وقبل 1440/9/7هـ

المستخلص  :هدفت هذه الدراسة إىل تقومي منهج الرتبية البدنية والصحية للمرحلة الثانوية مبدينة الرياض يف اململكة العربية السعودية يف ضوء معايري
حمتوى املنهج عايل اجلودة .واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،من خالل استبانة تقومي حمتوى منهج الرتبية البدنية للصفوف ( )12 – 9واملعتمدة
من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية يف الواليات املتحدة األمريكية ( .)CDC, 2004ومشلت عينة الدراسة ( )110معلما ،ميثلون (62.5
 )%من جمتمع البحث ،يف الفصل الدراسي الثاين للعام 1439-1438ه  .وتوصلت الدراسة إىل أن درجة حتقيق منهج الرتبية البدنية والصحية يف
املرحلة الثانوية ملعايري حمتوى املنهج عايل اجلودة جاء بدرجة جزئي ،ومبتوسط حسايب عام بلغ ( 2.01من ثالثة .كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بني استجابات عينة الدراسة حول حتقيق املنهج للمحور األول (املهارات احلركية وأمناط احلركة)،
تعزى ملتغري اإلمكانات الرياضية؛ وللمحور الرابع (اللياقة البدنية املعزز للصحة) تعزى ملتغريات :مؤهل املعلم األكادميي ،والتدريب أثناء اخلدمة،
واإلمكانات الرياضية؛ وللمحور اخلامس (سلوكيات فردية واجتماعية مسؤولة يف أماكن مزاولة األنشطة البدنية) تعزى ملتغريي :سنوات اخلربة ،والتدريب
أثناء اخلدمة .يف حني أظهرت النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات العينة يف حتقيق معايري حمتوى املنهج عايل اجلودة تعزى
ملتغري دعم قائد املدرسة.
الكلمات المفتاحية :منهج الرتبية البدنية والصحية ،املرحلة الثانوية ،اململكة العربية السعودية ،املنهج عايل اجلودة ،التقومي.
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اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 66الرياض (مجادى اآلخرة 1441ه ـ /فرباير 2020م)

وبرزت حركة التعليم املعتمد على املعايري ،واتسع انتشارها
يف الدول املتقدمة ومعظم الدول الطاحمة إىل إحداث
"اإلصالح الرتبوي" (السعدوي والشمراين.)27 :2016 ،
ويعرف املعيار يف السياق الرتبوي بأنه عبارة تصف املعارف
واملهارات املهمة اليت ينبغي تدريسها وتعلمها يف املدرسة،
ويقصد باملعارف املهمة ما ينبغي أن يعرفه الطالب ،ويتضمن
ذلك أهم املعتقدات واألفكار والقضايا واحلقائق واملفاهيم
واملبادئ املتعلقة مبادة دراسية معينة ،ويقصد باملهارات املهمة
ما ينبغي للطالب القيام به ،وهي تشري إىل طرق التفكري
واحللول والتواصل والتحقق (السعدوي والشمراين.)2016 ،
ويتفق ذلك مع ما قاله رافنهيل ( )Ravenhill, 1992: 3حول
املعايري يف الرتبية بأهنا جتيب عن تساؤالت رئيسة تتعلق مباذا
جيب على املدارس تعليمه ،وماذا جيب على التالميذ أن
يكونوا قادرين على أدائه ،وما مستوى صعوبة وتعقيد التعلم
الذي جيب على التالميذ حتقيقه يف كل موضوع ،وما مستوى
جودة اإلمكانات املدرسية لكي "نضمن أن يتعلم مجيع
التالميذ كيفية استخدام عقوهلم بطريقة حسنه".
وقد نشط الرتبويون يف جمال التعليم يف بناء مناهج دراسية
قائمة على املعايري حتقق اجلودة العالية يف العملية التعليمية،
وفق جماالت التعلم املختلفة يف املدارس .فريى لوند وتاهنيل
( )Lund and Tannehill, 2015: 7املنهج القائم على املعايري
بأنه "منهج دراسي معتمد يف تطويره على معايري حتدد بدقة
املهارات واملعرفة والعمليات العقلية اليت جيب على التالميذ
إظهارها يف سبيل حتقيق هذه املعايري" .ويف حماولة لرفع جودة
العملية التعليمية يف اململكة العربية السعودية ،قامت شركة
تطوير للخدمات التعليمية بتقدمي مبادرة باسم برنامج تطوير
الرتبية البدنية والرياضة املدرسية يف املدارس السعودية ،ومن
بواكري خمرجات هذا الربنامج إصدار دليل معلم الرتبية البدنية
والصحية للمرحلة الثانوية ،ويشتمل على أهداف املنهج يف
املرحلة الثانوية وهي :تعزيز االجتاه اإلجيايب حنو ممارسة النشاط
البدين لدى الطالب ،والتعريف بالعالقة بني النشاط البدين

المقدمة

قدمت مؤسسة مراكز السيطرة على األمراض والوقاية
( )CDC, 2013وثيقة بعنوان "اصنع الفرق يف مدرستك" واليت
تضمنت عشر اسرتاتيجيات لتعزيز الصحة بني األطفال يف
سن املدرسة  ،جاء منهج الرتبية البدنية كعامل رئيس فيها من
خالل تقدمي درس عايل اجلودة يتميز بتعليم التالميذ خربات
تعليمية متنوعة تؤسس الفهم واملعرفة واالجتاهات الصحية
السليمة .وحسب  )2004( CDCيقوم املنهج عايل اجلودة
على أربعة أبعاد رئيسة تشمل :الكتاب املدرسي املقرر يف
الرتبية البدنية ،والسياسة والبيئة التعليمية للرتبية البدنية يف
املدارس ،واسرتاتيجيات التدريس ،والتقومي املنتظم للتالميذ.
وقد بني ستابباك ( )Stabback, 2016مفهوم اجلودة يف املنهج
على أنه تقدمي خربات تربوية تعليمية شاملة جلميع املتعلمني
واملساواة بينهم يف فرص التعليم؛ وجتويد املمارسات املهنية
لدى املعلمني داخل املدرسة وخارجها؛ وتدريس املتعلمني
املهارات واملعارف واالجتاهات ليصبحوا قادرين على مواصلة
التعلم وحل املشكالت مدى احلياة؛ وحتقيق منوا متكامال
للمتعلمني يف خمتلف اجلوانب البدنية واملعرفية والنفسية
واالجتماعية .أما ستيدر ( )Stidder, 2015فوصف املنهج
عايل اجلودة بأنه الذي يستطيع استيعاب احتياجات وأداء
واهتمامات جمموعة واسعة من التالميذ ،مبا يشكل مقدمة
لتفوق التالميذ يف التحصيل األكادميي والتعلم احلركي ،ورفع
مستوى مشاركتهم يف األنشطة البدنية مبا يعزز من صحتهم.
كما أضاف كلني ( )Klein, 2006يف حديثه عن املنهج عايل
اجلودة بأنه القادر على تعليم اليافعني كيف يكونون مواطنني
ذوي مسؤولية وكفاءة واستقاللية ،من خالل االطالع على
املستحدثات العلمية يف العلوم الرياضية والنشاط البدين؛
والقدرة على حتمل املسؤولية عن أنشطتهم البدنية والصحية؛
واحرتام أقراهنم يف بيئة النشاط البدين؛ وإجياد املعلومات واختاذ
القرارات واملشاركة يف األنشطة الرياضية والبدنية وفقا مليوهلم
الشخصية وقدراهتم البدنية.
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راشد بن حممد جساس :تقومي منهج الرتبية البدنية والصحية يف ضوء معايري حمتوى املنهج عايل اجلودة ( )CDC 2004من وجهة نظر...

معايري منهج الرتبية البدنية عايل اجلودة من وثيقة خمرجات
اجلودة بربامج الرتبية البدنية ( Outcomes of Quality
 )Physical Education Programsاليت أصدرهتا اجلمعية
الوطنية للرياضة والرتبية البدنية بالواليات املتحدة األمريكية
( ،)NASPE,1992وحصلت هذه املعايري على رواج واسع بني
خمتلف الواليات ،كما لقيت املعايري قبوال من جهات دولية
معتربة يف الرتبية البدنية مثل اجمللس الدويل للصحة والرتبية
البدنية والرتويح والرياضة واحلركات اإليقاعية
( ،)ICHPERSDوقامت بعض الدول بتبين املعايري يف تطوير
مناهجها ( .)Lund, Tannehill, 2015وأسهمت هذه املعايري
يف تطوير منهج الرتبية البدنية يف جمموعة متنوعة من الدول،
وقد الحظ ماكفيل ( )MacPhail, 2015تشابه منهج الرتبية
البدنية بني الواليات املتحدة األمريكية ،واسرتاليا ،واململكة
املتحدة ،وإيرلندا ،ونيوزلندا ،وعلل ذلك بأن الرتبية البدنية
تستند على معايري ومعارف ومهارات وقيم رياضية وصحية
وتروحيية مشرتكة بني الدول .وحديثا ،قام  CDCبطرح مبادرة
املدارس الصحية ،واعتمد معايري املنهج عايل اجلودة يف تقومي
منهج الرتبية البدنية جبميع املدارس املشاركة يف املبادرة ( CDC
 ،)Healthy Schools, 2019واجلدول رقم ( )1يوضح معايري
حمتوى املنهج عايل اجلودة يف الرتبية البدنية.

من جهة والتغذية والصحة من جهة أخرى ،وتنمية اللياقة
البدنية املرتبطة بالصحة واألداء الرياضي وكيفية قياسها
واحملافظة عليها ،واكتساب املبادئ األساسية يف اإلسعافات
األولية لإلصابات واحلاالت الشائع حدوثها أثناء األنشطة
الرياضية ،وقدرا من الكفاية ألداء األلعاب الرياضية اليت متكن
الفرد من ممارسة النشاط البدين مدى احلياة (وزارة التعليم،
 .)7 :2015وقسمت وثيقة منهج الرتبية البدنية والصحية إىل
ست وحدات دراسية هي :اللياقة البدنية والصحة ،والنشاط
البدين والصحة ،وإصابات النشاط الرياضي ،وألعاب القوى،
واأللعاب اجلماعية ،وألعاب املضرب (وزارة التعليم،)2014 ،
ويعد الدليل عامال مساعدا للمعلمني على تدريس املنهج ألنه
يعكس عناصر املنهج :األهداف واحملتوى وطرق التدريس
وأساليب التقومي ،كما أنه مصدر مقروء يشتمل على
املعلومات املختارة من املعرفة املنظمة وغري املنظمة اليت
سيتعلمها التالميذ (محادات.)2009 ،
وقد بادر  CDCبدعم تبين املدارس واملؤسسات احلكومية
ملدخل املنهج القائم على املعايري من خالل حتديد معايري
حمتوى واضحة تصف ماذا جيب أن يتعلمه التالميذ يف دروس
الرتبية البدنية ،وما الذي سيكونون قادرين على أدائه يف هناية
كل صف دراسي منذ عام  .)CDC, 2004( 2004واشتقت

جدول1
معايير محتوى المنهج عالي الجودة في التربية البدنية وفق مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ()CDC 2004
م

محاور محتوى المنهج عالي الجودة

نص المعيار

األول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلامس

املهارات احلركية وأمناط احلركة
املفاهيم  ،واملبادئ ،واالسرتاتيجيات احلركية
ممارسة األنشطة البدنية
اللياقة البدنية املعززة للصحة
سلوكيات فردية و اجتماعية مسؤولة

يظهر الطالب كفاءة يف املهارات احلركية و أمناط احلركة الالزمة ألداء جمموعة متنوعة من األنشطة البدنية.
يظهر الطالب فهما للمفاهيم  ،واملبادئ  ،واالسرتاتيجيات احلركية عند تطبيق األنشطة البدنية يف الدرس.
يشارك الطالب يف األنشطة البدنية بانتظام.
حيقق الطالب مستوى يف اللياقة البدنية معزز للصحة  ،وحيافظ عليها.
يظهر سلوكيات فردية و اجتماعية مسؤولة  ،توضح احرتامه لنفسه و اآلخرين يف أماكن مزاولة األنشطة
البدنية.
يقدر الطالب األنشطة البدنية من أجل الصحة ،واالستمتاع ،والتحدي ،والتـعـبري عن النفس ،والتفاعل
االجتماعي.

السادس أمهية وفوائد وقيم األنشطة البدنية

الشدة ملدة ( )60دقيقة يوميا (Harold, Kohl, Heather,
) .2013وهنا تربز أمهية حتقيق معايري املنهج عايل اجلودة اليت

يساعد املنهج عايل اجلودة التالميذ على حتقيق املستوى
املوصى به للتالميذ ،وهو ممارسة أنشطة بدنية معتدلة إىل عالية

3

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 66الرياض (مجادى اآلخرة 1441ه ـ /فرباير 2020م)

يف حتسني التخطيط والتنفيذ والتقومي يف العملية التعليمية.
وجيدر التنويه بأن توظيف اجلودة يف املدارس "ليس باألمر
السهل"  ،نظرا ألن املدارس مؤسسات تربوية ذات بىن تتسم
بالتنوع يف مدخالهتا وخمرجاهتا ( .)Glasser, 2010: 4ويذكر
عالم ( )2007مكونات النظام املدرسي اليت ختضع لعملية
التقومي وهي :املعلم وفاعلية التدريس ،واإلدارة املدرسية ،واملبىن
املدرسي والتجهيزات ،واألنشطة واخلدمات الرتبوية واجملتمعية،
وحتصيل التالميذ يف املواد الدراسية.
وقد أجريت جمموعة من الدراسات لتقومي جودة منهج
الرتبية البدنية ،مشلت مكونات املنهج أو بعضا منها
كاألهداف التعليمية ،واحملتوى العلمي ،وطرق التدريس،
والوسائل التعليمية ،وأساليب التقومي .ويرى الشافعي والكثريي
وعلي ( ) 373: 1996بإمكانية "أن يقوم املنهج بكل هذه
العناصر ،وميكن أن يقوم بواحد منها أو أكثر ،واملهم أن
لتقومي كل عنصر من هذه العناصر أسلوبا وأدوات تناسبه".
ولذلك ،فإن الدراسة احلالية تشرتك مع الدراسات السابقة يف
أهنا تقومي للمنهج من أجل حتسني العملية التعليمية يف الرتبية
البدنية .أما ما يتعلق بأسلوب التقومي فالدراسة احلالية تتفق مع
دراسة الزعيب ( ،)2015ودراسة اجلندي ( ،)2014ودراسة
الطحاوي ( )2016يف تبين أسلوب التقومي القائم على املعايري،
يف حني ختتلف مع دراسة عبد اهلل وحممد ( )2007ودراسة
محدان (.)2008
استخدمت دراسة عبد اهلل وحممد ( )2007يف دولة
السودان ،املنهج الوصفي املسحي ،ومشلت العينة ( )30معلمة
تربية بدنية باملرحلة الثانوية ،وقد أجنب على استبانة الدراسة
اليت تكونت من ( )45عبارة ،موزعة على مخسة حماور هي:
األهداف ،واحملتوى ،وطرق التدريس والوسائل التعليمية،
واإلمكانات املادية ،والتقومي .وأظهرت النتائج وضوح أهداف
املنهج وحتقيقها بقيمة وسيط حسايب مقداره ( )4من مخسة،
وأما حمور حمتوى املنهج جاءت قيمة الوسيط ( )4من مخسة،
وهذه القيمة تعين أن غالبية املعلمات يرون أن حمتوى املنهج

تتجلى يف حاجة اجملتمع إىل إحداث تغري حقيقي لدى
التالميذ عرب التحفيز على ممارسة األنشطة البدنية بانتظام
للوقاية من اإلصابة بأمراض القلب والشرايني وضغط الدم
والكولسرتول ،وتعزيز العافية لدى الفرد عرب مراحل حياته،
وخفض نسبة الدهون يف اجلسم ملكافحة زيادة الوزن والسمنة،
وتعزيز مستوى اللياقة البدنية مدى احلياة ،وتوفري فرص تربوية
تعليمية ملمارسة األنشطة البدنية من أجل تعزيز الصحة،
وتزويد املتعلمني مبهارات متنوعة عامة كإدارة الوقت وتقدير
الذات ،ومهارات حركية يف األلعاب الرياضية واليت تستثمر يف
مناشط احلياة اليومية ،وتطوير قدرات املتعلمني البدنية ،وتنمية
اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة ،وحتسني املهارات اإلدراكية
لدى املتعلمني ،وتعزيز التوجهات اإلجيابية حنو النشاط البدين
لتبين منط حياته نشيطا بدنيا وصحيا
(CDC and National Association for Sport and

.)Physical Education, 2004
ومن املعلوم بأن أي منهج مدرسي هو "اجتهاد يف سبيل
حتقيق الغايات املنشودة" ولذلك حيتاج املنهج املدرسي إىل
حتقيق التكامل والشمول يف املعرفة من خالل التطوير املستمر
جلميع مكوناته حىت يواكب املستحدثات العلمية والتقنية يف
جمال الرتبية البدنية والصحية (سالمة .)268 :2007 ،ويقول
كيللي ( )Kelly ،2006: 5بأنه "من املفاجئ ،وال أريد القول
بأنه مربك ،لو ظل النظام الرتبوي يف وضع ثابت ،بينما كل
شيء حوله يتغري" ،يف إشارة إىل حاجة املؤسسة الرتبوية إىل
تطوير املنهج على حنو دوري ،والتوسع يف تقومي املنهج لتشمل
املفاهيم والعوامل املؤثرة عليه ،اليت مكنت جمتمعات الدول
املتقدمة من حتقيق نقلة نوعية يف جماالت متنوعة كالصناعة
والتكنولوجيا ووسائل االتصال .وملا كانت العلمية الرتبوية
والتعليمية هي حجر األساس يف أي تطور يراد للمجتمع،
حدد عالم ( )2007مداخل متعددة لتقومي املدارس ،منها
مدخل اجلودة والذي حظي باهتمام من قبل الباحثني
الرتبويني ،واستخدم بشكل واسع يف املشاريع والدراسات
التقوميية للعملية التعليمية ملا تضمنه من أغراض متعددة تسهم
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راشد بن حممد جساس :تقومي منهج الرتبية البدنية والصحية يف ضوء معايري حمتوى املنهج عايل اجلودة ( )CDC 2004من وجهة نظر...

املنهج ككل ذات داللة لصاحل اإلجابة (موافق) بنسبة بلغت
( )%45.96وحصلت املهارات الفنية لأللعاب الرياضية على
املرتبة األوىل بنسبة مئوية بلغت ( ،)%79.64يف حني جاءت
تنمية قيمة الثقة بالنفس يف املرتبة األخرية بني األهداف .وأما
حمور احملتوى ،فجاءت استجابات العينة ككل ذات داللة
لصاحل اإلجابة (موافق إىل حد ما) بنسبة بلغت (،)%45.59
وحصل التوافق احلركي على املرتبة األوىل بنسبة مئوية بلغت
( ،)%69.12ويف املرتبة السابعة اللياقة البدنية بنسبة
( ،)%63.50يف حني جاءت املعارف واملعلومات النظرية
املرتبطة بالتخصص يف املرتبة األخرية بنسبة ( .)%30.52ويف
ما يتعلق بكفاية اإلمكانات لتدريس املنهج ،جاءت فقرات
احملور ككل دالة لصاحل اإلجابة (موافق) بنسبة مئوية بلغت
( ،)%40.78ويف حمور التقومي جاءت ككل دالة لصاحل
اإلجابة (موافق إىل حد ما) بنسبة ( .)%49.91واستخلصت
الدراسة أن حمتوى املنهج حيتاج إىل إعادة نظر من قبل اجلهة
املسؤولة عن التعليم ليوائم الطالب يف ضوء املعايري القومية
لضمان اجلودة واالعتماد.
وقام الزعيب ( )2015بتقومي منهج الرتبية البدنية يف املرحلة
املتوسطة وفق معايري اجلودة املدرسية بدولة الكويت ،ومشلت
عينة الدراسة على معلمي وموجهي املنهج الذين أجابوا على
استبانة الدراسة اليت تكونت من ( )77عبارة موزعة على أربعة
حماور هي :األهداف العامة للرتبية البدنية ،واألهداف
الوجدانية ،واألهداف احلركية ،واألهداف املعرفية .وأظهرت
النتائج وجود فروق إحصائية بني استجابات املعلمني
واملوجهني يف حتقيق املنهج لألهداف احلركية املتعلقة بتنمية
عناصر اللياقة البدنية لدى التالميذ لصاحل اإلجابة (ال) ،وأداء
املهارات احلركية بتناسق وتوافق لصاحل اإلجابة (إىل حد ما).
كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني العينة يف حتقيق
املنهج لألهداف املعرفية املتعلقة باملعلومات اخلاصة باجلسم
وأجزائه والقوام اجليد لصاحل اإلجابة (إىل حد ما) ،وبالتعرف
على أمهية النشاط البدين يف الوقاية من األمراض لصاحل

متحقق ،وقد حصلت األلعاب الرياضية اجلماعية والفردية على
( )15استجابة أوافق بشدة ،وإشباع ميول ورغبات الطالبات
على ( )12استجابة أوافق ،والصفات البدنية على ()9
استجابات (أوافق وأوافق بشدة) .كما أشارت الدراسة إىل
وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) (=α 0,05بني
املعلمات حول تنمية اخلواص اجلسمية ،وتوفري دعم مادي
لصيانة أدوات األجهزة الرياضية لكن لصاحل املعلمات غري
املوافقات ،يف حني ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول
اهتمام اإلدارة املدرسية يف توفري األدوات للنشاط الرياضي.
وكذلك تناولت دراسة محدان ( )2008تقومي منهج الرتبية
البدنية والرياضية يف املرحلة الثانوية بفلسطني من وجهة نظر
معلمي الرتبية البدنية ،واستخدمت املنهج الوصفي ،وتكونت
أداة الدراسة من مخسة حماور :األهداف ،واحملتوى ،وطرائق
التدريس ،واألنشطة التعليمية والفعاليات املصاحبة للمنهج،
والتقومي .وأظهرت النتائج أن حتقيق املنهج جاء بدرجة
متوسطة وبنسبة مئوية مقدارها ( ،)% 66,6وجاء احملتوى يف
املرتبة األوىل بني احملاور بدرجة حتقيق متوسطة وبنسبة مئوية
مقدارها ( ،)%70.5أما األهداف فجاءت يف املرتبة الثانية
بدرجة حتقيق متوسطة وبنسبة مئوية مقدارها ( ،)%64.4يف
حني جاء التقومي يف املرتبة األخرية بدرجة منخفضة (.)%56
كما بينت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بني املعلمني
تعزى ملتغري اجلنس ولصاحل اإلناث ،يف حني ال توجد فروق
تعزى ملتغري اخلربة يف التدريس.
وهدفت دراسة اجلندي ( )2014إىل تقومي منهج الرتبية
البدنية يف ضوء املعايري القومية لضمان اجلودة واالعتماد،
باملدارس اإلعدادية الرياضية يف مجهورية مصر العربية،
واستخدمت املنهج الوصفي املسحي ،ومشلت العينة ()104
معلما وموجها ومدربا للمنهج الذين أجابوا عن استبانة
الدراسة اليت تكونت من عدد ( )95عبارة موزعة على أربعة
حماور هي :األهداف ،واحملتوى ،واإلمكانات ،والتقومي.
وأظهرت النتائج أن استجابات العينة جاءت يف حمور أهداف

5

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 66الرياض (مجادى اآلخرة 1441ه ـ /فرباير 2020م)

األلعاب الرياضية ،واجلانب الوجداين للمنهج كالتنمية
االجتماعية واالنفعالية للتالميذ.
وحيدد اجلعافرة ( )2015دور دراسات تقومي املنهج يف أهنا
تكشف أي قصور يف املنهج الدراسي قد يؤدي إىل "اخللل يف
مدخالت العملية التعليمية واملتمثلة يف ختلف املناهج املدرسية
عن مواكبة الثورة العلمية والتكنولوجية وتوظيفها يف جماالت
احلياة املختلفة" (اجلعافرة.)280 :2015 ،

اإلجابة (ال) .أيضا ،أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة
إحصائيا يف حتقيق األهداف الوجدانية املتعلقة بالسعادة
والرضا من خالل ممارسة األنشطة الرتوحيية وأنشطة اخلالء
لصاحل االستجابة (نعم) ،يف حني مل حيقق املنهج من
األهداف الوجدانية كال من :االحساس باجلمال احلركي
والقدرة على تقبل النقد من زمالئه ومدرسيه .وعزت الدراسة
هذا القصور والسلبيات يف حتقيق املنهج إىل عدم مشاركة كل
من املعلم والتلميذ يف صياغة وختطيط مفردات وأهداف
املنهج.
وأما دراسة الطحاوي ( )2016فقد هدفت إىل تقومي منهج
الرتبية البدنية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة باملدارس
اإلعدادية بدولة العراق ،واستخدمت املنهج الوصفي املسحي،
ومتثلت أداة الدراسة يف استبانة مشلت على مخسة حماور:
األهداف العامة ،واحملتوى ،واألهداف السلوكية ،واإلمكانات

ويف اململكة العربية السعودية ،ميثل املنهج خطوة مهمة يف

مكافحة األمراض غري السارية واخلمول وقلة احلركة .وعلى
الرغم من ذلك ،فقد سجلت دراسات الرتكيب اجلسمي
للسعوديني ارتفاعا يف نسبة السمنة بني الشباب والبالغني على
حد سواء ،كدراسة ماميش وآخرين ()Memish et al., 2013
واليت توصلت إىل أن نسبة السمنة ملن أعمارهم ( )15سنة
فأكثر بلغت ( )%28.7على مستوى مجيع املناطق اإلدارية
باململكة العربية السعودية .كما حصلت دراسة اهلزاع وباحسني
والسبيل وقهوجي والسليماين واملصيقر ( Al-Hazza et al.,
 )2014على نسبة مقاربة للسمنة بني فئة اليافعني ( 14سنة
إىل  19سنة) من اجلنسني الذكور واإلناث بلغت % 24.1
و %14بالتوايل ،مبا يرجح فرضية وجود تلميذ يعاين من
السمنة بني كل أربعة تالميذ ذكور ،وتلميذة بني كل عشر
تلميذات .باإلضافة إىل ذلك ،أشارت دراسة اهلزاع Al-
) )Hazzaa, 2018حول مهددات الصحة ومدى انتشارها يف
اجملتمع السعودي إىل نسب عالية يف مستوى قلة النشاط
البدين واخلمول بني األفراد البالغني ( 64-15سنة) يف اجملتمع
السعودي ،فبلغت النسبة بني الذكور من ( )%26إىل ()%85
أما اإلناث من ( )%43إىل ( )%91يف بعض الدراسات.
ويف فئة اليافعني ،أظهرت الدراسة ) )Al-Hazzaa, 2018بأن
مستوى النشاط البدين مل يصل إىل املستوى املوصى به
للحصول على الفوائد الصحية من ممارسة النشاط البدين ،وأن
اخلطر على صحة اجملتمع السعودي من قلة احلركة واخلمول قد
يتجاوز اخلطر من اإلصابة بأمراض القلب والشرايني.

الرياضية ،وأساليب التقومي ،وطبقت على ( )75موجها
ومدرب تربية بدنية .وأظهرت النتائج وجود فروق إحصائية
حول حتقيق املنهج لألهداف العامة لصاحل االجابة (ال) بنسبة
بلغت ( ،)%70وأما حمتوى املنهج فجاءت استجابات العينة
على احملور ككل ذات داللة لصاحل اإلجابة (إىل حد ما)
بنسبة بلغت ( ،)%50ولصاحل االجابة (نعم) بنسبة (41.66
 ،)%ويف حمور االهداف السلوكية ،جاءت استجابات العينة
لألهداف املعرفية واحلركية والوجدانية ذات داللة لصاحل
اإلجابة (ال) بنسبة بلغت ( %53.58 ،%60 ،%72.92على
التوايل)؛ كما جاءت االستجابات يف حمور التجهيزات
الرياضية والدعم املادي ككل ذات داللة لصاحل اإلجابة (نعم)
بنسبة بلغت ()%47.37؛ وأخريا ،حمور أساليب التقومي،
جاءت الداللة لصاحل اإلجابة (نعم) .واستخلصت الدراسة أن
اهتمام املنهج تركز يف النواحي املهارية لأللعاب الرياضية
وبعض الصفات البدنية يف حني يوجد قصور يف النواحي
املعرفية املتعلقة بالثقافة الرياضية واخلطط واالسرتاتيجيات يف
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إن اخنفاض مستوى حتقيق منهج الرتبية البدنية لألهداف
الرتبوية والصحية واملعرفية يلقي بظالله على صحة الفرد
واجملتمع السعودي يف املستقبل .فقد أظهرت دراسة املصطفى
وخباري ( )2002ضعفا يف حتقيق اجلانب املعريف والصحي يف
منهج الرتبية البدنية باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية
السعودية ،وأشارت دراسة حجازي وعبد السالم وكانون
( )2015إىل ضعف مستوى اللياقة البدنية لدى التالميذ يف
املرحلة املتوسطة باملقارنة باملعايري الدولية .وترى دراسة سعد
( )2005معوقات تواجه املعلمني عند تنفيذ املنهج تتعلق
باملنهج الدراسي ،واملعلم ،والطالب ،واإلمكانات الرياضية،
والتدريب أثناء اخلدمة ،قد تنعكس سلبا على خمرجات املنهج.
ومن هنا جاءت احلاجة إىل إجراء دراسة علمية هتدف إىل
تقومي منهج الرتبية البدنية باملرحلة الثانوية وفق أحدث
التوجهات احلديثة يف مناهج الرتبية البدنية ،كاملنهج عايل
اجلودة ،الذي يشكل مدخال لتجويد العملية التعليمية،
والوقوف على الواقع احلايل للمنهج يف املرحلة الثانوية.
وأيضا ،تتناول الدراسة احلالية حاجة اجملتمع السعودي
حنو تغيري منط حياة الفرد من اخلمول إىل النشاط البدين عرب
تظافر جهود املؤسسات احلكومية مثل وزارة الصحة ووزارة
التعليم وفق عمل منظم جيري يف تلك املؤسسات احلكومية
كال حسب دوره وإمكاناته .وبالتأكيد يذهب هذا الدور أبعد
وأعمق من تلقني املعلومات الصحية إىل مبادرات عملية قابلة
للتنفيذ تتناسب مع فلسفة وبيئة الفرد .ومن تلك األدوار جاء
قرار وزارة التعليم السعودية بتعديل مسمى منهج الرتبية البدنية
إىل منهج الرتبية البدنية والصحية ،ليعكس عزم الوزارة
املستقبلي يف تلبية احتياج الفرد الصحي لألنشطة البدنية
وبداية عمل حقيقي لتعزيز الصحة بني الشباب ،وتغيري منط
حياة الشباب يف أثناء فرتة الدراسة وما بعدها ،حنو ممارسة
احلياة النشيطة بدنيا ،وحتصيل فوائد صحية متعددة دون
املساس بدور املدرسة يف اإلعداد األكادميي للتالميذ
(.)Abolfotouh, 2013

وتظهر أمهية هذه الدراسة احلالية من الناحية النظرية يف:

تقومي منهج الرتبية البدنية والصحية يف اململكة العربية السعودية
من منظور معايري املنهج عايل اجلودة ،وهذا االجتاه من أحدث
االجتاهات يف بناء وتطوير املناهج الدراسية ،مما يسهم يف
تقومي املنهج وفق التوجهات العاملية؛ وإضافة للدراسات يف
مناهج الرتبية البدنية والصحية لتثري معرفة املختصني يف
املناهج واملمارسني لتدريس الرتبية البدنية يف املدارس ،وصانع
القرار يف وزارة التعليم باململكة العربية السعودية حول مستوى
العملية التعليمية يف املرحلة الثانوية وفقا ملعايري معتمدة من
مؤسسة دولية رائدة يف جمال الرتبية البدنية والرياضية.
أما من الناحية التطبيقية ،فتأيت أمهيتها بأهنا :تستجيب
إىل جهود وزارة التعليم لتبين مدخل املعايري يف بناء وتطوير
املناهج املدرسية ،واليت هتدف إىل بناء معايري جلميع املناهج يف
التعليم العام ،وحتديد ما جيب أن يعرفه الطالب يف كل مرحلة،
وما يستطيع عمله يف كل منها؛ كما تزود الدراسة القائمني
على تطوير منهج الرتبية البدنية والصحية بتصور حول حتقيق
املنهج لألهداف احملددة يف املرحلة الثانوية يف ضوء معايري
املنهج عايل اجلودة ،ومن املعلوم أن هذه املرحلة مهمة يف
التعليم العام إذ تعد خامتة املراحل الدراسية ،وفيها تنضج
سلوكيات ومهارات واجتاهات الفرد حنو الصحة والنشاط
البدين؛ وتتيح نتائج الدراسة فرصة إجراء املقارنات بني اململكة
العربية السعودية والدول األخرى املتقدمة يف منهج الرتبية
البدنية والصحية ،واليت سبقت اململكة يف تبين مدخل املنهج
عايل اجلودة يف بناء وتقومي املنهج.
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل :
 .1حتديد درجة حتقيق منهج الرتبية البدنية يف املدارس الثانوية
مبدينة الرياض يف اململكة العربية السعودية ملعايري حمتوى املنهج
عايل اجلودة املعتمدة من قبل مراكز السيطرة على األمراض
والوقاية منها (.)CDC, 2004
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يتكون جمتمع وعينة الدراسة من مجيع معلمي الرتبية
البدنية يف املرحلة الثانوية يف الفصل الدراسي الثاين من العام
الدراسي 1438/1439ه ،املوافق  ،2017/2018مبدينة الرياض
وفق آخر إحصائية رمسية منشورة من قبل اإلدارة العامة للتعليم
مبنطقة الرياض ،وبلغ عددهم ( )176معلما (وزارة التعليم،
 .)2017ومت اختيار عينة الدراسة من املعلمني ،نظرا لطبيعة
الدراسة اليت تتطلب معرفة دقيقة باملنهج املطبق يف املدارس.
كما مت اختيار املرحلة الثانوية ألن نظام الدراسة باملقررات
طرح يف اململكة العربية السعودية حديثا ،وحاجة املؤسسة
التعليمية لتقومي منهج الرتبية البدنية يف هذا النظام الدراسي
اجلديد (وزارة التعليم.)2016 ،

 .2التعرف على الفروق اإلحصائية بني استجابات عينة
الدراسة حول حتقيق منهج الرتبية البدنية يف املرحلة الثانوية
مبدينة الرياض يف اململكة العربية السعودية ملعايري حمتوى املنهج
عايل اجلودة ( ،)CDC, 2004واليت تعزى ملتغريات :املؤهل
األكادميي للمعلم ،وسنوات اخلربة يف التدريس ،والتدريب أثناء
اخلدمة ،ودعم قائد املدرسة ،واإلمكانات الرياضية.
تساؤالت الدراسة:
جتيب الدراسة احلالية على التساؤلني اآلتيني:
 .1ما درجة حتقيق منهج الرتبية البدنية يف املدارس الثانوية
مبدينة الرياض يف اململكة العربية السعودية ملعايري املنهج عايل
اجلودة املعتمدة من قبل مراكز السيطرة على األمراض والوقاية
منها ()CDC, 2004؟
 .2هل توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات استجابات
عينة الدراسة حول حتقيق منهج الرتبية البدنية والصحية يف
املدارس الثانوية مبدينة الرياض ملعايري املنهج عايل اجلودة
( ،)CDC 2004اليت تعزى ملتغريات :املؤهل األكادميي
للمعلم ،وسنوات اخلربة يف التدريس ،والتدريب أثناء اخلدمة،
ودعم قائد املدرسة ،واإلمكانات الرياضية؟

إجراءات الدراسة:

حصلت الدراسة احلالية على موافقة وزارة التعليم إلجرائها
على مدارس املرحلة الثانوية يف مدينة الرياض ،ومت توزيع أداة
الدراسة إلكرتونيا على مجيع معلمي الرتبية البدنية عن طريق
إدارة تقنية املعلومات بالوزارة ،وبالتنسيق مع مشريف الرتبية
البدنية يف مكاتب التعليم ملتابعة وتشجيع املعلمني على
املشاركة يف الدراسة .واستغرق تطبيق الدراسة أربعة أسابيع،
وبلغ عدد االستبانات املكتملة ( )110استبانة ،بنسبة اسرتجاع
(.)% 62.5

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة
الدراسة الذي يتم من خالله تقومي حتقيق منهج الرتبية البدنية
يف املرحلة الثانوية مبدينة الرياض ملعايري حمتوى املنهج عايل
اجلودة ،وذلك هبدف وصف درجة حتققها كما يف واقع
املدارس (العساف.)2006 ،

وصف أفراد العينة وفقاً لمتغيرات الدراسة :

اشتملت الدراسة على ( )110معلم تربية بدنية باملرحلة
الثانوية يف مدينة الرياض .وينب اجلدول ( )2وصفا للعينة وفق
متغريات الدراسة الرئيسة .

مجتمع وعينة الدراسة :

جدول :2
وصف أفراد العينة وفقاً لمتغيرات الدراسة:
المتغيرات

المؤهل األكاديمي

الفئة

العدد

النسبة المئوية %

الدبلوم
البكالوريوس
دراسات عليا

4
88
18

%3.6
%80
%16.4
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المتغيرات

الفئة

العدد

النسبة المئوية %

الخبرة في التدريس

سبع سنوات فأقل
مثان إىل أربع عشرة سنة
مخس عشرة سنة فأكثر
نعم ،حضرت دورة
ال
متوافرة بدرجة كبرية
متوسطة
ضعيفة
دعم كبري
متوسط
ضعيف

16
30
64
86
24
50
46
14
25
49
36

%14.5
%27.3
%58.2
%87.2
%21.8
%45.5
%41.8
%12.7
%22.7
%44.5
%32.7

التدريب أثناء الخدمة
توافر اإلمكانات الرياضية

دعم قائد المدرسة

البدين ،وأمهية وفوائد وقيم األنشطة البدنية .أما اجلزء الثاين:

أداة الدراسة :

يتناول البيانات األولية اخلاصة بأفراد عينة الدراسة :املؤهل
األكادميي ،واخلربة يف التدريس ،والتدريب أثناء اخلدمة ،ودعم
قائد املدرسة ،واإلمكانات الرياضية.

مت االستعانة مبعايري معدة مسبقا من قبل مراكز السيطرة
على األمراض والوقاية ( )CDC, 2004لغرض تقومي منهج
الرتبية البدنية يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض .وقد اختريت
هذه املعايري إلجراء الدراسة بعد االطالع املستفيض على
األدبيات العلمية والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع
الدراسة ،ونظرا جلودة هذه املعايري إذ أصدرت من جهة خمتصة
ومعتربة يف الرتبية البدنية ،ومت استخدامها من قبل أنظمة
التعليم املتقدمة يف تقومي منهج الرتبية البدنية مثل الواليات
املتحدة األمريكية ،ولعدم وجود معايري حملتوى منهج الرتبية
البدنية والصحية يف التعليم السعودي .ترمجت النسخة
اإلجنليزية إىل اللغة العربية بواسطة الباحث وهو متخصص يف
مناهج وطرق تدريس الرتبية البدنية ومتقن للغة اإلجنليزية حتدثا
وكتابة .ولتحسني جودة الرتمجة عرضت االستبانة األصلية
والنسخة املرتمجة على خرباء بقسم املناهج وطرق التدريس
جبامعة امللك سعود للمراجعة ،وتكونت يف صورهتا النهائية من

صدق أداة الدراسة :

صدق المحكمين :مت التحقق من صدق استبانة الدراسة

باستخدام أسلوب الصدق الظاهري إذ عرضها على أربعة
خرباء يف مناهج وطرق تدريس الرتبية البدنية جبامعة امللك
سعود ،والذين أعطوا مالحظاهتم حول مناسبة األداة للبيئة
الرتبوية السعودية ،ووضوح الفقرات ومالئمتها للمحور.
وتضمنت التعديالت املقرتحة إعادة صياغة بعض العبارات،
ومت األخذ هبا مجيعا.
صدق االتساق الداخلي:
مت التحقق من صدق االتساق الداخلي لألداة بتطبيقها
ميدانيا على عينة استطالعية من معلمي الرتبية البدنية
باملدارس الثانوية يف مدينة الرياض من غري عينة الدراسة بلغت
( )30معلما ،وحساب معامل االرتباط بريسون ملعرفة االتساق
الداخلي بني كل عبارة واحملور الذي تنتمي إليه ،وبني درجة
كل عبارة بالدرجة الكلية لالستمارة كما يظهر يف اجلدول
رقم (.)3

جزأين :اجلزء األول ،حيتوي على ( )30عبارة تتناول مؤشرات

معايري حمتوى املنهج عايل اجلودة يف الرتبية البدنية ،مقسومة
بالتساوي مبقدار مخسة عبارات على ستة حماور رئيسة:
املهارات احلركية وأمناط احلركة ،واملبادئ واالسرتاتيجيات
احلركية ،واملشاركة يف األنشطة البدنية ،واللياقة البدنية املعزز
للصحة ،وسلوكيات فردية واجتماعية مسؤولة يف بيئة النشاط
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جدول 3
معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي:
المحور األول

المحور الثاني
معامل االرتباط

معامل االرتباط رقم
رقم
العبارة
العبارة
**0.543
6
**0.498
1
**0.686
7
**0.587
2
**0.660
8
**0.501
3
**0.725
9
**0.430
4
**0.718
10
**0.641
5
** ذات داللة إحصائية عند مستوى()α≥ 0.01

المحور الثالث
رقم
العبارة
11
12
13
14
15

المحور الرابع

معامل االرتباط
**0.664
**0.698
**0.582
**0.692
**0.727

يتضح من اجلدول رقم ( )3أن مجيع معامالت ارتباط كل
عبارة مع حمورها موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى (،)0.01
كما أن قوة االرتباط تراوحت بني املتوسطة والعالية (-0.430
 )0.826وهذه القيم مناسبة للتطبيق يف هذه الدراسة احلالية.

رقم
العبارة
16
17
18
19
20

المحور الخامس

معامل االرتباط
**0.717
**0.748
**0.680
**0.709
**0.739

رقم
العبارة
21
22
23
24
25

معامل االرتباط
**0.600
**0.629
**0.742
**0.733
**0.765

المحور السادس
رقم
العبارة
26
27
28
29
30

معامل االرتباط
**0.757
**0.745
**0.668
**0.736
**0.826

مت إجراء اختبار معامل ثبات ألفا كرونباخ (Cronbach's
) Alphaحلساب ثبات أداة الدراسة بكاملها ،ولكل حمور على
حدة ،ويوضح اجلدول رقم ( )4قيم معامل الثبات للمحاور
ولألداة.

ثبات أداة الدراسة :

جدول4

معامل ألفا كرونباخ ) Cronbach's Alpha (αلقياس ثبات أداة الدراسة:
م

عدد العبارات

المحاور

5
5
5
5
5
5
30

املهارات احلركية وأمناط احلركة
األول
املفاهيم ،واملبادئ  ،واالسرتاتيجيات احلركية
الثاين
الثالث املشاركة يف األنشطة البدنية
اللياقة البدنية املعززة للصحة
الرابع
اخلامس سلوكيات فردية واجتماعية مسؤولة يف أماكن مزاولة األنشطة البدنية
السادس أمهية وفوائد وقيم األنشطة البدنية
الثبات الكلي

يتضح من اجلدول رقم ( )4أن معامل الثبات الكلي ألداة
الدراسة قد بلغ ( ،)0.952فيما تراوحت معامالت الثبات
للمجاالت بني ( )0.905-0.725وهذه املعامالت تشري إىل
درجة عالية من الثبات ميكن الوثوق هبا من أجل استخدام
أداة الدراسة جلمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلتها.

معامل ألفا كرونباخ
0.725
0.855
0.766
0.838
0.862
0.905
0.952

 ،)Correlationومعامل ألفا كرونباخ (
 ،)αواملتوسط احلسايب ( )Meanواالحنراف املعياري ( Std.
 ،)Deviationواختبار ت ( )t-Testللعينات املستقلة،
واختبار حتليل التباين األحادي (  )One Way ANOVAفـ
( )Fللفروق بني اجملموعات ،واختبار شيفيه ( )Sheff'eللفروق
البعدية.
وجرى استخدام مقياس ليكرت ( )Likertالثالثي
لتحديد استجابات عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات حماور
األداة .وحتديد قيمة لكل مستوى من املستويات يف املقياس
على النحو اآليت (3( :متحقق كليا )2) ،جزئيا )1( ،غري
Cronbach's Alpha

األساليب اإلحصائية:
استخدمت الدراسة برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم
االجتماعية ( )SPSSلتحليل البيانات اليت مت مجعها من عينة
الدراسة ،ومشلت االختبارات اإلحصائية اآلتية :التكرارات
والنسب املئوية ،ومعامل ارتباط بريسون ( Pearson
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( ،)0.67 = )1-3واعتماد املقياس للحكم على املتوسطات
احلسابية كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)5

متحقق .وألغراض حتليل استجابات عينة الدراسة ،مت حتديد
طول الفئة لعبارات األداة من خالل املعادلة (طول الفئة=
درجة الفئة العليا  -درجة الفئة الدنيا ÷ عدد الفئات (÷3

جدول 5
قيمة كل مستوى في مستويات مقياس األداة:
طول الفئة

درجة التحقيق

1.67 – 1
1.68 – 2.33
2.34 – 3

غري متحقق
جزئي
كامل

حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب
الستجابات أفراد عينة الدراسة وفق كل حمور ،وأيضا مت
حساهبا للمحاور ككل (جدول .)6

نتائج الدراسة:
لإلجابة عن التساؤل األول :ما درجة حتقيق منهج الرتبية

البدنية يف املرحلة الثانوية مبدينة الرياض باململكة العربية
السعودية ملعايري حمتوى املنهج عايل اجلودة ()CDC, 2004؛ مت

الجدول رقم (:)6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لتحقيق منهج التربية البدنية والصحية في المرحلة الثانوية في ضوء معايير المنهج عالي
الجودة:
م
األول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلامس
السادس

محاور محتوى المنهج عالي الجودة
املهارات احلركية وأمناط احلركة
املفاهيم ،واملبادئ  ،واالسرتاتيجيات احلركية
املشاركة يف األنشطة البدنية
اللياقة البدنية املعززة للصحة
سلوكيات فردية واجتماعية مسؤولة يف أماكن مزاولة األنشطة البدنية
أمهية وفوائد وقيم األنشطة البدنية
المتوسط العام

المتوسط

االنحراف المعياري

2.06
1.96
2.05
2.00
2.00
1.96

0.495
0.559
0.541
0.634
0.593
0.629
2.01

يتضح من اجلدول رقم ( )6أن حتقيق منهج الرتبية البدنية
يف املرحلة الثانوية يف ضوء معايري حمتوى املنهج عايل اجلودة
جاءت بدرجة جزئية ،إذ وقعت متوسطات مجيع احملاور،
باإلضافة إىل املتوسط العام يف نطاق مستوى التحقيق اجلزئي،
كما أن قيمة االحنراف املعياري تراوحت بني ( )0.495و
( ،)0.634وهذه القيم تظهر تقاربا يف آراء عينة الدراسة حول
مستوى حتقيق احملاور .وعلى الرغم من حصول مجيع حماور
املنهج على مستوى حتقيق جزئي  ،يتضح من اجلدول رقم ()6
أن هناك حتقيقا أعلى للمحور األول (املهارات احلركية وأمناط

الرتبة

درجة التحقيق

1
5
2
4
3
6

جزئي

جزئي

احلركة) فقد جاء يف املرتبة األوىل بني احملاور وبلغت قيمة
املتوسط احلسايب ( )2.06من ثالثة ،يف حني يوجد حتقيق أقل
يف احملور الثاين (املفاهيم ،واملبادئ ،واالسرتاتيجيات احلركية)
واحملور السادس (أمهية وفوائد وقيم األنشطة البدنية) جاء يف
املرتبة اخلامسة والسادسة على التوايل ،وبلغ قيمة املتوسط
احلسايب هلما (.)1.96
وأما درجة حتقيق كل عبارة من عبارات احملور وترتيبها
حسب املتوسط احلسايب ،سيتم تفصيلها يف اجلدول رقم (.)7
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جدول 7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لفقرات أداة الدراسة:
م

العبارة

التكرار

1

دروس حول املهارات احلركية األساسية واملتقدمة لثالثة من األلعاب ك
الرياضية.
%

2

دروس حول املهارات احلركية التخصصية (مثل :الضربات األمامية ك
واخللفية اهلجومية يف لعبة التنس).
%
دروس حول الدمج بني اثنني أو أكثر من املهارات احلركية ( ،مثل :ك
مناقشة آلية رمي القرص يف ألعاب القوى).
%
دروس تسمح للمتعلم بأن يستخدم اخلربات التعليمية يف تطبيق عملي ك
(مثل  :أداء القفز الثالثي بألعاب القوى جمزئة إىل خطوات متبوعة
بتطبيق عملي).
%

5

تعليمات تشري بوضوح إىل مستوى الصف املناسب لتدريس الطالب ك
%
املهارات احلركية.
دروس حول مميزات مهمة ألمناط احلركة  ،مثل تدريس الطالب موضوعا ك
حول اخلطوات الفنية املهمة يف مهارات متقدمة كالضربة الساحقة
األمامية يف الطائرة.
%

7

دروس يف مفاهيم احلركة ،األنشطة البدنية ،واخلطط الرياضية على مدى ك
صفوف املرحلة الثانوية.
%
دروس يف علم امليكانيكا احلركية (مثل :الدوران  ،مسافة الرمي)  ،أو ك
تطبيقات مبادئ علم وظائف أعضاء اجلسم من أجل التقييم الذايت
للمهارات احلركية.
%

9

دروس يف التعلم احلركي و مفاهيم التطور احلركي (مثل :مناقشة دور ك
التحسن السريع يف عملية التعلم  ،مراحل التعلم  ،أو الوقت املستغرق يف
ردة الفعل بني خمتلف اجملموعات العمرية).
%

النسبة

درجة التحقق
كاملة

جزئية

المئوية

3
4

6

8

 10تعليمات تشري بوضوح إىل مستوى الصف املناسب لتدريس الطالب ك
مفاهيم احلركة  ،املبادئ  ،والتكتيك الرياضي.
%
 11دروس تعلم الطالب أسباب التـغـري يف أمناط ممارسة األنشطة البدنية ك
مدى احلياة ،وما مقدار األنشطة البدنية املوصى به للشباب والبالغني.
%
 12دروس تعلم الطالب كيف يطورون بأنفسهم برنامج نشاط بدين ك
شخصي يطبقونه بناء على تقييم ذايت ملستوى األنشطة البدنية واللياقة
البدنية  ،واختيارات واهتمامات الطالب
%
 13دروس تسمح للطالب بأن يطبقوا بأنفسهم مبادئ التدريب الرياضي ك

12

غير

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

متحقق
20

65

25

2.045

18.2 59.1 22.7
46
51
13

1.700

41.8 46.4 11.8
26
50
34

2.073

23.6 45.5 30.9
17
46
47

2.273

0.640
0.671
0.738
0.715

14
29
10
3

15.5 41.8 42.7
20
47
43
18.2 42.7 39.1
11
39
60

2.209

0.730

5

2.445

0.671

1

10 35.5 54.5
17
49
44

2.245

15.5 44.5
57
37

40
16

1.627

51.8 33.6 14.5
48
45
17

1.718

43.6 40.9 15.5
41
49
20

1.809

37.3 44.5 18.2
24
48
38

2.127

21.8 43.6 34.5
28
50
32

2.036

25.5 45.5 29.1
27
51
32

2.045

0.706
0.727

0.718

0.723

0.743

0741

0.734

4
30

28

25

7

16
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م

العبارة

التكرار
النسبة

درجة التحقق
كاملة

جزئية

المئوية
14

15
16
17

%
على ممارستهم لألنشطة البدنية والرياضية احملببة.
دروس تسمح للطالب بقياس مستوى األنشطة البدنية واستخدام ك
اسرتاتيجيات تغري السلوك املناسبة لتحسني ذلك.
%
تعليمات حمددة تشري بوضوح إىل مستوى الصف املناسب لتدريس ك
الطالب مفاهيم النشاط البدين ومهارات.
%
دروس حول األنشطة املعززة لكل عنصر من عناصر اللياقة البدنية ،ك
وأنشطة تساعد الطالب على حتقيق أهدافهم الشخصية يف اللياقة.
%
دروس حول مفاهيم أساسية بعلم وظائف األعضاء والتمرينات (مثل  :ك
قدرة الدماغ على إرسال إشارات و استقباهلا من العضالت).
%

 18دروس حول معايري اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة وفق السن واجلنس ،و ك
كيف يقوم الطالب بقياس وتفسري بياناهتم الشخصية للياقة البدنية.
%
 19دروس تسمح للطالب بتطوير برنامج شخصي للياقة البدنية املرتبط ك
بالصحة  ،يشتمل على أهداف حمددة.
%
 20تعليمات حمددة تشري بوضوح إىل مستوى الصف املناسب لتدريس ك
الطالب املفاهيم و األنشطة املرتبطة باللياقة البدنية.
%
 21دروس تزود الطالب بالفرص املناسبة إلظهار مهارة القيادة (مثل :قيادة ك
جمموعة للمشي بعد هناية اليوم الدراسي).
%
 22دروس حتث الطالب على املشاركة يف تعليم وتدريس النظام والربوتوكول ك
املتبع يف الرياضة واأللعاب املقدمة أثناء دروس الرتبية البدنية وخارجها.
%
 23دروس تسمح ملعلمي الرتبية البدنية تدريس عوامل األمن والسالمة ك
وإجراءاهتا يف جمموعة متنوعة من األنشطة البدنية  ،واختبارات اللياقة
البدنية ،واأللعاب الرياضية.
%
 24دروس حمددة تدفع الطالب إىل حتديد آثار عناصر مثل التقدم يف عمر ك
اإلنسان  ،واإلعاقة  ،واجلنس  ،واالنتماء األسري  ،والبيئة  ،والثقافة ،
%
على مستوى مشاركة الفرد يف األنشطة البدنية.
 25تعليمات حمددة تشري بوضوح إىل مستوى الصف املناسب لتدريس ك
الطالب املفاهيم ،واملهارات ،واألنشطة املتعلقة باملسؤولية الشخصية
والسلوك االجتماعي يف بيئة النشاط البدين.
%
 26دروس حول دور األنشطة البدنية يف ثقافات خمتلفة ،وأثرها ( مثل :أمهية ك
رياضة أو لعبة معينة يف بلدان خمتلفة).
%

13

غير

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

متحقق
24.5 46.4 29.1
46
43
21

1.773

41.8 39.1 19.1
25
56
29

2.036

22.7 50.9 26.4
17
41
51

2.318

15.5 37.3 47.3
44
43
23

1.809

40 39.1 20.9
18
57
35

2.155

16.4 51.8 31.8
34
43
33

1.991

30.9
25

2.055

22.7 49.1 28.2
26
49
35

2.082

23.6 44.5 31.8
35
45
30

1.955

31.8 40.9 27.3
23
52
35

2.127

20.9 47.4 31.8
37
46
27

1.909

30
31

39
54

0.750

0.702
0.728
0.760
0.679
0.784
0.714
0.743
0.770

0.721

0.760

27

17
2
26
6
19
11
9
22

8

23

33.6 41.8 24.5
25

59

26

23.6 53.6 22.7
29
48
33
26.4 43.6 30.0

1.991

2.036

0.684

0.753

18

15

اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 66الرياض (مجادى اآلخرة 1441ه ـ /فرباير 2020م)
م

العبارة

التكرار
النسبة
المئوية

 27دروس تسمح لطالب بتحليل خصائص الرياضة واألنشطة البدنية اليت ك
%
يستمتعون هبا شخصيا.
 28دروس تسمح للطالب بالتعرف على مفاهيم اجلمال يف األنشطة البدنية ك
ومناقشة دورها (مثل :ملاذا استخدام احلركة يف التعبري عن النفس يشعر
الرضى)
%
 29دروس تعلم الطالب الفروق بني التحدي الشخصي و املنافسة الرياضية ،ك
وتقدمي فرصة للطالب الختيار حتديني على األقل من األنشطة البدنية %
واحملاولة لتحقيقها.
 30تعليمات حمددة تشري بوضوح إىل الصف املناسب لتدريس مفاهيم ك
%
ومهارات وأنشطة مرتبطة بالقيم يف األنشطة البدنية.

بشكل عام ،يتضح من اجلدول رقم ( )7أن املتوسطات
احلسابية للفقرات تراوحت بني أعلى قيمة متوسط حسايب
مقداره ( ،(2.445ومتثل درجة حتقيق كاملة للعبارة يف منهج
الرتبية البدنية والصحية باملرحلة الثانوية ،وأقل درجة عند قيمة
) )1.627ومتثل درجة عدم حتقيق للعبارة ،مبا يشري إىل وجود
تباين يف درجة حتقيق املنهج وفق معايري حمتوى املنهج عايل
اجلودة بني متحقق بدرجة كاملة وجزئية وغري متحقق بناء على
املقياس املتدرج الثالثي.
وتبني النتائج التفصيلية لعبارات االستبانة ،أن العبارة رقم
( )6ونصها "دروس حول مميزات مهمة ألمناط احلركة"،
جاءت األوىل يف ترتيب استجابات عينة الدراسة ،وحصلت
على متوسط حسايب بلغ ( ،)2.445ومتثل درجة حتقيق كاملة،
والعبارة رقم ( )16ونصها "دروس حول األنشطة املعززة لكل
عنصر من عناصر اللياقة البدنية ،وأنشطة تساعد الطالب
على حتقيق أهدافهم الشخصية يف اللياقة" ،جاءت ثانية ،
وحصلت على متوسط حسايب مقداره ( )2.31ومتثل درجة
حتقق جزئي .يف حني أن العبارة رقم ( )8ونصها "دروس يف
علم امليكانيكا احلركية ،وتطبيقات مبادئ علم وظائف أعضاء
اجلسم من أجل التقييم الذايت للمهارات احلركية" ،جاءت يف

درجة التحقق
كاملة

جزئية

غير

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

متحقق
36
42
32
32.7 38.2 29.1
40
47
23
36.4 42.7 20.9
34
47
29
30.9 42.7 26.4
26
53
31
23.6 48.2 28.2

1.964

0.789

20

1.845

0.744

24

1.955

0.758

21

2.045

0.721

12

ترتيب استجابات عينة الدراسة األخرية ،وحصلت على
متوسط حسايب بلغ ( ،)1.627ومتثل درجة عدم التحقق.
لإلجابة عن التساؤل الثاني:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≥ 0.05بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة
حول درجة حتقيق منهج الرتبية البدنية والصحية يف املرحلة
الثانوية مبدينة الرياض ملعايري املنهج عايل اجلودة
) )CDC,2004تعزى ملتغريات :املؤهل األكادميي ،واخلربة يف
التدريس ،والتدريب أثناء اخلدمة ،ودعم قائد املدرسة
واإلمكانات الرياضية؟
أوالً  :متغير المؤهل األكاديمي:

مت إجراء اختبار (ت) للعينات املستقلة للتعرف على مدى
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ≥α
 )0.05بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول
درجة حتقيق منهج الرتبية البدنية والصحية يف املرحلة الثانوية
مبدينة الرياض ملعايري املنهج عايل اجلودة ) (CDC,2004تعزى
ملتغري :مؤهل املعلم األكادميي .مت استبعاد املعلمني احلاصلني
على مؤهل الدبلوم من االختبار ،نظرا لقلة العدد يف اجملموعة،
واجلدول رقم ( )8يوضح اإلجابة عن السؤال.
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جدول :8
اختبار ( ت) للعينات المستقلة (  )t-Testلداللة الفروق تبعاً لمتغير المؤهل األكاديمي للمعلم:
المحاور

الفئات

عدد

المتوسط

االنحراف

المعلمين

الحسابي

المعياري

درجات الحرية

مستوى الداللة

قيمة ت

الداللة

األول

البكالوريوس
دراسات عليا

88
18

2.03
2.16

0.510
0.358

104

-1.012

0.314

غري دالة

الثاين

البكالوريوس

88

2.00

0.577

104

1.185

0.239

غري دالة

الثالث

دراسات عليا
البكالوريوس

18
88

1.83
2.09

0.389
0.549

104

الرابع

دراسات عليا
البكالوريوس

18
88

1.87
2.05

0.474
0.625

104

اخلامس

دراسات عليا
البكالوريوس

18
88

1.70
2.03

0.613
0.599

104

السادس

دراسات عليا
البكالوريوس

18
88

1.90
2.00

0.554
0.636

104

دراسات عليا

18

1.75

0.524

0.132

1.520

*0.038

2.159

0.383

0.876

0.127

1.539

غري دالة
دال
غري دالة
غري دالة

* ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ** )α≥ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى()α≥ 0.01

األخرى يف معظم املدارس الثانوية مبدينة الرياض ،اليت يدرس
هبا معلمو الرتبية البدنية من محلة درجة البكالوريوس.

يوضح اجلدول رقم ( )8وجود فروق دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بني استجابات عينة الدراسة حول
حتقيق منهج الرتبية البدنية يف املرحلة الثانوية للمحور الرابع
(اللياقة البدنية املعززة للصحة) ،تعزى ملتغري مؤهل املعلم
األكادميي ،وجاءت الفروق لصاحل املعلمني احلاصلني على
درجة البكالوريوس ،وهذه النتيجة تشري إىل حتقق معيار اللياقة
البدنية املعززة للصحة يف املنهج بدرجة أكرب من املعايري

ثانياً  :سنوات الخبرة في التدريس

يوضح اجلدول رقم ( )9اختبار حتليل التباين األحادي
( )One Way ANOVAلداللة الفروق بني استجابات عينة
الدراسة وفق متغري سنوات اخلربة يف التدريس

جدول :9
نتائج اختبار تحليل التباين لداللة الفروق في تحقق معايير منهج التربية البدنية وفقاً لمتغير سنوات الخبرة في التدريس:
المحاور

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

الداللة

األول

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

0.268
26.496

2
107

0.134
0.248

0.541

0.584

غري دالة

الكلي

26.764

109

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

0.406
33.769
34.175
1.045
30.859
30.904

2
107
109
2
107
109

الثاين

الثالث

15

0.203
0.316

0.644

0.527

غري دالة

0.523
0.288

1.813

0.168

غري دالة
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المحاور

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

الداللة

الرابع

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

0.881
43.055
43.937
2.181
36.250
38.431
1.491
41.724
43.215

2
107
109
2
107
109
2
107
109

0.441
0.402

1.095

0.338

غري دالة

1.091
0.339

3.220

*0.044

دالة

0.745
0.339

1.911

0.153

غري دالة

اخلامس

السادس

وملعرفة اجتاه الفروق بني جمموعات معلمي الرتيبة البدنية ،مت
استخدام اختبار شيفيه ( )Scheff'eللمقارنات البعدية،
واجلدول ( )10يوضح ذلك.

يوضح اجلدول رقم ( )9وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بني استجابات العينة حول
حتقيق احملور اخلامس (سلوكيات فردية واجتماعية مسؤولة يف
أماكن مزاولة األنشطة البدنية) تعزى ملتغري اخلربة يف التدريس،

جدول 10
اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة تبعاً لمتغير الخبرة في التدريس:
المحور

الخبرة في التدريس
() I

الفرق بين المتوسطات

() J

الخطأ المعياري

مستوى الداللة

()I-J

 7سنوات فأقل

 8إىل  14سنة
 15سنة فأعلى

0.410
0.393

0.180
0.162

0.080
*0.058

 8إىل  14سنة

 15سنة فأعلى

- 0.162

0.128

0.992

اخلامس

للمسؤولة الفردية واجملتمعية أكثر من أقراهنم ذوي اخلربة
األطول يف التدريس.

يتضح من اجلدول رقم ( )10وجود فروق دالة عند مستوى
الداللة ( )α≥ 0.05عند حتقيق احملور اخلامس يف منهج الرتبية
البدنية بني املعلمني ذوي سنوات اخلربة يف التدريس (7
سنوات فأقل) و ( 15سنة فأعلى) لصاحل املعلمني ذوي اخلربة
األقل ( 7سنوات فأقل)  ،فاملعلمون اجلدد يرون حتقيق املنهج

ثالثاً :التدريب أثناء الخدمة:

يوضح اجلدول رقم ( )11اختبار (ت) لداللة الفروق بني
استجابات عينة الدراسة وفق متغري التدريب أثناء اخلدمة.

جدول :11
اختبار (ت) للعينات المستقلة (  )t-Testلداللة الفروق تبعاً لمتغير التدريب أثناء الخدمة:
المتوسط

االنحراف

درجات

المحور

الفئات (التدريب)

العدد

الحسابي

المعياري

الحرية

0.486

108

املعيار األول

ال

24

1.91

0.493
0.589

املعيار الثاين

نعم ،حضرت
ال

86
24

2.10
1.90

108

16

قيمة ت
-1.614
-0.599

مستوى الداللة
0.109
0.550

الداللة
غري دالة
غري دالة

راشد بن حممد جساس :تقومي منهج الرتبية البدنية والصحية يف ضوء معايري حمتوى املنهج عايل اجلودة ( )CDC 2004من وجهة نظر...
المحور

املعيار الثالث
املعيار الرابع
املعيار اخلامس
املعيار السادس

المتوسط

االنحراف

درجات

الفئات (التدريب)

العدد

الحسابي

المعياري

الحرية

0.553

نعم ،حضرت

86

1.98

ال
نعم ،حضرت
ال
نعم ،حضرت
ال

24
86
24
86
24

1.88
2.10
1.67
2.09
1.75

0.639
0.503
0.665
0.599
0.654

نعم ،حضرت
ال
نعم ،حضرت

86
24
86

2.07
1.79
2.01

0.560
0.703
0.602

يوضح اجلدول ( )11وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
استجابات عينة الدراسة عند مستوى ()0.01 = α
للمحور الرابع (اللياقة البدنية املعززة للصحة) واحملور اخلامس
(سلوكيات فردية واجتماعية مسؤولة يف أماكن مزاولة األنشطة
البدنية) ،مما يعين وجود فروق يف حتقيق منهج الرتبية البدنية يف
املرحلة الثانوية هلذين احملورين تعزى ملتغري التدريب أثناء
اخلدمة ،لصاحل املعلمني الذين حصلوا على تدريب ،وهذه
النتيجة تشري إىل دور للتدريب يف حتقيق معايري املنهج عايل

قيمة ت

مستوى الداللة

الداللة

108

-1.801

0.125

غري دالة

108

-2.935

**0.004

دالة

108

-2.390

**0.019

دالة

108

-1.572

0.119

غري دالة

اجلودة املتعلقة مبعيار اللياقة البدنية املعززة للصحة ،ومعيار
السلوكيات املسؤولة يف أماكن مزاولة األنشطة البدنية.
رابعاً  :دعم قائد المدرسة:

يوضح اجلدول رقم ( )12نتائج حتليل التباين األحادي
لداللة الفروق عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بني معلمي
الرتبية البدنية حول حتقق منهج الرتبية البدنية يف املرحلة الثانوية
ملعايري حمتوى املنهج عايل اجلودة وذلك تبعا ملتغري دعم قائد
املدرسة ،واجلدول رقم ( )12يوضح النتائج.

جدول 12
اختبار تحليل التباين األحادي (  )One Way ANOVAلداللة الفروق بين استجابات عينة الدراسة وفق متغير دعم قائد المدرسة:
المحاور

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

الداللة

األول

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

1.203
25.561

2
107

0.601
0.239

2.518

0.085

غري دالة

الكلي

26.764

109

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بني اجملموعات

1.074
33.101
34.175
0.823
31.082
31.904
0.871
43.065
43.937
0.469

2
107
109
2
107
109
2
107
109
2

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

17

0.537
0.309

1.736

0.181

غري دالة

0.411
0.290

1.416

0.247

غري دالة

0.436
0.402

1.083

0.342

غري دالة

0.235

0.662

0.518

غري دالة
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المحاور

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

السادس

داخل اجملموعات
الكلي
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

37.961
38.431
0.190
43.025
43.215

107
109
2
107
109

0.355
0.095
0.402

يتضح من اجلدول رقم ( )12عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني استجابات عينة الدراسة حول حتقيق منهج
الرتبية البدنية والصحية يف املرحلة الثانوية ملعايري املنهج عايل
اجلودة تعزى ملتغري دعم قائد املدرسة .وهذه النتيجة تشري إىل
أن معايري املنهج عايل اجلودة تتحقق يف املرحلة الثانوية رغم
التباين يف مستويات دعم قائد املدرسة للمنهج.

قيمة ف

0.237

مستوى الداللة

0.790

الداللة

غري دالة

خامسا  :توافر اإلمكانات الرياضية:
ً

يوضح اجلدول رقم ( )13اختبار حتليل التباين األحادي
( )One Way ANOVAلداللة الفروق بني استجابات عينة
الدراسة وفق متغري اإلمكانات الرياضية.

جدول 13
اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول تحقق معايير المنهج عالي الجودة في منهج التربية البدنية
والصحية في المرحلة الثانوية تبعاً لمتغير اإلمكانات الرياضية:
المحاور

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط مجموع المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

الداللة

األول

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

1.562
25.202

2
107

0.781
0.236

3.316

*0.040

دالة

الكلي

26.764

109

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
الكلي

1.646
32.529
34.175
1.032
30.873
31.904
4.604
39.333
43.931
1.665
36.766
38.431
1.263
41.952
43.215

2
107
109
2
107
109
2
107
109
2
107
109
2
107
109

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

0.823
0.304

2.707

0.071

غري دالة

0.516
0.289

1.788

0.172

غري دالة

2.302
0.368

6.263

**0.003

دالة

0.833
0.344

2.432

0.094

غري دالة

0.632
0.392

1.611

0.204

غري دالة

حول حتقيق منهج الرتبية البدنية والصحية يف املرحلة الثانوية
للمحور األول (املهارات احلركية وأمناط احلركة) ،وفروق ذات

تظهر النتائج يف اجلدول ( )13وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.05بني استجابات أفراد العينة
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الفروق بني جمموعات معلمي الرتيبة البدنية مت إجراء اختبار
شيفيه ( )Scheff'eللمقارنات البعدية  ،واجلدول ( )13يوضح
ذلك.

داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥ 0.01للمحور الرابع (اللياقة
البدنية املعززة للصحة) تعزى ملتغري اإلمكانات الرياضية ،مما
يعين وجود تباين بني تقدير العينة لدرجة حتقيق املنهج هلذين
احملورين وفق اإلمكانات الرياضية يف املدرسة .وملعرفة اجتاه
جدول 13
اختبار شيفيه للمقارنات البعدية تبعاً لمتغير اإلمكانات الرياضية:
المعايير

توافر اإلمكانات الرياضية

() I

() J

()I-J

ضعيفة

متوسطة
كبرية

-0.148
-0.362

0.099
0.146

0.332
*0.052

متوسطة
ضعيفة

كبرية
متوسطة
كبرية

- 0.214
-0.162

0.148
0.495

0.355
0.948

-2.360

0.740

**0.004

متوسطة

كبرية

- 0.590

0.185

**0.008

املعيار األول

املعيار الرابع

فروق بين المتوسطات

الخطأ المعياري

مستوى الداللة

 ،)2004وأظهرت نتائج الدراسة أن معايري حمتوى املنهج عايل
اجلودة حتققت بدرجة جزئية يف منهج الرتبية البدنية والصحية
باملرحلة الثانوية مبدينة الرياض .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة
(محدان )2008 ،ودراسة (اجلندي )2014 ،ودراسة
(الطحاوي )2016 ،اليت توصلت إىل أن منهج الرتبية البدنية
يتحقق بدرجة متوسطة ،يف حني اختلفت مع دراسة (عبداهلل
وحممد )2007 ،اليت توصلت إىل درجة حتقيق مرتفع للمنهج.
وبوجه عام ،قد يعزى االختالف بني الدراسات السابقة إىل
التباين يف حمكات تقومي املنهج بني الدراسات ،كاجلودة
الشاملة ،واملعايري الوطنية للمناهج الدراسية بدولة مصر،
واألدبيات العلمية للتقومي يف الرتبية البدنية .كما تعزو الدراسة
حتقيق منهج الرتبية البدنية يف املرحلة الثانوية بدرجة جزئية إىل
ما أشار إليه باحثون من نقص املعرفة الرتبوية والتدريسية
والتكنولوجية لدى بعض معلمي الرتبية البدنية (جساس،
 ،)2017وهذا يتفق مع دايسون ( )Dyson, 2014إذ يرى أن
ضعف املعرفة لدى املعلمني يقلل من جودة العملية التعليمية
يف الرتبية البدنية ،وكذلك نتائج دراسة ستارك وسرتل ( Starc

يتضح من اجلدول رقم ( )13وجود فروق دالة عند مستوى
الداللة ( )α≥ 0.05بني املعلمني حول حتقيق احملور األول
(املهارات احلركية وأمناط احلركة) يف املدارس ذات اإلمكانات
الرياضية (الضعيفة) و(الكبرية) لصاحل املدارس ذات التوافر
الكبري .باإلضافة إىل ذلك ،يوضح اجلدول وجود فروق دالة
عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بني املعلمني حول حتقيق
احملور الرابع (اللياقة البدنية املعززة للصحة) يف املدارس ذات
اإلمكانات الرياضية (الضعيفة) و(املتوسطة) و(الكبرية) لصاحل
املدارس ذات التوافر الكبري .وهذه النتيجة تظهر دورا
لإلمكانات الرياضية يف حتقيق معايري املنهج عايل اجلودة
املتعلقة باللياقة البدنية املعززة للصحة واملهارات احلركية وأمناط
احلركة.
مناقشة النتائج
أجاب تساؤل الدراسة األول عن درجة حتقيق منهج الرتبية
البدنية والصحية يف املرحلة الثانوية ملعايري حمتوى املنهج عايل
اجلودة ،وقد مت قياس درجة التحقيق باستخدام استبانة
معتمدة من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية ( CDC,
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(عبد اهلل وحممد )2007 ،ودراسة (الزعيب )2016 ،واليت
توصلت إىل أن املنهج ال ينمي عناصر اللياقة البدنية لدى
التالميذ .ومع أمهية توافر اللياقة البدنية لدى الشباب من أجل
ممارسة النشاط البدين وتبين منط حياة صحي ،فإن إضافة
وحدة دراسية حول اللياقة البدنية يف دليل معلم الرتبية الصحية
والبدنية احلايل يف املدارس الثانوية أمر مفيد للمعلمني (وزارة
التعليم ،)2016 ،إال أن املعلمني حيتاجون إىل تدريب حىت
يتغلبوا على أي مشكالت ومعوقات قد يواجهوهنا عند
تدريس اللياقة البدنية.
يف حني جاء حتقيق معيار املنهج عايل اجلودة املرتبط بعلم
امليكانيكا احلركية وتطبيقات مبادئ علم وظائف أعضاء
اجلسم من أجل التقييم الذايت للمهارات احلركية ،يف ترتيب
استجابات عينة الدراسة باملرتبة األخرية ،ومتثل درجة عدم
التحقق .وتعزو الدراسة هذه النتيجة إىل ضعف يف احلصيلة
املعرفية لدى معلم الرتبية البدنية املرتبطة بفسيولوجيا اجلهد
البدين (اجلفري ،)2015 ،وأيضا إىل حمدودية يف برامج التدريب
املهين أثناء اخلدمة حول أساليب التقومي احلديثة يف الرتبية
البدنية املعتمدة على التحليل احلركي للمهارات ،إذ من
الالفت يف دراسة (اجلندي )2012 ،ودراسة (الطحاوي،
 )2016اليت توصلتا إىل نسبة حتقيق متوسطة إىل عالية يف تقومي
املهارات الرياضية ،أن عينة الدراستني مشلت على موجهي
الرتبية البدنية وهم من املدربني على استخدام أساليب وأدوات
تقومي متنوعة يف الرتبية البدنية.
وقد أجاب تساؤل الدراسة الثاين عن وجود فروق دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بني استجابات عينة
الدراسة حول حتقيق منهج الرتبية البدنية يف املرحلة الثانوية
ملعايري املنهج عايل اجلودة تعزى ملتغريات  :مؤهل املعلم
األكادميي ،واخلربة يف التدريس ،والتدريب أثناء اخلدمة،
واإلمكانات الرياضية ،ودعم مدير املدرسة.
وقد أظهرت نتائج الدراسة احلالية وجود فروق بني املعلمني
يف حتقيق معيار املنهج عايل اجلودة املتعلق باللياقة البدنية

 )and Sterl, 2012واليت أظهرت املعلم املتخصص يف الرتبية
البدنية ،الذي ميتلك معرفة علمية مبحتوى املنهج ،يكون أكثر
فاعلية من معلم الصف غري املتخصص ،الذي أعد إعدادا
شامال .لذلك ،يدعو ورد ( )Ward, 2013صانعي القرار يف
املؤسسة التعليمية واملعلمني إىل تبين منظور جديد حول
الفاعلية يف التعليم ،يتضمن فهما عميقا للتفاعل الديناميكي
والعالقة املتداخلة بني املعلم والطالب واحملتوى العلمي ملنهج
الرتبية البدنية.
كما ،تفاوتت درجة حتقيق معايري حمتوى املنهج عايل
اجلودة يف منهج الرتبية البدنية والصحية باملرحلة الثانوية ،إذ
أشارت النتائج إىل حتقيق حمتوى األمناط واملهارات احلركية يف
املنهج باملرتبة األوىل ،وبدرجة كاملة .وتعزو الدراسة هذا
االهتمام بتدريس األلعاب الرياضية يف املرحلة الثانوية إىل
جهود وزارة التعليم السعودية يف زيادة أعداد املمارسني
لأللعاب الرياضية املختلفة من تالميذ املدارس الثانوية عرب
مبادرات شركة تطوير للخدمات التعليمية ،واليت أطلقت
مبادرة دعم الرياضة املدرسية يف خمتلف أرجاء اململكة العربية
السعودية .وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (الطحاوي،
 )2016ودراسة (عبد اهلل وحممد )2007 ،إذ توصلت إىل أن
القائمني على تنفيذ املنهج يف املرحلة الثانوية موافقون بشدة
على حتقيق املهارات الرياضية يف األلعاب اجلماعية والفردية.
يف حني اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (اجلندي)2014 ،
اليت أظهرت أن معظم معلمي الرتبية البدنية ( )%79.64يرون
املنهج ساهم (إىل حد ما) يف تعليم التالميذ املهارات الفنية
لأللعاب الرياضية.
وأيضا ،جاء حتقيق منهج الرتبية البدنية والصحية يف
املرحلة الثانوية ملعيار حمتوى املنهج عايل اجلودة املتعلق باللياقة
البدنية وممارسة األنشطة البدنية املعززة هلا ،باملرتبة الثانية،
وبدرجة حتقق جزئي .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (اجلندي،
 )2014واليت توصلت إىل أن املنهج حيقق تنمية لعناصر اللياقة
البدنية مبستوى (إىل حد ما) .وختتلف هذه النتيجة مع دراسة
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املهارات احلركية ،فقد ضمنت املسؤولية ملعايري منهج الرتبية
البدنية بالواليات املتحدة األمريكية يف عام Laker, ( 2004
2000؛  ،)Hellison, 2018فحديثو التخرج قد تأهلوا أكادمييا
لتعليم قيمة املسؤولية يف الرتبية البدنية ،يف حني أن أقراهنم
األقدم يف التدريس أعدوا أثناء فرتة اإلعداد األكادميي ،و
مترسوا خالل سنوات العمل يف املدارس على تدريس املهارات
احلركية والرياضية .وختتلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة
(محدان )2008 ،اليت توصلت إىل عدم وجود فروق بني
تصورات معلمي الرتبية البدنية حول حتقيق املنهج تعزى ملتغري
خربة املعلم يف التدريس .ونظرا ألمهية تدريس قيمة املسؤولية
حنو الفرد واجملتمع املرتبطة بالنشاط البدين ،وزرع تلك القيمة
يف النشء ،يقرتح كريك ( )Kirk, 2013تبين منوذج الرتبية
الرياضية ( ،)Sport Educationومنوذج منهج الثقافة البدنية
( )Physical Literacyألهنما يقدمان للمعلم أهدافا تعليمية
وطريقة تدريس واضحة تعزز اجلانب الوجداين لدى التالميذ.
كذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني املعلمني يف حتقيق معياري املنهج عايل اجلودة
املتعلق باللياقة البدنية املعززة للصحة ،والسلوكيات الفردية
واالجتماعية املسؤولة يف أماكن مزاولة األنشطة البدنية ،تعزى
ملتغري التدريب أثناء اخلدمة ،لصاحل املعلمني الذين حصلوا
على تدريب .وتدعم هذه النتيجة الفرضية القائلة :إن التدريب
عامل رئيس يف حتسني فاعلية املعلم عند تدريس القضايا
العلمية والرتبوية ومنها اللياقة البدنية واملسؤولية الفردية
واجملتمعية ،ملا له من أثر يف تطوير املعرفة الرتبوية والتدريسية
لدى املعلمني .وجتدر اإلشارة هنا إىل أن آرمور ويالينق
( )Armour and Yelling, 2004بينا للقائمني على التدريب
ضرورة العمل على ردم الفجوة بني طبيعة الربامج وتطلعات
املعلمني ،الذين يرغبون يف تلقي تدريب مهين يعود بالفائدة
على التالميذ ومرتبط بالتحديات الواقعية يف املدارس.
وأما دعم قائد املدرسية ،فقد أظهرت نتائج الدراسة عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني حول حتقيق

املعززة للصحة ،تعزى ملتغري مؤهل املعلم األكادميي ،وجاءت
الفروق لصاحل املعلمني احلاصلني على درجة البكالوريوس.
وتعزو الدراسة هذه النتيجة إىل أن برامج الدراسات العليا يف
اجلامعات تقدم جمموعة متنوعة من التخصصات مثل :اإلدارة
الرتبوية والرياضية ،واملناهج وطرق التدريس العامة ،وتقنيات
التعليم ،واإلرشاد والتوجيه النفسي ،وهذه التخصصات قد ال
تسهم بشكل مباشر يف االرتقاء باملعرفة التخصصية يف تدريس
اللياقة البدنية لدى املعلمني .باإلضافة إىل ذلك ،تواجه بعض
املدارس الثانوية باململكة العربية السعودية حتدي إجياد وقت
كاف لتنمية اللياقة البدنية يف ظل ازدحام اليوم الدراسي
باملقررات التدريسية ،خصوصا يف املدارس الثانوية اليت تعمل
وفق النظام الفصلي إذ يتاح للتالميذ حصة تربية بدنية واحدة
مدهتا ) (45دقيقة يف األسبوع .وقد أظهرت دراسة هاردمان
وموريف وروتني وتونز ( Hardman, Murphy, Routen, and
 )Tones, 2014بأن متوسط الوقت املخصص للرتبية البدنية
يف املدارس الثانوية مبعظم الدول يرتاوح من ( )25–240دقيقة
يف األسبوع ،ووصفها بأهنا مشكلة معقدة وقابلة للتفاقم يف
املستقبل .ويف اململكة العربية السعودية ،هناك إشارات إجيابية
مبا يتعلق بالوقت املخصص للمنهج ،تظهر يف تطبيق نظام
املقررات يف املرحلة الثانوية ،والذي يعطي املنهج مخس
حصص يف األسبوع ( )225دقيقة ،مما يتيح فرصة أكرب لتعزيز
اللياقة البدنية لدى التالميذ .وبالتأكيد ،تظل مشكلة قلة
الوقت املخصص قائمة وحتتاج إىل حل جذري يف املرحلة
املتوسطة اليت ختصص ( )45دقيقة يف األسبوع.
وفيما يتعلق مبتغري اخلربة يف التدريس ،أظهرت نتائج
الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بني املعلمني يف حتقيق معيار
املنهج عايل اجلودة املرتبط بسلوكيات فردية واجتماعية مسؤولة
يف أماكن مزاولة األنشطة البدنية ،لصاحل املعلمني ذوي اخلربة
األقل ( 7سنوات فأقل) .وتعزو الدراسة هذه النتيجة إىل أن
التوجه حنو تدريس املسؤولية الفردية واجملتمعية يف الرتبية البدنية
يعد توجها حديثا مقارنة بالتوجهات األخرى كتدريس
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واألدوات يف الدول النامية ،أما يف الدول املتقدمة فإن التحدي
يتضح يف حمافظة املدارس على صيانة دورية لألجهزة
واألدوات.

منهج الرتبية البدنية والصحية يف املرحلة الثانوية ملعايري املنهج
عايل اجلودة تعزى ملتغري دعم قائد املدرسة .وتعزو الدراسة
هذه النتيجة إىل حمدودية دور قائد املدرسة يف عملية ختطيط
وتنفيذ منهج الرتبية البدنية ،إذ يقتصر الدور احلايل على قيام
القائد مبتابعة وتفقد ملف حتضري الدروس ،ومشاهدة أداء
املعلم يف دروس حمددة مسبقا .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
(عبداهلل وحممد )2007 ،واليت توصلت إىل عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية يف حتقيق املعلمني للمنهج تعزى ملتغري
إدارة املدرسة .ونظرا إىل أمهية إطالع إدارة املدرسة بدور
جوهري يف الرتبية البدنية ،فإنه من الضروري تفعيل مسامهة
إدارة املدرسة يف ختطيط وتقومي منهج الرتبية البدنية .ويف هذا
الصدد ،يرى جانسان والمبانس ()Janssen & LeBlanc, 2010
أن تضع إدارة املدرسة يف االعتبار الفوائد الصحية النفسية
واالجتماعية والبدنية للنشاط البدين على األطفال والشباب،
وتفعل دورها يف توفري فرص متنوعة ملمارسة النشاط البدين
أثناء اليوم الدراسي من خالل املناشط الالصفية ،ويف فرتة
املساء عرب فعاليات الرياضة املدرسية.
كما أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق دالة
إحصائيا بني املعلمني حول حتقيق معياري املنهج عايل اجلودة
املتعلق باملهارات احلركية وأمناط احلركة ،واللياقة البدنية املعززة
للصحة ،تعزى ملتغري اإلمكانات الرياضية ،ولصاحل املدارس
ذات التوافر الكبري لإلمكانات .وتفسر الدراسة هذه النتيجة
بأن تدريس املهارات احلركية واللياقة البدنية يتطلب توافر
األدوات الرياضية املتنوعة ،كاملالعب ذات املقاييس الصحيحة
واألجهزة اخلاصة باللياقة البدنية .وبالنظر يف الدراسات
السابقة كدراسة (عبد اهلل وحممد )2007 ،ودراسة (اجلندي،
 )2014نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني
يف توافر األدوات وكفاية أعمال الصيانة لألجهزة يف املدارس،
لصاحل عدم املوافقة على كفايتها من وجهة املعلمني .وهذا
بشكل عام ما خلص إليه هاردمان وآخرون ( Hardman etal.,
 )2014من وجود نقص يف موارد الرتبية البدنية من األجهزة

توصيات ومقترحات الدراسة:

يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة احلالية من نتائج؛ تقدم
الدراسة بعض التوصيات اليت تسهم يف حتقيق منهج الرتبية
البدنية والصحية يف املرحلة الثانوية مبدينة الرياض ملعايري حمتوى
املنهج عايل اجلودة  ،وتتمثل فيما يأيت:
 -1إعادة النظر يف حمتوى منهج الرتبية البدنية والصحية
يف املرحلة الثانوية وتوافقه مع التوجهات احلديثة يف املناهج
الدراسية القائمة على املعايري واجلودة يف التعليم.
 -2تقدمي برامج تطوير مهين للمعلمني تعمل على سد
الفجوة يف املعرفة الرتبوية والتدريسية من أجل حتقيق منهج
الرتبية البدنية يف املرحلة الثانوية ملعايري املنهج عايل اجلودة.
 -3نشر ثقافة وممارسات اجلودة يف التعليم عرب املؤمترات
واللقاءات وورش العمل ،يقدمها خرباء يف املناهج وطرق
التدريس القائم على املعايري واجلودة ،وتشجيع املعلمني على
حضورها ماديا ومعنويا.
 -4دعم مدارس املرحلة الثانوية باألدوات واألجهزة
الضرورية لتنفيذ منهج الرتبية البدنية والصحية ،وإجراء أعمال
الصيانة الدورية هلا من قبل شركة متخصصة بالتجهيزات
الرياضية.
 -5تفعيل دور اإلشراف الرتبوي يف وزارة التعليم ليتابع
وبدقة تدريس منهج الرتبية البدنية والصحية وفق دليل معلم
املرحلة الثانوية ،ونقل التوجهات احلديثة يف علم التدريس
واملناهج إىل املعلمني يف امليدان ،وتقدمي حلول للصعوبات
واملعوقات يف ضوء إمكانات املدرسة.
 -6إجراء دراسة للكشف عن درجة حتقيق معايري املنهج
عايل اجلودة يف املراحل الدراسية األخرى ،للوقوف على واقع
منهج الرتبية البدنية يف التعليم السعودي.
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Abstract: the aim of this study was to evaluate Physical education [PE] curriculum at secondary school in Riyadh city at
Saudi Arabia according to the high quality PE curriculum standards. The study has implemented a descriptive methodology,
the sample included (110) PE teachers which was (62.5%) of the total PE teachers working in secondary schools in Riyadh
during the school year 1438-1439H. The PE high quality analytic tool for grads 9-12, developed by the CDC in 2004, was
used. The main findings indicated that the PE and Health curriculum in secondary schools was partially achieved with
average score (2.01 of 3) according to the high quality curriculum content standards. In particular, there were significant
statistical difference between teachers in the first standard (competency in motor skills and movement patterns) in regard to
their school sport equipment, the fourth standard (health-enhancing level of physical fitness) in regard to PE teachers'
qualification, in-service training and sport equipment, and in the fifth standard (personal and social behavior) in regard to
their experience and in-service training. Finally, there were no statistical difference between PE teachers in reference to the
support given from the school head-teacher.

Key Words: Physical and Health Education Curriculum, Secondary School, Kingdom of Saudi Arabia, High Quality
Curriculum, Evaluation
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مجال خليل اخلالدي :موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية ودولة االمارات...

موضوعات محبة النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية في المملكة العربية السعودية ودولة
اإلمارات العربية المتحدة "دراسة تحليلية مقارنة"
جمال خليل الخالدي
عمادة شؤون الطالب -جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل
قدم للنشر 1440/8/30هـ  -وقبل 1441/10هـ

المستخلص :هدفت الدراسة احلالية تقصي مدى تضمني كتب الرتبية اإلسالمية يف كل من اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة

ملوضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وبغية حتقيق هذا اهلدف ،مت استخدام املنهج الوصفي القائم على حتليل احملتوى لكتب الرتبية اإلسالمية
للصفوف :الثاين والرابع والسادس االبتدائي املقررة للعام الدراسي (2018/2017م) ،وقد مت إعداد قائمة ألبرز موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،ومشلت جماالت سبعة( :التأصيل الشرعي حملبة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وعلو مكانة النيب عليه السالم ،والتعريف بسرية النيب عليه السالم،
وحمبة آل البيت والصحابة الكرام ،ومناذج من عموم رمحته وعطفه عليه السالم ،ومناذج من حمبة الصحابة للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومثرات حمبة النيب
عليه السالم).
وأشارت نتائج حتليل احملتوى أن جمموع الفقرات املرتبطة بلغ ( )330فقرة من أصل ( )2767فقرة اشتملت عليها كتب الرتبية اإلسالمية
املستهدفة يف اململكة العربية السعودية ،وبنسبة مئوية قدرها ( ،)11.92%مقارنة بـ( )106فقرات مرتبطة من أصل( )1237فقرة يف كتب الرتبية
اإلسالمية املستهدفة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وبنسبة مئوية قدرها ( .)8.56%كما أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغري
الصف الدراسي ،وذلك لصاحل الصف األعلى مقارنة مبا دونه يف كتب الرتبية اإلسالمية املستهدفة يف السعودية ،ولصاحل الصف الثاين االبتدائي مقارنة
بالصفني؛ الرابع والسادس يف كتب الرتبية اإلسالمية يف اإلمارات .كما أظهرت النتائج ،كذلك ،فروقا ذات داللة إحصائية بني األبعاد املتعلقة
مبوضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية يف السعودية واإلمارات وذلك لصاحل كتب الرتبية اإلسالمية يف السعودية
مقارنة بكتب الرتبية اإلسالمية يف اإلمارات .ويف ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة إثراء كتب الرتبية اإلسالمية مبوضوعات حمبة النيب صلى اهلل
عليه وسلم ،وإجراء املزيد من الدراسات اليت تستقصي درجة تضمني موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الكتب املدرسية.
الكلمات المفتاحية :موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،كتب الرتبية اإلسالمية ،دراسة مقارنة.
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باإلضافة إىل كونه يشكل الوثيقة الرمسية املكتوبة للمنهج بكل
مكوناته ،وحيمل رسالة ذات حمتوى بيداغوجي ( & Gurung
 ،)Martin,2011;Fang,2014غرضها التأثري يف الطلبة بغية
بناء أو تطوير أو تعديل النواحي الفكرية أو الوجدانية أو
التطبيقية السلوكية ،ويتناول أبعادا اجتماعية واقتصادية
وفكرية ..متعددة ،ولذا أشار كثري من الباحثني أمثال:
2013؛
والتميمي،
اخلوالدة
(مصطفى2017،؛
العياصرة2011،؛ اجلهيمي )2010 ،إىل حاجة كتب الرتبية
اإلسالمية إىل املراجعة ،والتحليل ،والتقومي ،والتطوير؛ مبا
ينسجم مع األسس العقدية والفكرية واالجتماعية والنفسية،
ملا لذلك كله من دور إجيايب يف إعداد املتعلم املثقف ،وإمداده
بكل ما حيتاج إليه من معلومات ،ومهارات حياتية ،يف ظل
ّ
بيئة إميانية سليمة.
ومن هنا؛ تربز أمهية كتب الرتبية اإلسالمية يف إثارة يقظة
احلب النبوي لدى الطلبة وتنميته يف صورة تكامل بني األسس
العقدية واملعرفية والنفسية والنمائية واالجتماعية ،بطريقة
منظمة متدرجة ،واضحة املعامل واألبعاد ،بيّنة األسس
والغايات ،ضمن إيقاع مجايل معريف مبدع ،ينمي يف الطلبة
معارفهم واجتاهاهتم وميوهلم ومهاراهتم حنو االندماج احلقيقي
اإلجيايب يف عامل احلب النبوي الشريف ومثله العليا.

المقدمة:

تع ّد الرتبية عملية ضرورية لألفراد واجملتمعات –على حد
سواء-كوهنا هتدف إىل تنمية الكيان اإلنساين ،وحتقيق
االنسجام والتناغم مع البيئة احمليطة ،ولقد كان من بديهيات
حكمة الدين اإلسالمي احلنيف ،أن ق ّدم أمنوذجا فريدا يف
الرتبية اإلسالمية ،مبا تتميز به من خصائص مستمدة من
شريعة اإلسالم ،فجاءت منسجمة مع الفطرة ،ملبية حلاجات
اجلسد ،وأشواق الروح ،وتطلعات العقل ،هبدف إنشاء جيل
إسالمي قادر على التكيّف والتفاعل اإلجيايب البنّاء ،وذلك
حتقيقا ملراد اهلل تعاىل يف خلقه.
ولقد سجلت الرتبية اإلسالمية السبق لغريها من النظريات
الرتبوية احلديثة ،يف اهتمامها باملشاعر والقيم اإلنسانية،
والعواطف البشرية ،وعلى رأسها قيمة احملبة ،بصورة تتجاوز يف
مضامينها املفهوم املادي للحب إىل تأصيل مفاهيمي أكثر
عمقا ،يكامل بني الدين والدنيا ،لصياغة شخصية إجيابية
متوازنة يف جوانبها الفكرية والنفسية والسلوكية ،وليخاطب
أعماق الذات البشرية ،مستدرجا إياها حنو سعة انفساح
ميادين احملبة؛ ظاهرا وباطنا ،أمال يف الوصول إىل حتصيل حمبة
اهلل تعاىل ،ورسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم.
وتأسيسا على ما سبق ،ونظرا ألمهية احملبة النبوية ،وكوهنا
تأخذ بعدا عقائديا يف املقام األول ،فإنه من الضرورة مبكان أن
تقع يف هرم سلم أولويات املنظومة الرتبوية ،وهلذا؛ فلقد
أشارت كثري من الدراسات ذات الصلة كدراسة:
حممد2009،؛
الدعيجي2015،؛
(املعايطة2017،؛
العيايف2008،؛ الزايد )2006،إىل أمهية تنمية احملبة النبوية
لدى الطلبة ،ألثرها الفاعل يف تنمية حاجات اإلنسان الفكرية
والفطرية ،وأشواقه الروحية وانفعاالته الوجدانية ،وقيمه
األخالقية.
وإذ يع ّد الكتاب املدرسي من أهم مدخالت العملية
التعليمية التعلمية ،لكونه ميثل مرجعا مهما لكل من الطالب
واملعلم على حد سواء ( ،),2006;Ivey,2010Burnsهذا

اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة:

مجاالت محبة النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم وثمراتها:
من اهلل تعاىل على البشرية بأن بعث فيهم أنبياء
لقد ّ
ورسال ،يدعوهنم إىل عبادة اهلل تعاىل ،ومكارم األخالق،
وسبل اخلري والصالح ،وقد اختار اهلل تعاىل أنبياءه ورسله
بعظيم حكمته ،وصنعهم على عينه ،وعلمهم بعلمه ،وشرفهم
بأكمل األوصاف وأزكى األخالق ،فكانوا مناذج كمال وأسوة
حسنة ،وجعل احلق سبحانه وتعاىل سيدنا حممدا صلى اهلل
عليه وآله وسلم أعالهم مرتبة ،وأقرهبم إليه منزلة ،فكان مما
خصه به؛ أن جعله خامت األنبياء واملرسلني ،وآتاه القرآن
الكرمي ،وبشره بالشفاعة العظمى والوسيلة والفضيلة واملقام
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ومن ثّ؛ فإن املنزلة الرفيعة واملكانة العظيمة لرسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم تربز ثالثة جماالت من لوازم هذه احملبة ،ميكن
إمجاهلا باآليت:
لوازم حمبته االعتقادية :وتتمثل باإلميان برسالته ونبوته وعمومدعوته وعامليتها ،واعتقاد عقيدته وعصمته ،والشوق لرؤيته،
وحمبة آل بيته وصحابته رضي اهلل عنهم ،وعدم الغلو فيه أو
اجلفاء عنه.
لوازم احملبة القولية :وتتمثل بكثرة الصالة على رسول اهللصلى اهلل عليه وسلم ،والتأدب بأفضل األلفاظ عند ذكره،
وقراءة سريته ،ومعرفة مشائله ،والتحدث مبناقبه ،وعدم الكذب
عليه.
لوازم احملبة الفعلية :من خالل طاعته واتباع شريعته ،ونشردعوته وسنته ،وزيارة مسجده ومراعاة حرمته مع حسن
األدب ،ونصرته صلى اهلل عليه وسلم والدفاع عنه ،والرد على
أعدائه.
وينبثق عن لوازم حمبته صلى اهلل عليه وسلم مظاهر كثرية،
ميكن جتلية هذه املظاهر يف جماالت سبعة على النحو اآليت:

احملمود ،فكان صلى اهلل عليه وسلم أعظم األنبياء والرسل
حظا ،وأرفعهم نسبا ،وأكثرهم تبعا ،فعن أيب هريرة رضي اهلل
عنه ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال":إن مثلي ومثل
األنبياء من قبلي ،كمثل رجل بىن بيتا فأحسنه وأمجله ،إال
موضع لبنة من زاوية ،فجعل الناس يطوفون به ،ويعجبون له،
هال وضعت هذه اللبنة؟ قال :فأنا اللبنة وأنا خامت
ويقولون ّ
النبيني"(البخاري،2002،حديث،3535ج،4/ص.)186
هذا؛ وتعظيما لشرف النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم،
وتأكيدا لعظم منزلته ،وعلو شأنه عند مواله جل وعال ،فلقد
أمر اهلل تعاىل عباده بطاعة نبيه صلى اهلل عليه وسلم وحمبته؛
إذ احملبة من لوازم الطاعة ،ومقتضيات اإلميان ،ويف ذلك يقول
ابن القيم (" :)3،1983وفضل اهلل أهل حمبته وحمبة كتابه
ورسوله على سائر احملبني تفضيال ،فباحملبة وللمحبة وجدت
األرض والسموات ،وعليها فطرت املخلوقات ،وهلا حتركت
األفالك الدائرات ،وهبا وصلت احلركات إىل غاياهتا واتصلت
بداياهتا بنهاياهتا ،وهبا ظفرت النفوس مبطالبها وحصلت على
نيل مآرهبا وختلصت من معاطبها واختذت إىل رهبا سبيال ،وهبا
نالت احلياة الطيبة وذاقت طعم اإلميان؛ ملا رضيت باهلل ربا
وباإلسالم دينا ومبحمد رسوال".

أوالا -التأصيل الشرعي لمحبته صلى اهلل عليه وسلم ،من
خالل اإلميان برسالته العامة للبشرية مجعاء ،اخلامتة للرساالت،
وبأنه صلى اهلل عليه وسلم خامت النبيني وأفضلهم؛ ﴿ول ِ
َكن
َ
َّرس َ ِ
ِ
ين﴾[األحزاب ،]40:وبذل الوسع يف
ُ
ول اللَّه َو َخاتَ َم النَّبيِّ َ
نشر دعوته وسنته وهديه؛ ﴿قُل ه ِذ ِه سبِيلِي أَ ْدعُو إِلَى اللَّهِ
ْ َ َ
َعلَى ب ِ
ص َيرٍة أَنَا َوَم ِن اتَّبَ َعنِي َو ُس ْب َحا َن اللَّ ِه َوَما أَنَا ِم َن
َ
ِ
ين﴾[يوسف.]108:
ُ
الم ْش ِرك َ

ومنشأ هذه احملبة يعود إىل أمرين؛ أولهما ما أوجبه اهلل

تعاىل على املسلمني من حمبة رسوله الكرمي ،وجاء احلديث
الشريف مؤكدا ذلك ،بقوله صلى اهلل عليه وسلم" :ال يؤمن
أحدكم ،حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس

أجمعين" (البخاري،2002،حديث،15ج،1/ص ،)12إذ
ليس فوق حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم إال حمبة اهلل تعاىل؛

كما يستلزم التأصيل الشرعي حملبته صلى اهلل عليه
وسلم ،تصديق أخباره ومعجزاته وما جاءه من الوحي ،وحتكيم

فإهنا أعلى احملبوبات وأوجبها ،وأحد مقتضيات اإلميان .وأما

اآلخر فمرجعه إىل ما أودعه اهلل تعاىل يف رسوله الكرمي صلى

ك الَ
شرعه والتسليم حبكمه والرضى به ،قال تعاىل﴿ :فَالَ َوَربِّ َ
ي ْؤِمنُو َن حتَّى يح ِّكم َ ِ
يما َش َج َر بَ ْي نَ ُه ْم ثُ َّم الَ يَ ِج ُدوا فِي
ُ
وك ف َ
َ َُ ُ
سلِّ ُموا تَ ْس ِليما﴾[النساء،]65:
أَن ُف ِس ِه ْم َح َرجاًّ ِّم َّما قَ َ
ض ْي َ
ت َويُ َ
باإلضافة إىل وجوب طاعته فيما أمر واجتناب ما هنى عنه
وزجر ،امتثاال لقوله سبحانه﴿ :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا أ ِ
َطيعُوا
َ َُ
َ َ

اهلل عليه وسلم من صفات الكمال واجلمال وحسن اخللق،
اليت تأسر القلوب وتوجهها إىل حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم
حبا نابعا من صميم الوجدان.
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اللَّه وأ ِ
ول َوأ ُْولِي األ َْم ِر ِمن ُك ْم فَِإن تَ نَ َاز ْعتُ ْم فِي
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ََ
ول إِن ُكنتم ت ؤِمنون بِاللَّ ِه والْي ومِ
ِ
الر ُس ِ
ُ ْ ُْ ُ َ
َش ْي ٍء فَ ُردُّوهُ إِلَى اللَّه َو َّ
َ َْ
ِ
س ُن تَأْ ِويالا﴾[النساء ،]59:وهذه
اآلخ ِر َذلِ َ
ك َخ ْي ر َوأ ْ
َح َ
الطاعة منبثقة عن طاعة اهلل ،قال سبحانهَ ﴿ :من يُ ِط ِع
اك َعلَْي ِه ْم
الر ُس َ
اع اللَّ َه َوَمن تَ َولَّى فَ َما أ َْر َسلْنَ َ
َّ
ول فَ َق ْد أَطَ َ
َح ِفيظ ا﴾[النساء ،]80:وقال صلى اهلل عليه وسلم" :من
أطاعني فقد أطاع اهلل ،ومن عصاني فقد عصى اهلل"

التوقري ،مع الصالة عليه عند ذكره ،واإلكثار من ذلك يف
األزمنة واألمكنة واملواضع املستحبة ،امتثاال لقوله تعاىل﴿ :إِ َّن
َّ ِ
ِ
ِ
صلُّوا
آمنُوا َ
اللَّهَ َوَمالئ َكتَهُ يُ َ
ين َ
صلُّو َن َعلَى النَّب ِّي يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ ِّ
شرف
َعلَْيه َو َسل ُموا تَ ْسليم ا﴾[األحزاب]56:؛ وهذه اآلية ّ
اهلل هبا رسوله عليه السالم يف حياته وموته ،وذكر منزلته منه،
والصالة من اهلل رمحته ورضوانه ،ومن املالئكة الدعاء
واالستغفار ،ومن األمة الدعاء والتعظيم ألمره
(القرطيب،232،1964،ج.)14/
ولقد رغب النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الصالة والتسليم

الدنيا واآلخرة ،وذلك من خالل توقريه وتعظيمه وبـره صـلوات
اهلل وس ــالمه علي ــه ،امتث ــاال لقول ــه س ــبحانه وتع ــاىل﴿ :لِتُ ْؤِمنُ وا
بِاللَّ ِه َوَر ُس ولِ ِه َوتُ َع ِّزُروهُ َوتُ َوقِّ ُروهُ﴾[الفـت ،]9::ومواالتـه صـلى

علي صالة؛ صلى اهلل عليه بها
عليه بقولهَ " :من صلى ّ
عشرا" (ابن حنبل،2001 ،حديث ، 6568،ج،11/
ص ،)168وقوله صلى اهلل عليه وسـلم" :ما ِم ْن أحد يس لّم
علي إال َّ
رد اهلل عل ّي روحي حتى أر ّد عليه الس الم" (ابن
ّ

(البخاري،2002،حديث،7137ج،9/ص.)61
ثاني ا -عل و مكان ة النب ي ص لى اهلل علي ه وس لم ومنزلت ه ف ي

اهلل عليــه وســلم م ـواالة نصــرة ومتابعــة وفــداء وتضــحية وحــب؛
ِ
َّ ِ
ور الَّ ِذي أُن ِز َل
آمنُوا بِه َو َع َّزُروهُ َونَ َ
ين َ
ص ُروهُ َواتَّبَ عُ وا النُّ َ
﴿فَالذ َ
الم ْفلِ ُح و َن﴾[األع ـراف ،]157:ولقــد حبــاه
َم َع هُ أ ُْولَكِ َ
ك ُه ُم ُ
ربــه عــز وجــل بــنعم تــرتى؛ فهــو صــلى اهلل عليــه وســلم صــاحب
اإلسـراء واملعـراج ،وأكثــر األنبيـاء تبعــا ،غفــر اهلل لـه مــا تقــدم مــن
ذنبــه ومــا تــأخر ،وهــو ســيد ولــد آدم ،وأول شــافع ومشــفع ،ويف

حنبل ،2001،حديث،10815ج،16/ص ،)477وقوله
صل
صلى اهلل عليه وسـلم" :
رت عنده فلم يُ ِّ
البخيل َمن ذُكِ ُ
ُ
علي" (ابن حنبل ،2001 ،حديث  ،1734ج،3/
ّ
ص.)258

ثالثا -التعريف بسيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم وصفاته
ال ُخلقية وال َخلقية.

ذل ـ ــك قولـ ـ ــه الش ـ ـ ـريف" :إن اهلل اص طفى كنان ة م ن ول د

لقد نشـأ صـلى اهلل عليـه وسـلم علـى أرفـع الشـمائل وأوقرهـا
وأزكاها ،مما جعلـه األسـوة احلسـنة ،والنمـوذج األكمـل ،والقـدوة

إسماعيل ،واص طفى قريش ا م ن كنان ة ،واص طفى بن ي هاش م
م ن ق ريا ،واص طفاني م ن بن ي هاش م ،فأن ا س يد ول د آدم

الفضلى ،يف سائر أمـور الـدين والـدنيا ،قـال تعـاىل﴿ :لََق ْد َك ا َن
لَ ُكم فِي رس ِ ِ
سنَة لِّ َمن َكا َن يَ ْر ُج و اللَّ هَ َوالْيَ ْوَم
ول اللَّه أ ْ
ْ َُ
ُس َوة َح َ
ِ
ِ
َّ
اآلخ َر َوذَ َك َر الل هَ َكثي را﴾[األح ـزاب ،]21:وكــان صــلى اهلل
عليه وسلم خري النـاس مستـا وجـوهرا ومنظـرا ،وأحسـنهم منطقـا،
إذ أويت جوامــع الكلــم ،وكــان موفــور العقــل ،صــادقا أمينــا ،كرميــا
س :اليد حمتمال حليما صابرا حمتسبا ،ويكفيه من ذلك كله أن
شــرفه مــواله ســبحانه بالثنــاء عليــه وإظهــار عظــيم شــرفه وفضــله،
إذ زكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اهلل لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانه فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال﴿ :وم ا ي ِ
نط ُا َع ِن
َ
ََ

وال فخ ر ،وأول م ن تنش ا عن ه األرش ،وأول ش افع ،وأول
فع" (ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

مش

حبــان،1993،حــديث،6475ج،14/ص .)392مــع الت ـزام
الشــرع يف ذلــك بعيــدا عــن التطــرف والغلــو ،تأكيــدا لقولــه عليــه
السـالم" :ال تطروني ،كم ا أط رت النص ارا اب ن م ريم ،فإنم ا
أن

ا عب

ده ،فقول

وا عب

داهلل ،ورس

وله"

(البخاري،2002،حديث،3445ج،4/ص.)167
ومن مستلزمات توقريه وعلو مكانته صلى اهلل عليه
وسلم؛ التأدب عند ذكره صلى اهلل عليه وسلم ،فال يذكر امسه
جمردا ،بل يوصف بالرسالة أو النبوة ،وحنو ذلك من ألفاظ

اد
ل ال ُف َؤ ُ
َ
اله َوا﴾[الــنجم ،]3:وزكــى اهلل قلبــه فقــالَ ﴿:م ا َك َذ َ
ص ُر
َما َرأَا﴾[النجم ،]11:وزكى اهلل بصره فقالَ ﴿:م ا َزا َ
َ البَ َ
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ك ل ََعلَ ى
َوَما طَغَى﴾[النجم ،]17:وزكى اهلل خلقه فقـالَ ﴿:وإِنَّ َ
ُخلُ ٍا َع ِظ ٍ
يم﴾[القلم(]4:املقدسي،1992،ج ،7/ص.)4

أن ميَسوا بسوء بقول أو فعل أو سوء ظن ،لقوله صلى اهلل
عليه وسلم" :ال تسبوا أصحابي ،فلو أن أحدكم أنفا مثل
أحد ذهب ا ،ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه"
(البخاري،2002،حديث،3673ج،5/ص.)8
ولقد امتدح اهلل عز وجل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ،فما آذاهم أو زهد يف حبهم-من أهل امللة -إال
جاهل أو منافق ،قال تعاىل يف وصف املهاجرين رضي اهلل
ِ ِ
اج ِر َّ ِ
ِ
ين أُ ْخ ِر ُجوا ِمن ِديَا ِرِه ْم
عنهم﴿ :ل ْل ُف َق َراء ُ
ين الذ َ
الم َه َ
نص ُرو َن اللَّ َه
َوأ َْم َوالِ ِه ْم يَ ْبتَ غُو َن فَ ْ
ض اال ِّم َن اللَّ ِه َوِر ْ
ض َواناا َويَ ُ
الص ِ
ادقُو َن﴾[احلشر ،]8:وقال صلى اهلل
ك ُه ُم َّ
َوَر ُسولَهُ أ ُْولَكِ َ
عليه وسـلم يف األنصار ولزوم حبهم" :األنصار ال يحبهم إال

ولذا؛ فإن التعريف بسريته صلى اهلل عليه وسلم ،يكون
ابتداء بنسبه الشريف ،وفضل عشريته ومكانتها بني القبائل
العربية ،ث مولده امليمون ،عبورا بطفولته وشبابه ،وما تال ذلك
من إرهاصات النبوة ودالئلها ،وابتداء الوحي والبعثة النبوية
الشريفة ،ث الدعوة املكية واملدنية ،وما ختلل ذلك وتبعه من
حوادث وجهاد وتضحيات ،حىت التحاقه صلى اهلل عليه
وسلم بالرفيق األعلى.
رابعا -محبة آل البيت األطهار والصحابة الكرام رضي اهلل
عنهم.

تع ّد حمبة آل بيت النبوة الربرة ،والصحابة الكرام رضي اهلل
عنهم أمجعني ،من مستلزمات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم،
وميكن تنمية ذلك لدى الطلبة اعتمادا على األسس التالية
(اخلالدي:)2011،
الربط بني حب اهلل تعاىل وحب رسوله عليه الصالةوالسالم ،وبني حب آل بيت النبوة األطهار والصحابة الكرام
رضي اهلل عنهم واحرتامهم وتوقريهم ،وأن حب الفرع هو من
مستلزمات حب األصل ،وقربة من أفضل األعمال وأجلّها،
قال تعاىل يف حقهم على لسان نبيه صلى اهلل عليه وسلم:
ِ
الم َو َّدةَ فِي ال ُق ْربَى﴾
َسأَلُ ُك ْم َعلَْيه أ ْ
﴿قُل َّال أ ْ
َجرا إَِّال َ
ِ ِِ
ِ
ين ِم ْن
[الشورى ،]23:وقال تعاىل﴿ :النَّب ُّي أ َْولَى بال ُْم ْؤمن َ
ِ
اجهُ أ َُّم َهاتُ ُه ْم﴾ [األحزاب ،]6:ث امتدح احلق
أَن ُفس ِه ْم َوأَ ْزَو ُ
سبحانه املهاجرين واألنصار ومن تبعهم بإحسان ،تكرميا
السابِ ُقو َن األ ََّولُو َن
لرسول اهلل عليه السالم ،فقال تعاىلَ ﴿ :و َّ
ِ
َّ ِ
وهم بِِإحس ٍ
ان َّر ِ
ِ
ض َي
ين اتَّبَ عُ ُ
ين َواأل َ
م َن ُ
َنصا ِر َوالذ َ
الم َهاج ِر َ
َْ
َع َّد ل َُهم جن ٍ
َّات تَ ْج ِري تَ ْحتَ َها
اللَّهُ َع ْن ُه ْم َوَر ُ
ضوا َع ْنهُ َوأ َ
ْ َ
ِ
ِِ
يم﴾
ين فِ َيها أَبَدا َذلِ َ
ك ال َف ْوُز َ
األَنْ َه ُ
ار َخالد َ
العظ ُ

مؤمن ،وال يبغضهم إال منافا ،فمن أحبهم أحبه اهلل ،ومن

أبغضهم أبغضه اهلل" (البخاري ،2002،حديث،3783

ج،5/ص.)32
كما أن حب آل بيت النبوة األطهار ،واإلحسان إليهم
والرتضي عنهم والدعاء هلم واجب مؤكد ،ومن ذلك ما أورده
(ابن حنبل ،2001،حديث،571ج،2/ص )18يف مسنده
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخذ بيد احلسن واحلسني،
وقال" :من أحبني وأحب هذين ،وأباهما وأمهما كان معي
في درجتي يوم القيامة" ،وأخرج اإلمام مسلم يف صحيحه أن

حصني بن سربة حدث عن زيد بن أرقم ،قال :قام رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم يوما فينا خطيبا ،مباء يدعى مخا بني مكة
واملدينة فحمد اهلل وأثىن عليه ،ووعظ وذكر ،ث قالّ " :أما

بعد ،أال أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول
ربي فأجيب ،وأنا تارك فيكم ثقلين :أولهما كتال اهلل فيه

الهدا والنور فخذوا بكتال اهلل ،واستمسكوا به" فحث

على كتاب اهلل ورغب فيه ،ث قال":وأهل بيتي أذكركم اهلل
في أهل بيتي ،أذكركم اهلل في أهل بيتي ،أذكركم اهلل في

[التوبة.]100:
 تدريب الطلبة على تعظيم آل بيت النبوة والصحابة رضياهلل عنهم ،واعتقاد أفضليتهم وفضلهم على غريهم ،فال يص:

أهل بيتي" فقال له حصين :ومن أهل بيته؟ يا زيد أليس

نساؤه من أهل بيته؟ قال :نساؤه من أهل بيته ،ولكن أهل

بيته من حرم الصدقة بعده ،قال :ومن هم؟ قال :هم آل
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"(البخاري،2002،حديث، 6203ج،8/ص .)45والنغري؛
هو طري كان يلعب به.

علي ،وآل عقيل ،وآل جعفر ،وآل عباس .قال :كل هؤالء
حرم الصدقة؟ قال :نعم( .ابن احلجاج،2010،

وعن أىب سعيد اخلدري رضي اهلل تعاىل عنه ،قال" :بينما

حديث ،2408ج،4/ص.)1873

نحن في سفر مع النبي صلى اهلل عليه وسلم ،إذ جاء رجل

خامس ا -نماذج من عموم رحمته وعطفه وشفقته:

على راحلة له ،قال :فجعل يصرف بصره يمينا وشماالا.
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :من كان معه فضل

لق ــد ض ــرب ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلم املث ــل األعل ــى واألس ــوة
احلس ــنة يف الرمح ــة واللط ــف والتع ــاطف ،ودع ــا إىل متث ــل س ــلوك
الرمحــة وقــيم التعــاطف والتـواد علــى مســتوى األفـراد واألمــة ،قــال

ظهر فليعد به على من ال ظهر له ،ومن كان له فضل من

م نهم" (احلــاكم ،1990،حــديث ،7889ج،4/ص،)352

المال ما ذكر ،حتى رأينا أنه ال حا ألحد منا في فضل"

صلى اهلل عليـه وسـلم" :م ن ل م يه تم للمس لمين عام ة فل يس

زاد فليعد به على من ال زاد له .قال فذكر من أصناف

وق ــال علي ــه الص ــالة والس ــالم" :مث ل الم ؤمنين ف ي ت وادهم

(ابن احلجاج،2010 ،حديث ،1728ج،3/ص.)1354
وقد كان للحيوانات ،كذلك ،نصيب يف تعاطف رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم معها ورمحته هبا ،ومن ذلك ما رواه

(البخـ ــاري ،2004،حـ ــديث ،6011ج،8/ص ،)10مؤكـ ــدا

ابن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه ،قال" :كنا مع رسول اهلل

وتراحمهم وتع اطفهم؛ كمث ل الجس د إذا اش تكى من ه عض و
ت داعى ل ه س ائر الجس د بالس هر والحم ى"

بأن ــه خ ــري م ــن يلت ــزم ذل ــك ،بقول ــه الش ـريف" :خي ركم خي ركم

صلى اهلل عليه وسلم في سفر ،ومررنا بشجرة فيها فرخا

ألهل ه ،وأن ا م ن خي ركم ألهل ي" (اب ـ ــن حب ـ ــان،1993،

حمرة ،فأخذناهما .قال :فجاءت الحمرة إلى رسول اهلل

حديث،4186ج،9/ص.)491
وكان صلوات اهلل وسالمه عليه ميتلك أعلى درجات الرمحة
والعطف وحسن التواصل االجتماعي ،األمر الذي يعد أصال
متينا يف العالقات البشرية ،ومكونا راسخا من مكونات
اجلاذبية االجتماعية ،إذ ينجذب األشخاص فطريا إىل الذين
يتفهمون مشاعرهم ويتحسسون حاجاهتم واهتماماهتم (بين
يونس ،)322،2007 ،وهذا حمور مفهوم قول النيب صلى

صلى اهلل عليه وسلم وهي تصيح ،فقال النبي صلى اهلل
عليه وسلم :من فجع هذه بفرخيها؟ قال :فقلنا :نحن.
قال :فردهما" (احلاكم ،1990،حديث ،7599
ج،4/ص.)267
وهذه العاطفة اإلنسانية مشلت كل ما أحاط به صلى اهلل
عليه وسلم ،ويف هذا يقول عقاد (د.ت":)82،إذا كان الرجل
حمبا للناس ،أهال حلبهم إياه ،فلقد متت له الصداقة من
طرفيها ..وإمنا تتم له أداة الصداقة مبعيار ما رزق من سعة
العاطفة اإلنسانية ،ومن سالمة الذوق ،ومتانة اخللق ،وطبيعة
الوفاء .فأداة الصداقة بالعاطفة احلية ،والذوق السليم ،واخللق
املتني ،وقد كان حممد يف هذه اخلصال مجيعا مثال عاليا بني
صفوة خلق اهلل".
ويتجلى هذا العطف يف أهبى صوره ،وأحسن حاالته ،يوم
القيامة ،فعن أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه قال :قال رسول

اهلل عليه وسلم" :إنكم ال تسعون الناس بأموالكم ،ولكن
ليسعهم

منكم

بسط

الوجه،

وحسن

الخلا"

(احلاكم ،1990،حديث،428ج،1/ص.)212
ولقد زخرت السرية النبوية الشريفة بنماذج عملية توض:
عموم رمحته وعطفه صلوات اهلل وسالمه عليه ،وترسخه يف
نفوس املسلمني ،ومن ذلك؛ حديث أنس بن مالك رضي اهلل
تعاىل عنه ،حيث قال" :كان النبي صلى اهلل عليه وسلم

اهلل صلى اهلل عليه وسلم":لكل نبي دعوة مستجابة يدعو

أحسن الناس ُخلُقا ،وكان لي أخ يُقال له أبو عمير -وهو

فَطيم -وكان إذا جاء قال :يا أبا عمير ما فعل النغير؟
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حممدا اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه ،وأين
جالس يف أهلي .قال :يقول أبو سفيان :ما رأيت من الناس
أحدا حيب أحدا كحب أصحاب حممد حممدا! ث قتله
نسطاس ،يرمحه اهلل" (ابن هشام،1955،ج.)172،2/
والشـ ـواهد يف ه ــذا اجمل ــال كث ــرية ،منه ــا؛ م ــا رواه أن ــس ب ــن
مالك رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال:

بها ،وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة ألمتي في اآلخرة"

(البخاري،2002،حديث،6304ج،8/ص.)67

سادس ا -نماذج من محبة الصحابة للنبي صلى اهلل عليه
وسلم وتضحيتهم من أجله.

لقد أدرك الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم مفهوم حمبة النيب
صلى اهلل عليه وسلم ،فقاموا مبقتضاها اعتقادا وقوال وعمال،
فأحبوا النيب صلى اهلل عليه وسلم فوق حمبة النفس واملال
واألهل والولد واخللق أمجعني ،امتثاال ألمر اهلل تعاىل وأمر
رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،فجعلوه أوىل هبم من أنفسهم
ِ ِِ
ِ
ين ِم ْن أَن ُف ِس ِه ْم
امتثاال لقوله تعاىل﴿ :النَّب ُّي أ َْولَى بال ُْم ْؤمن َ
اجهُ أ َُّم َهاتُ ُه ْم﴾[األحزاب ،]6:وأيقنوا بوجوب محايته
َوأَ ْزَو ُ
الم ِدينَ ِة َوَم ْن َح ْول َُهم ِّم َن
ونصرته لقوله تعاىلَ ﴿ :ما َكا َن أل َْه ِل َ
ال أَن يَتَ َخلَّ ُفوا َعن َّر ُس ِ
األَ ْعر ِ
ول اللَّ ِه َوالَ يَ ْرغَبُوا بِأَن ُف ِس ِه ْم
َ
ِ
ِ
َعن نَّ ْفسه﴾[التوبة ،]120:وجتنبوا خمالفة أوامره لقوله تعاىل:
﴿فَ لْي ْح َذ ِر الَّ ِذين ي َخالِ ُفو َن َعن أ َْم ِره أَن تُ ِ
صيبَ ُه ْم فِ ْت نَة أ َْو
َ
ْ
َ ُ
يِ
صيبَ ُه ْم َع َذال أَلِيم﴾[النور.]63:
ُ
وقد سئل اإلمام علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه،
كيف كان حبكم لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ فقال:
"كان واهلل أحب ألينا من أموالنا وأوالدنا وآبائنا وأمهاتنا ،ومن
املاء البارد على الظمأ" (السبيت ،1997،ج،2/ص.)52

"صوت أبي طلحة ف ي الج يا خي ر م ن فك ة " ،ق ال :وك ان
يجثو بين يديه في الح رل ،ث م ينث ر كنانت ه ،ويق ول :وجه ي

لوجهك الوقاء ونفسي لنفس ك الف داء (ابـن حنبـل،2001،
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديث ،13745ج،21/ص ،)284وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أخرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
(البخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ،2002،حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديث ،4062ج،5/ص )97يف

ص ــحيحه م ــن ح ــديث ق ــيس ب ــن أيب ح ــازم ق ــال" :رأي ت ي د
طلح ة ش الء؛ وق ى به ا النب ي ص لى اهلل علي ه وس لم ي وم
أح د" ،وم ـ ــن ذل ـ ــك أيض ـ ــا؛ م ـ ــا رواه (اب ـ ــن هش ـ ــام،1955،

ج،2/ص )99يف سـ ـريته ع ــن س ــعد ب ــن أيب وق ــاص رض ــي اهلل
عنه ،قال" :مـر رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم بـامرأة مـن بـين
دينـار ،وقــد أصــيب زوجهــا وأخوهــا وأبوهــا مــع رســول اهلل صــلى
اهلل عليــه وســلم بأحــد ،فلمــا نع ـوا هلــا ،قالــت :فمــا فعــل رســول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ قالوا :خريا يا أم فالن ،هو حبمد اهلل
كما حتبني ،قالت :أرونيه حىت أنظر إليه؟ قال :فأشري هلـا إليـه،
حىت إذا رأته قالت :كل مصيبة بعدك جلل! تريد صغرية".

وعن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه قال" :وما كان أحد

سابع ا -ثمرات محبة النبي صلى اهلل عليه وسلم والتأسي
به.

أجل
َّ
أحب إلي من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وال َّ
إجالال له،
في عيني منه ،وما كنت أطيا أن أمأل عيني منه ا
ولو سكلت أن أصفه ما أطقت؛ ألني لم أكن أمأل عيني

إن التزام حمبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وحسن
التأسي به ،يورث تعلق القلب باهلل تعاىل ،واستعذاب فعل
املأمورات والتلذذ هبا ،والفرح برتك املنهيات وفواهتا ،وكل ذلك
وفوقه ،ألن احلب سبيل االتباع والطاعة ،وباب الفوز والنجاة،
وميكن إمجال مثرات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،من خالل
النقاط اآلتية:
 حتقيق اإلميان باهلل تعاىل ونيل حمبته ورضوانه ومغفرتهسبحانه وتعاىل؛ ولقد ذكر (ابن كثري ،1999،ج،2/ص)32

منه" (ابن احلجاج ،2010،حديث ،192ج،1/ص.)112
وهذا زيد بن الدثنة رضي اهلل عنه يتمثل تلك احملبة
والتضحية عمليا ،إذ ملا أخرجه مشركو مكة إىل التنعيم
ليقتلوه ،واجتمع رهط من قريش ،فيهم أبو سفيان بن حرب-
وكان على الشرك حينذاك -قال له أبو سفيان حني قدم
ليقتل" :أنشدك اهلل يا زيد ،أحتب أن حممدا عندنا اآلن يف
مكانك نضرب عنقه ،وأنك يف أهلك؟ قال :واهلل ما أحب أن
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ونح ن ك ذلك؟ ق ال :نع م ،ففرحن ا يومك ٍذ فرح ا
شديدا"(البخاري ،2002،حديث،6167ج،8/ص.)39

يف تفسريه" :قال احلسن البصري وغريه من السلف :زعم قوم
أهنم حيبون اهلل فابتالهم اهلل هبذه اآلية﴿ :قُ ْل إِن ُكنتُ ْم تُ ِحبُّو َن
اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُ ْحبِْب ُك ُم اللَّهُ َويَغْ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َواللَّهُ غَ ُفور
َّرِحيم﴾[آل عمران ."]31:بل إن يف اإلكثار من ذكره صلى

 ال ـ ـ ــدخول يف ش ـ ـ ــفاعة الن ـ ـ ــيب ص ـ ـ ــلى اهلل علي ـ ـ ــه وس ـ ـ ــلم ي ـ ـ ــومالقيامـ ــة ،فعـ ــن جـ ــابر بـ ــن عبـ ــداهلل رضـ ــي اهلل عنـ ــه :أن رسـ ــول
اهلل ص ـ ــلى اهلل علي ـ ــه وس ـ ــلم ق ـ ــال" :م ن ق ال ح ين يس مع

اهلل عليه وسلم ،والصالة عليه ،قربة هلل تعاىل ،وكفاية ألمر

الن داء :الله م رل ه ذه ال دعوة التام ة ،والص الة
ِ
مقام ا
القائم ة ،آت محم دا الوس يلة والفض يلة ،وابعث ه ا
محم ودا ال ذي وعدت ه ،حلَّ ت ل ه ش فاعتي ي وم القيام ة"
(البخاري ،2002،حديث،614ج،1/ص.)126

الدين والدنيا ،فعن أيب بن كعب قال ":قال رجل :يا رسول
اهلل أرأيت إن جعلت صالتي كلها عليك؟ قال :إذن
يكفيك اهلل تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك"

(ابن حنبل،2001،حديث، 21242ج،35/ص.)166
 -تذوق طعم اإلميان وحالوته ،فعن أنس بن مالك رضي اهلل

الدراسات ذات الصلة:

عنه ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال":ثالث من كن فيه

وهذا عرض ألقرب الدراسات ذات الصلة مبوضوع الدراسة
احلالية ،مرتبة زمنيا من األحدث إىل األقدم.
قام اهلاجري ( )2018بدراسة هدفت التعرف إىل درجة
تضمني قيم احملبة يف كتب الرتبية اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة
من وجهة نظر معلمي الرتبية اإلسالمية بدولة الكويت،
وباستخدام استبانة تكونت من ( )43فقرة ،وزع على عينة
تكونت من ( )70معلما ومعلمة يف حمافظة األمحدي ،أظهرت
النتائج أن درجة تضمني قيم احملبة يف الكتب املستهدفة
جاءت مرتفعة ،وحصل جمال قيم احملبة املتعلقة بالدين على
املرتبة األوىل ،تاله جمال قيم احملبة املتعلقة بالدنيا ،ومل تظهر
النتائج فروقا ذات داللة تعزى إىل متغريات اجلنس واملؤهل
العلمي واخلربة.
وأجرى الرباوي ( )2015دراسة هدفت بيان أمهية احملبة يف
اإلسالم ،وجوانب احملبة يف حياة الرسول صلى اهلل عليه
وسلم ،وأثرها يف واقع الصحابة رضي اهلل عنهم ومن بعدهم،
ومن خالل استخدام املنهج االستقرائي يف مجع النصوص،
واملنهج االستداليل يف فهم دالالت النصوص ومعانيها،
أشارت نتائج الدراسة إىل أمهية حمبة اهلل تعاىل ورسوله صلى
اهلل عليه وسلم ،وأوصت الدراسة بتضمني موضوعات احملبة
وأسسها يف املناهج واملقررات الدراسية.

وجد حالوة اإليمان :أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما
سواهما ،وأن يحب المرء ال يحبه إال هلل ،وأن يكره أن

يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار" (البخاري،
 ،2002حديث،16ج،1/ص.)12

 الرمحة والنجاة والنور ونضارة الوجه ،قال تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َهاالَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اللَّه و ِ
آمنُوا بَِر ُسولِ ِه يُ ْؤتِ ُك ْم كِ ْفلَْي ِن ِمن
َ َُ
َ َ
شو َن بِ ِه َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َواللَّهُ غَ ُفور
َّر ْح َمتِ ِه َويَ ْج َعل لَّ ُك ْم نُورا تَ ْم ُ
َّرِحيم﴾[احلديد ،]28:وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه

قال" :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَّ :
نضر اهلل امرأا

سمع منا حديث ا فبلغه كما سمعه ،فرل مبلغ أوعى من
سامع" (ابن حبان،1993 ،حديث ،66ج،1/ص.)268
 مرافق ــة األنبي ــاء واملرسـ ـلني والص ــديقني والش ــهداء والص ــاحلنيك َم َع
الر ُس َ
يوم القيامة ،قال تعاىلَ ﴿:وَمن يُ ِط ِع اللَّهَ َو َّ
ول فَأ ُْولَكِ َ
الَّ ِذين أَنْ ع م اللَّ هُ َعلَ ي ِهم ِّم ن النَّبِيِّ ين و ِّ ِ
ين َو ُّ
الش َه َد ِاء
ْ
َ َ
الص دِّيق َ
َ
َ ََ
ِ
و َّ ِ ِ
ِ
ك َرفيق ا﴾[النسـاء ،]69:وعـن أنـس
س َن أ ُْولَك َ
َ
الص الح َ
ين َو َح ُ
رضــي اهلل عنــه" :أن رج اال م ن أه ل البادي ة أت ى النب ي ص لى
اهلل علي ه وس لم فق ال :ي ا رس ول اهلل ،مت ى الس اعة قائم ة؟
ق ال :ويل ك ،وم ا أع ددت له ا؟ ق ال :م ا أع ددت له ا؛ إال
أن ي أح ب اهلل ورس وله ،ق ال :إن ك م ع م ن أحبب ت .فقلن ا:
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أما دراسة حممد ( )2009فهدفت إىل تقصي مبادئ
وطرق تربية األوالد على حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم
وتعظيمه ،إذ مت استخدام املنهج التارخيي االستنباطي يف ضوء
األدلة القرآنية واألحاديث النبوية الناظمة هلدف الدراسة،
وأشارت النتائج إىل أمهية تنمية حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم
وطاعته وتعظيمه يف نفوس األوالد ،وخباصة يف املراحل
الدراسية ،من خالل املناهج واملقررات املختلفة ،وال سيما
الدينية منها.
وهدفت دراسة الزايد ( )2006إىل التعرف على مدى
اهتمام حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية باملرحلة اإلعدادية يف
مملكة البحرين مبوضوعات تنمية حب النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،ومن خالل قائمة اشتملت على جماالت أربعة،
وباستخدام املنهج الوصفي التحليلي للكتب املستهدفة
أشارت النتائج إىل وجود ( )449فقرة مرتبطة من أصل
( )1625فقرة اشتملت عليها الكتب الثالثة ،وجاء كتاب
الثالث اإلعدادي يف املرتبة األوىل من حيث الفقرات املرتبطة،
تاله كتابا األول اإلعدادي والثاين اإلعدادي يف املرتبة الثانية،
وحصل موضوع الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم وكثرة
ذكره على أعلى نسبة تكرار بني اجملاالت األربعة.

وهدفت دراسة املقوسي ( )2014معرفة مدى تضمن
كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف األردن لقيم احملبة،
وباستخدام حتليل احملتوى أظهرت نتائج الدراسة حصول جمال
قيم احملبة املتعلقة بالعقيدة والعبادات على املرتبة األوىل ،ث
جمال قيم احملبة املتعلقة بالدولة والنظام ،وجاء يف املرتبة الثالثة
جمال قيم احملبة املتعلقة باألسرة واملدرسة ،وكانت أعلى
التكرارات لقيم حمبة العدل واملساواة ،ث حمبة القرآن الكرمي ،ث
حمبة العلماء.
كما أجرى املقوسي وفتيحة ( )2013دراسة هدفت
الكشف عن مدى تضمن كتب الرتبية اإلسالمية لقيم احملبة
يف املرحلة األساسية العليا يف األردن ،وباستخدام حتليل
احملتوى لكتب الصف الثامن والتاسع والعاشر ،أشارت النتائج
إىل أن قيم احملبة املتعلقة بالعقيدة واألخالق حصلت على
املرتبة األوىل ،تالها القيم املتعلقة باألسرة واملدرسة ،ومل حتصل
القيم املتعلقة مبحبة النظام ،وحمبة املعلم واملعلمة ،وحمبة الفرح،
وحمبة احلرية ،على أي تكرار يف الكتب املستهدفة.
وهدفت دراسة البقمي ( )2010تقصي دور األنشطة غري
الصفية يف تنمية حب النيب صلى اهلل عليه وسلم لدى
تلميذات املرحلة االبتدائية ،ومت استخدام استبانة مشلت
( )112معلمة للمرحلة االبتدائية يف حمافظة تربة يف السعودية،
وأشارت النتائج إىل أن دور األنشطة غري الصفية مبجاالهتا
النظرية والعملية واإلعالمية واملكتبية جاء بدرجة متوسطة يف
تنمية حب النيب صلى اهلل عليه وسلم.
وقام فتيحة ( )2009بدراسة هدفت معرفة مدى
تضمني كتب الرتبية اإلسالمية لقيم احملبة يف املرحلة األساسية
العليا يف األردن ،وأشارت نتائج الدراسة اخلاصة بتحليل
احملتوى لكتب الصفوف(السابع ،والثامن ،والتاسع ،والعاشر)
إىل اخنفاض تضمني هذه الكتب املستهدفة لقيم احملبة ،كما
أشارت النتائج إىل عشوائية توزيع قيم احملبة يف الكتب
املستهدفة بعيدا عن التسلسل والتكامل.

مشكلة الدراسة وأسكلتها:

بعد مطالعة الباحث لألدب النظري والعديد من
الدراسات ذات الصلة كدراسة( :اهلاجري ،2018 ،واملقوسي،
 ،2014واملقوسي وفتيحة ،2013 ،والبقمي، 2010،
وحممد ،2009 ،والزايد ،) 2006،تبني أن هناك نقصا
واضحا يف الدراسات اليت تناولت موضوع حمبة النيب صلى اهلل
عليه وسلم يف الكتب املدرسية ،وبالرغم من إفادة الدراسة
احلالية من الدراسات ذات الصلة ،إال أن دراسة واحدة منها
مل هتدف إىل الوقوف على مدى تضمني كتب الرتبية
اإلسالمية ملوضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،سواء
يف اململكة العربية السعودية أو يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة.
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بسرية النيب عليه السالم ،وحمبة آل البيت والصحابة الكرام،
ومناذج من عموم رمحته وعطفه عليه السالم ،ومناذج من حمبة
الصحابة للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومثرات حمبة النيب عليه
السالم).
 .6هل ختتلف موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم
املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية يف اإلمارات العربية املتحدة
باختالف الصف الدراسي؟
 .7هل ختتلف موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم
املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية باختالف الدولة :السعودية
واإلمارات؟

ومن هنا جاءت الدراسة احلالية استجابة لتوصيات بعض
الدراسات ذات الصلة ،مثل دراسة( :اهلاجري2018،؛
واملقوسي2014 ،؛ والزايد ،)2006 ،وملقتضيات البحث
الرتبوي يف هذا اجملال ،هبدف تقصي مدى تضمني كتب
الرتبية اإلسالمية يف كل من اململكة العربية السعودية ودولة
اإلمارات العربية املتحدة ملوضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه
وآله وسلم.
وميكن حتديد مشكلة الدراسة يف املقارنة بني تضمن كتب
الرتبية اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات
العربية املتحدة ملوضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم.
ويتفرع من ذلك األسئلة التالية:
 .1ما املوضوعات اليت جيب تضمينها بكتب الرتبية اإلسالمية
يف اململكة العربية السعودية املتعلقة مبحبة النيب صلى اهلل عليه
وسلم؟
 .2ما مدى تضمني كتب الرتبية اإلسالمية يف السعودية
ملوضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم؟ واملتمثلة يف
اجملاالت اآلتية( :التأصيل الشرعي حملبة النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،وعلو مكانة النيب عليه السالم ،والتعريف بسرية النيب
عليه السالم ،وحمبة آل البيت والصحابة الكرام ،ومناذج من
عموم رمحته وعطفه عليه السالم ،ومناذج من حمبة الصحابة
للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومثرات حمبة النيب عليه السالم).
 .3هل ختتلف موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم
املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية يف السعودية باختالف
الصف الدراسي؟
 .4ما املوضوعات اليت جيب تضمينها بكتب الرتبية اإلسالمية
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة املتعلقة مبحبة النيب صلى اهلل
عليه وسلم؟
 .5ما مدى تضمني كتب الرتبية اإلسالمية يف اإلمارات
العربية املتحدة ملوضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم؟
واملتمثلة يف اجملاالت اآلتية( :التأصيل الشرعي حملبة النيب صلى
اهلل عليه وسلم ،وعلو مكانة النيب عليه السالم ،والتعريف

أهداف الدراسة:

يف ضوء مشكلة الدراسة ،فإن الباحث يتطلع إىل حتقيق
األهداف اآلتية:
 .1بيان مدى تضمني كتب الرتبية اإلسالمية يف كل من
اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ملوضوعات
حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم.
 .2عقد مقارنة بني موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه
وسلم يف كتب الرتبية اإلسالمية يف كل من السعودية
واإلمارات ،للوقوف على مدى تضمني تلك الكتب
ملوضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم.
أهمية الدراسة:
أوال :يف اجلانب النظري:
 إثراء األدب النظري الرتبوي اإلسالمي ،بدراسة فريدة مننوعها ،وذلك لعدم وجود دراسات سابقة –حسب اطالع
الباحث -تناولت موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم
يف كتب الرتبية اإلسالمية يف كل من اململكة العربية السعودية
أو دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ومن ث ستضيف هذه
الدراسة بعدا معرفيا نظريا وحتليليا جديدا يف هذا اجملال.
ثانيا :يف اجلانب التطبيقي:
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 توجيه أنظار القائمني على إعداد وتطوير كتب الرتبيةاإلسالمية ،إىل أمهية أن توىل حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم
يف كتب الرتبية اإلسالمية عناية فائقة ،بغية حتقيق أقصى
درجات الفاعلية املعرفية والسلوكية والوجدانية.
 إفادة مشريف الرتبية اإلسالمية ومعلميها ،من خالل وضعتصور تفصيلي ملوضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف
كتب الرتبية اإلسالمية ،األمر الذي قد يسهم يف تزويد الطلبة
مبعارف وخربات واجتاهات تنمي حمبة النيب صلى اهلل عليه
وسلم وآل بيته وصحابته الكرام لدى الطلبة.

مصطلحات الدراسة:

 حتليل احملتوى :عملية دراسة وتشخيص مستمرة ،تستهدفتعرف نواحي القوة والضعف يف املنهاج ،بقصد حتسينه وتطويره
يف ضوء أهداف تربوية مقبولة متعارف عليها مسبقا ( Erbaç;et
 ،)al,2012وميكن تعريفه إجرائيا بأنه عملية استقصاء من أجل
الكشف عما تضمنته كتب الرتبية اإلسالمية املستهدفة
ملوضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،مبجاالهتا السبعة
الواردة يف األدب النظري للدراسة احلالية.
 التضمني :ويقاس عن طريق رصد التكرارات املشاهدةملوضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم املضمنة يف حمتوى
كتب الرتبية اإلسالمية املستهدفة.
 املرحلة االبتدائية :هي مرحلة التعليم األساسي اإللزامي يفكل من اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية
املتحدة ،وتشمل الصفوف(األول إىل السادس االبتدائي).
 موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم :ويقصد هبااملوضوعات اليت يتوقع من خالهلا غرس وتنمية حمبة سيدنا
النيب صلى اهلل عليه وسلم لدى الطلبة ،وقد متثلت يف هذه
الدراسة يف جماالت سبعة ،وهي(:التأصيل الشرعي حملبة النيب
صلى اهلل عليه وسلم ،وعلو مكانة النيب عليه السالم،
والتعريف بسرية النيب عليه السالم ،وحمبة آل البيت والصحابة
الكرام ،ومناذج من عموم رمحته وعطفه عليه السالم ،ومناذج
من حمبة الصحابة للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومثرات حمبة
النيب عليه السالم).

حدود الدراسة:
باآليت:

احنصرت حدود الدراسة
 احلد املوضوعي األكادميي ،ويتمثل يف كتب الرتبيةاإلسالمية ،وهي على النحو اآليت:
أ -كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية يف السعودية،
ومشلت عملية التحليل الكتب اآلتية :كتايب التوحيد ،والفقه
والسلوك للصف الثاين االبتدائي جبزأيه؛ الفصل الدراسي األول
والثاين ،وكتب :التوحيد ،والفقه والسلوك ،واحلديث والسرية،
للصف الرابع والصف السادس ،للفصلني األول والثاين .وهي
الكتب املعتمدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم السعودية للسنة
الدراسية()2018/2017م ،وبلغت عدد الدروس يف الكتب
املستهدفة ( )197درسا ،مبجموع صفحات ( )897صفحة.
ب -كتب الرتبية اإلسالمية يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،ومشلت عملية التحليل كتب الرتبية اإلسالمية للصف
الثاين والرابع والسادس ،للفصلني؛ األول والثاين ،وهي الكتب
املعتمدة للتدريس بدءا من العام الدراسي (2017/2016م)
وحىت تاريخ إجراء هذه الدراسة .وبلغت عدد الدروس يف
الكتب املستهدفة ( )102درسا ،مبجموع صفحات ()903
صفحة.
 احلد الزماين :أجريت الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين منالعام الدراسي()2018/2017م.

طريقة الدراسة وإجراءاتها:
 -منهجية الدراسة :استخدم الباحث يف هذه الدراسة

أسلوب حتليل احملتوى التحليلي املقارن للكتب املستهدفة،
حبيث مت اعتماد الفقرة ،بوصفها وحدة للتحليل ( Content
 ،)analysisوذلك لكوهنا األكثر مناسبة يف هذا
اجملال( ،)Erbaç;et al,2012ويع ّد أسلوب حتليل احملتوى أحد
أساليب البحث العلمي املنظم ،إذ يتناول الشكل واملضمون،
ويتعلق بظاهر النص ،ويصف املادة موضوع التحليل وصفا
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عليه السالم ،وحمبة آل البيت والصحابة الكرام ،ومناذج من
عموم رمحته وعطفه عليه السالم ،ومناذج من حمبة الصحابة
للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومثرات حمبة النيب عليه السالم)،
حبيث متّ عرض هذه اجملاالت الثمانية على ( )9حمكمني من
ذوي اخلربة واالختصاص ،ممن يعملون يف جمال التدريس
اجلامعي ،واإلشراف الرتبوي ،والتعليم املدرسي ،وبعد حصول
الباحث على استجابات احملكمني ،مت إجراء التعديالت
املقرتحة ،حبيث مت اعتماد اجملاالت اليت حصلت على نسبة
اتفاق ( )85%فما فوق ،وهبذا أصبحت القائمة يف صورهتا
النهائية حتوي على جماالت سبعة ،وهي( :التأصيل الشرعي
حملبة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وعلو مكانة النيب عليه
السالم ،والتعريف بسرية النيب عليه السالم ،وحمبة آل البيت
والصحابة الكرام ،ومناذج من عموم رمحته وعطفه عليه
السالم ،ومناذج من حمبة الصحابة للنيب صلى اهلل عليه وسلم،
ومثرات حمبة النيب عليه السالم).
ب-االتساق الداخلي:
وللتأكد من االتساق الداخلي ألداة الدراسة استخدم
الباحث معامل ارتباط بريسون( Pearson correlation
 ،)coefficientلقياس االرتباط بني جماالت الدراسة ،وقد
جاءت جماالت األداة ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة( )0.01فأقل ،إذ تراوحت معامالت االرتباط بني
( ،)0.96-0.66وهذا يدل على أن جماالت األداة صادقة
وتقيس اجلوانب اليت أعدت من أجل قياسها.
 اخلطوة الثالثة :حتديد طريقة التحليل من خالل: .1قراءة الدروس الواردة يف الكتب -عيّنة الدراسة -قراءة
التعرف على موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه
واعية هبدف ّ
وسلم ،كما وردت يف األدب النظري للدراسة احلالية.
 .2حتديد وحدة التحليل :اعتمد الباحث الفكرة املتضمنة يف
الفقرة وحدة للتحليل ،والعد والتسجيل.
وقد اعتمد يف عملية التحليل العنوان الرئيس والعنوان
الفرعي وحمتوى الفقرة؛ الصري :والضمين ،وأنشطة الكتاب،

كميا(طعيمة ،)2004،ولذا مت اعتماد التكرار وحدة للعد
والتسجيل حلساب تكرار موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه
وسلم الواردة يف كل كتاب من العينة املستهدفة.
 -مجتمع الدراسة وعينتها :تكون جمتمع الدراسة من كتب

الرتبية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية املتمثلة يف كتب الصفوف
(األول إىل السادس) يف كل من السعودية واإلمارات ،املقررة
للعام الدراسي (2018/2017م) ،وتكونت عينة الدراسة من
كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف( :الثاين والرابع والسادس)
االبتدائي ،وقد مت اختيار العينة بطريقة قصدية يف حماولة من
الباحث أن تعطي العينة املستهدفة تصورا واضحا عن جمتمع
الدراسة ،خاصة أن العينة املستهدفة تشكل ما نسبته ()50%
جمتمع الدراسة ،أي ثالثة صفوف من أصل الصفوف الستة
اليت تشكل املرحلة االبتدائية يف كل من السعودية واإلمارات.
 أداة الدراسة:وقد مت بناء أداة الدراسة وفق اخلطوات اآلتية:
 اخلطوة األوىل :حتديد اجملاالت (فئات التحليل) اليت تشكلموضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وذلك من خالل
مراجعة األدب النظري ذات الصلة ،حيث مت إعداد قائمة
التحليل لتستعمل كفئة أساسية يف حتليل كتب الرتبية
اإلسالمية املستهدفة ،وتكونت األداة بصورهتا النهائية من
جماالت سبعة رئيسة.
اخلطوة الثانية :استخراج صدق األداة:قام الباحث بالتأكد من دالالت الصدق اآلتية ألداة
الدراسة:
أ-الصدق الظاهري:
للتأكد من صدق قائمة التحليل قام الباحث -بعد
االطالع على الدراسات ذات الصلة ،واألدب النظري املرتبط
مبوضوع الدراسة ،-ببناء قائمة التحليل اليت تكونت بصورهتا
األولية من مثانية جماالت ،وهي( :مفهوم حب النيب صلى اهلل
عليه وسلم ،والتأصيل الشرعي حملبة النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،وعلو مكانة النيب عليه السالم ،والتعريف بسرية النيب
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وبلغت نسبة االتفاق بني التحليلني (.)%87
اخلطوة الثانية :مت اختيار عينة عشوائية من الكتباملستهدفة ،وتقدمي األداة (ممثلة باجملاالت السبعة يف احملبة
النبوية) والعينة اليت مت اختيارها إىل ثالثة حمكمني من ذوي
اخلربة واالختصاص ،وبعد االنتهاء من عملية التحليل متّ
حساب نسبة االتفاق بني حتليل الباحث وحتليل كل واحد من
احمل ّكمني ،وفقا للمعادلة السابقة ،فكانت نسبة االتفاق مع
احمللّل األول ( ،)91%ونسبة االتفاق مع احمللّل الثاين
( ،)86%ونسبة االتفاق مع احمللّل الثالث ( ،)78%ومن ث
بلغت النسبة الكليّة لالتفاق مع احمللّلني (.)85%
ويف ضوء دالالت الصدق والثبات ميكن القول إ ّن أداة
التحليل تتمتّع خبصائص سيكومرتيّة جيدة ،مما يدعم الثقة
باستخدام األداة لتحليل موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه
وسلم يف كتب الرتبية اإلسالمية املستهدفة ،وبعد ذلك قام
الباحث بتحليل حمتوى الكتب حسب أداة التحليل وإدخال
بيانات الدراسة إىل احلاسوب وإجراء املعاجلات اإلحصائيّة
عليها ،وفق برنامج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعيّة
خاصة
( ،)SPSSإذ متّ استخراج التكرارات ووضعها يف جداول ّ
الستخراج النتائج ومناقشتها.

كفئات لشكل احملتوى الذي ميكن أن ترد فيه موضوعات حمبة
النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومت استبعاد املفردات والرتاكيب،
وأسئلة التقومي ،من عملية التحليل.
 .3القيام بتجزئة الكتب إىل عبارات مفيدة ،كاملة املعىن
حبسب طبيعة النص.
 .4حصر الفقرات والعبارات والعناوين واألنشطة اليت تناولت
موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم ،واستبعاد تلك اليت
مل تتناول فكرهتا موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم.
 .5رصد القيمة ،وذلك بإعطاء تكرار واحد لكل عبارة أو
فقرة دالة على أحد جماالت حمبة النيب عليه السالم.
 .6تفريغ نتائج التحليل يف جداول تكرارية مشتملة على نوع
اجملال حبسب املوضوع وتكرارها ،ونسبتها املئوية وترتيبها يف
كل كتاب.
ّ
ثبات األداة:

حدد الباحث املقصود بثبات التحليل ،والذي يعين:
إعطاء نفس النتائج إذا ما مت التحليل أكثر من مرة بواسطة
الباحث نفسه يف أوقات خمتلفة ،أو بواسطة حملل أو أكثر يف
وقت واحد ،عند اتباع قواعد التحليل ذاهتا
(طعيمة2004،؛ ،)Keppel,1991واعتمد الباحث الفقرة
وحدة للتحليل.
وللكشف عن ثبات حتليل األداة قام الباحث باخلطوات
اآلتية:
 اخلطوة األوىل :قام الباحث بتحليل عينة عشوائية من جمتمعالدراسة مرتني ،وتكونت العينة من ( )15درسا للكتب
السعودية ،و( )12درسا من كتب الرتبية اإلسالمية اإلماراتية،
وبعد مرور ثالثة أسابيع قام الباحث بإعادة حتليل العينة
نفسها ،ومت حساب معامل الثبات بني التحليلني باستعمال
املعادلة اآلتية ):(Ott;Longnecker,2008
عدد مرات االتفاق بني التحليل األول والثاين
× %100
نسبة االتفاق=
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات االختالف

نتائج الدراسة ومناقشتها:
لتسهيل قراءة وعرض النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة،
جرى عرضها وتصنيفها حسب ترتيب أسئلة الدراسة بدءا من
السؤال األول وانتهاء بالسؤال السابع ،وفيما يأيت عرض لتلك
النتائج.
 -لإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي ينص على" :ما

املوضوعات اليت جيب تضمينها بكتب الرتبية اإلسالمية يف
اململكة العربية السعودية املتعلقة مبحبة النيب صلى اهلل عليه
وسلم؟"
متت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل األدب النظري
للدراسة احلالية ،وذلك بإعداد قائمة مقرتحة ملوضوعات حمبة
النيب صلى اهلل عليه وسلم املنوط توافرها يف كتب الرتبية
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اإلسالمية للمرحلة االبتدائية ،ومشلت القائمة بصورهتا النهائية
جماالت سبعة ،وهي( :التأصيل الشرعي حملبة النيب صلى اهلل
عليه وسلم ،وعلو مكانة النيب عليه السالم ،والتعريف بسرية
النيب عليه السالم ،وحمبة آل البيت والصحابة الكرام رضي اهلل
عنهم ،ومناذج من عموم رمحته وعطفه عليه السالم ،ومناذج
من حمبة الصحابة للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومثرات حمبة
النيب عليه السالم).

 -لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني الذي ينص على" :ما

مدى تضمني كتب الرتبية اإلسالمية يف السعودية ملوضوعات
حمبة النيب صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم؟"
مت رصد التكرارات وحساب النسب املئوية لتحديد رتبة
كل جمال من موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وآله
وصحبه وسلم املتضمنة يف كل جزء من كتب الرتبية اإلسالمية
املستهدفة ،ث للكتاب ككل ،على النحو املوض :يف اجلدول
(:)1

الجدول 1
موضوعات محبة النبي صلى اهلل عليه وسلم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية في السعودية بحسب الصف الدراسي مرتبة تنازلي ا:
الصف

الموضوع
حمبة آل البيت والصحابة الكرام
التعريف بسرية النيب عليه السالم
مناذج من عموم رمحته وعطفه
التأصيل الشرعي للمحبة
علو مكانة النيب عليه السالم
مناذج من حمبة الصحابة
مثرات حمبة النيب عليه السالم
اجملموع
النسبة الكلية للفصل
النسبة الكلية للكتاب

الثاني

السادس

الرابع

ف1

ف2

ف1

ف2

ف1

ف2

1
1
0.0004
0.0076

1
5
1
7
2
3
1
20
0.0072

17
32
1
3
5
3
1
62
0.0224
0.0401

14
13
14
2
2
2
2
49
0.0177

6
13
35
4
2
4
2
66
0.0238
0.0715

66
9
6
23
14
5
9
132
0.0477

يشري اجلدول ( )1إىل أن موضوع حمبة آل البيت األطهار
والصحابة الكرام رضي اهلل عنهم جاء يف املرتبة األوىل ،وذلك
مبجموع تكرارات بلغ ( )104تكرارا ،وبنسبة مئوية
بلغت( ،)0.0376تاله يف املرتبة الثانية التعريف بسرية النيب
صلى اهلل عليه وسلم وصفاته اخللقية واخللقية مبجموع
تكرارات (.)72
مشاهدة ،وبنسبة مئوية بلغت ( ،)0.0260أما موضوع مثرات
حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم والتأسي به فقد جاء يف املرتبة
السابعة مبجموع ( )15تكرارا ،وبنسبة مئوية (.)0.0054
وأما اجملموع الكلي للفقرات املرتبطة فبلغ ( )330تكرارا
من جمموع ( )2767فقرة للكتب املستهدفة ،وذلك بنسبة

المجموع
104
72
57
40
25
17
15
330
0.1192
0.1192

النسبة
المكوية
0.0376
0.0260
0.0206
0.0145
0.0090
0.0061
0.0054
0.1192

مئوية ( ،)0.1192وجاءت كتب الصف السادس االبتدائي يف
املرتبة األوىل ،بنسبة مئوية بلغت ( ،)0.0715تالها كتب
الصف الرابع يف املرتبة الثانية ،بنسبة مئوية ( ،)0.0401ث
كتب الصف الثاين يف املرتبة الثالثة ،وبنسبة مئوية (.)0.0076
واستنادا إىل معايري الدراسات ذات الصلة يف مدى
تضمني قيم احملبة يف كتب الرتبية اإلسالمية ،كدراسة
(اهلاجري2018،؛ والزايد ،)2006 ،فإن نتائج الدراسة احلالية
تشري إىل اخنفاض نسبة تضمني كتب الرتبية اإلسالمية
املستهدفة يف اململكة العربية السعودية ملوضوعات حمبة النيب
صلى اهلل عليه وآله وسلم ،وبذلك تتفق هذه النتيجة مع نتائج
دراسة (فتيحة ،)2009،يف حني ختتلف مع دراسة (الزايد،
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حمبة آل البيت األطهار والصحابة الكرام رضي اهلل عنهم على
جمموع تكرارات بلغ ( ،)104يف حني حصل موضوع مثرات
حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم والتأسي به على ( )15تكرارا،
مما يشري إىل عشوائية التوزيع ،وعدم استناده إىل أسس معرفية
ونفسية ومهارية سليمة ،وهذا ما أشارت إليه نتائج دراسة
(فتيحة.)2009،

 )2006اليت أشارت نتائجها إىل أن نسبة تضمني احملبة النبوية
يف كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية يف البحرين بلغت
( .)%27.6ورمبا يعود سبب هذا االختالف إىل طبيعة العينة
املستهدفة ،أو األداة وطريقة التحليل ،أو الفارق الزمين بني
دراسة الزايد ( )2006والدراسة احلالية.
كما ختتلف نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة
(اهلاجري )2018 ،اليت أشارت إىل درجة تضمني مرتفعة لقيم
احملبة يف كتب الرتبية اإلسالمية يف الكويت ،وقد يعود سبب
االختالف إىل كون دراسة (اهلاجري )2018 ،كانت
استطالعية ،باستخدام استبانة مت توزيعها على عينة من
معلمي الرتبية اإلسالمية ومعلماهتا ،باإلضافة إىل أهنا تناولت
قيم احملبة بشكل عام ،ومل تتطرق جملاالت احملبة النبوية ،فضال
عن اختالف عينة الكتب املستهدفة بني الدراستني.
كما تشري نتائج اجلدول ( )1إىل تفاوت الوزن النسيب بني
موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم بشكل ملحوظ،
وذلك بسعة الفجوة يف تكرار املشاهدات ،إذ حصل موضوع

 ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث الذي ينص على:"هل ختتلف موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم
املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية يف السعودية باختالف
الصف الدراسي؟" مت استخدام اختبار كاي تربيع (Chi-
) Square testللمقارنة بني النسب املتعلقة بكل موضوع من
موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم املتضمنة يف كتب
الرتبية اإلسالمية يف السعودية تبعا للصف الدراسي ،على
النحو املوض :يف اجلدول(:)2

الجدول 2
اختبار كاي تربيع ) (Chi-Square testللمقارنة بين النسب المتعلقة بموضوعات محبة النبي صلى اهلل عليه وسلم المتضمنة في كتب
التربية اإلسالمية في السعودية بحسب الصف الدراسي:
الصف الثاني

الصف الرابع

الصف السادس

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التأصيل الشرعي

املالحظ

8

20

5

12.5

27

67.5

للمحبة

املتوقع

13.3

33.25

13.3

33.25

13.3

33.25

علو مكانة النبي

املالحظ

2

8

7

28

16

64

عليه السالم

املتوقع

8.3

33.2

8.3

33.2

8.3

33.2

التعريف بسيرة

املالحظ

5

7

45

62.5

22

30.5

النبي عليه السالم

املتوقع

24.0

33.3

24.0

33.3

24.0

33.3

محبة آل البيت

املالحظ

1

1

31

30

72

69

والصحابة الكرام

املتوقع

34.7

33.36

34.7

33.36

34.7

33.36

نماذج من عموم

املالحظ

1

2

15

26

41

72

رحمته وعطفه

املتوقع

19

33.3

19

33.3

19

33.3

نماذج من محبة

املالحظ

3

18

5

29

9

53

الصحابة

املتوقع

5.7

33.53

5.7

33.53

5.7

33.53

الموضوع

41

قيمة كاي

درجات

الداللة

المجموع

تربيع

الحرية

اإلحصائية

40

21.350

2

0.000

25

12.080

2

0.002

72

33.583

2

0.000

104

73.288

2

0.000

57

43.368

2

0.000

17

3.294

2

0.193
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الصف الثاني

الصف الرابع

الصف السادس

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

ثمرات محبة

املالحظ

1

7

3

20

11

73

النبي عليه السالم

املتوقع

5.0

33.33

5.0

33.33

5.0

33.33

المجموع

املالحظ
املتوقع

21

6

111

34

198

60

110

33.33

110

33.33

110

33.33

الموضوع

يتبني من اجلدول ( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ) (α≤0.05بني األبعاد املتعلقة مبوضوعات حمبة
النيب صلى اهلل عليه وسلم املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية
يف السعودية باستثناء موضوع( :مناذج من حمبة الصحابة للنيب
صلى اهلل عليه وسلم وتضحيتهم من أجله) تعزى ملتغري
الصف الدراسي؛ وذلك لصاحل الصف السادس ،الذي حصل
على أعلى تكرار البالغ قيمته( )198وبنسبة مئوية بلغت
( ،)%60يف حني حصل الصف الرابع على تكرار بلغت
قيمته()111مشاهدة وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%34وحصل
الصف الثاين على تكرار بلغت قيمته( )21وبنسبة مئوية بلغت
( ،)%6وبذلك تتفق هذه النتائج ونتائج دراسة(الزايد،)2006،
إذ يالحظ من النتائج السابقة أن التكرارات ظهرت بشكل
متزايد مع التقدم يف الصف الدراسي مما يشري إىل حتقيق
الكتب املستهدفة ألحد أهم معايري وأسس تنظيم اخلربات
الدراسية ،واملتمثل يف تراكمية املعرفة وتسلسها بشكل حلزوين
( .)spiral knowledgeإذ تتكامل املعرفة من خالل العالقات
الرأسية القائمة على استمرارية اخلربات واملعارف وتتابعها
) ،(Tolley;Greatbatch;Mackenzie,2013فتزداد عمقا
واتساعا كلما تقدم املتعلم يف صفوف الدراسة.

قيمة كاي

درجات

الداللة

المجموع

تربيع

الحرية

اإلحصائية

15

11.200

2

0.004

330

142.418

2

0.000

 لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع الذي ينص على:"ما املوضوعات اليت جيب تضمينها بكتب الرتبية اإلسالمية يف
اإلمارات العربية املتحدة املتعلقة مبحبة النيب صلى اهلل عليه
وسلم؟"
متت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل األدب النظري
للدراسة احلالية ،وذلك بإعداد قائمة مقرتحة ملوضوعات حمبة
النيب صلى اهلل عليه وسلم املنوط توافرها يف كتب الرتبية
اإلسالمية للمرحلة االبتدائية ،ومشلت القائمة بصورهتا النهائية
جماالت سبعة ،وهي( :التأصيل الشرعي حملبة النيب صلى اهلل
عليه وسلم ،وعلو مكانة النيب عليه السالم ،والتعريف بسرية
النيب عليه السالم ،وحمبة آل البيت والصحابة الكرام ،ومناذج
من عموم رمحته وعطفه عليه السالم ،ومناذج من حمبة الصحابة
للنيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومثرات حمبة النيب عليه السالم).
 لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس الذي ينص على:"ما مدى تضمني كتب الرتبية اإلسالمية يف اإلمارات
ملوضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم؟" مت
رصد التكرارات وحساب النسب املئوية لتحديد رتبة كل جمال
من موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم
املتضمنة يف كل جزء من كتب الرتبية اإلسالمية املستهدفة ،ث
للكتاب ككل على النحو املوض :يف اجلدول(:)3

الجدول 3
موضوعات محبة النبي صلى اهلل عليه وسلم المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية في اإلمارات بحسب الصف الدراسي مرتبة تنازلي ا:
الصف

الموضوع

الثاني
ف1

الرابع
ف1

ف2

المجموع

السادس
ف1

ف2

النسبة
المكوية

ف2

محبة آل البيت والصحابة الكرام

6

3

4

6

2

8

29

0.0057

التعريف بسيرة النبي عليه السالم

8

9

1

1

2

1

22

0.0043
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الصف
الموضوع

الثاني
ف1

النسبة

الرابع
ف1

ف2

المجموع

السادس
ف1

ف2

المكوية

ف2

علو مكانة النبي عليه السالم

3

3

3

2

2

2

15

0.0029

التأصيل الشرعي للمحبة

3

4

1

2

1

2

13

0.0025

ثمرات محبة النبي عليه السالم

2

5

1

1

1

1

11

0.0021

نماذج من محبة الصحابة

2

1

1

2

1

2

9

0.0018

نماذج من عموم رحمته وعطفه

1

2

1

1

1

1

7

0.0013

25

27

12

15

10

17

106

0.0206

0.0049

0.0053

0.0023

0.0029

0.0019

0.0033

المجموع
النسبة الكلية للفصل
النسبة الكلية للكتال

0.0102

0.0052

يشري اجلدول( )3إىل أن موضوع حمبة آل البيت األطهار
والصحابة الكرام رضي اهلل عنهم جاء يف املرتبة األوىل ،وذلك
مبجموع( )29تكرارا ،وبنسبة مئوية بلغت( ،)0.0057تاله يف
املرتبة الثانية التعريف بسرية النيب صلى اهلل عليه وسلم وصفاته
اخللقية واخللقية مبجموع تكرارات( )22مشاهدة ،وبنسبة مئوية
بلغت( ،)0.0043أما موضوع مناذج من عموم رمحته وعطفه
وشفقته عليه السالم فقد جاء يف املرتبة األخرية ،مبجموع()7
تكرارات وبنسبة مئوية(.)0.0013
وأما اجملموع الكلي للفقرات املرتبطة فبلغ( )106تكرارا من
أصل( )1237فقرة ،وبنسبة مئوية بلغت( ،)0.0206وجاء
كتاب الصف الثاين جبزأيه يف املرتبة األوىل ،بنسبة مئوية
بلغت( ،)0.0102يف حني جاءت كتب كل من الصفني:
الرابع والصف السادس يف املرتبة الثانية ،وبنسبة
مئوية( )0.0052لكل منهما.
ومن ثّ؛ واستنادا إىل معايري الدراسات ذات الصلة يف
مدى تضمني قيم احملبة يف كتب الرتبية اإلسالمية،
كدراسة(اهلاجري2018،؛ والزايد ،)2006،فإن نتائج الدراسة
احلالية تشري إىل اخنفاض نسبة الفقرات املرتبطة مبوضوعات
حمبة النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم مقارنة باجملموع الكلي
للفقرات ،إذ بلغت النسبة املئوية( )0.0206يف كتب الرتبية
اإلسالمية املستهدفة ،وبذلك تتفق هذه النتائج
ودراسة(فتيحة ،)2009،يف حني ختتلف مع

0.0052

0.0206
0.0206

دراسة(الزايد )2006،اليت أشارت نتائجها أن نسبة تضمني
احملبة النبوية يف كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية يف
البحرين بلغت( .)%27.6ورمبا يعود سبب هذا االختالف إىل
طبيعة العينة املستهدفة ،أو األداة وطريقة التحليل ،أو الفارق
الزمين بني دراسة الزايد( ،)2006والدراسة احلالية.
كما ختتلف نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة
(اهلاجري )2018،اليت أشارت إىل درجة تضمني مرتفعة لقيم
احملبة يف كتب الرتبية اإلسالمية يف الكويت ،وقد يعود سبب
االختالف؛ كون دراسة(اهلاجري )2018،كانت استطالعية،
باستخدام استبانة مت توزيعها على عينة من معلمي الرتبية
اإلسالمية ومعلماهتا للمرحلة املتوسطة ،باإلضافة إىل أهنا
تناولت قيم احملبة بشكل عام ،ومل تتطرق جملاالت احملبة النبوية،
باإلضافة إىل اختالف املرحلة الدراسية املستهدفة.
كما تشري نتائج اجلدول( )3إىل أن موضوعات حمبة النيب
صلى اهلل عليه وسلم قد توزعت بشكل عشوائي يف الكتب
املستهدفة ،إذ كانت املوضوعات املرتبطة يف كتب الصف
الرابع ،وكذلك يف كتب الصف السادس ،أقل تكرارا من كتاب
الصف الثاين ،مما يدلل على عشوائية التوزيع ،وعدم استناده
إىل أسس معرفية ونفسية وتربوية سليمة ،وهذا ما أشارت إليه
نتائج دراسة(فتيحة.)2009،
 -ولإلجابة عن سؤال الدراسة السادس" :هل ختتلف

موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم املتضمنة يف كتب
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اهلل عليه وسلم املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية يف اإلمارات
تبعا للصف الدراسي ،على النحو املوض :يف اجلدول(:)4

الرتبية اإلسالمية يف اإلمارات باختالف الصف الدراسي؟" مت
استخدام اختبار كاي تربيع ) (Chi-Square testللمقارنة بني
النسب املتعلقة بكل موضوع من موضوعات حمبة النيب صلى

الجدول 4
اختبار كاي تربيع ) (Chi-Square testللمقارنة بين النسب المتعلقة بموضوعات محبة النبي صلى اهلل عليه وسلم المتضمنة في كتب
التربية اإلسالمية في اإلمارات بحسب الصف الدراسي:
الصف الثاني

الصف الرابع

الصف السادس

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التأصيل الشرعي
للمحبة

املالحظ

7

54

3

23

3

23

املتوقع

6.5

50

6.5

50

6.5

50

علو مكانة النيب
عليه السالم
التعريف بسرية النيب
عليه السالم
حمبة آل البيت
والصحابة الكرام

املالحظ
املتوقع
املالحظ
املتوقع
املالحظ
املتوقع

6

40

5

33

4

27

5

33.33

5

33.33

5

33.33

17

77

2

9

3

14

7.3

33.18

7.3

33.18

7.3

33.18

9

31

10

34.5

10

34.5

14.5

50

14.5

50

14.5

50

مناذج من عموم
رمحته وعطفه

املالحظ

3

43

2

28.5

2

28.5

املتوقع
املالحظ

3.5

50

3.5

50

3.5

50

3

33.33

3

33.33

3

33.33

9

100

9

100

9

100

7

64

2

18

2

18

5.5

50

5.5

50

5.5

50

52

49

27

25.5

27

25.5

53

50

53

50

53

50

الموضوع

مناذج من حمبة
الصحابة
مثرات حمبة النيب
عليه السالم
اجملموع

املتوقع
املالحظ
املتوقع
املالحظ
املتوقع

يتبني من اجلدول( )4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بني األبعاد املتعلقة مبوضوعات
حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم املتضمنة يف كتب الرتبية
اإلسالمية يف اإلمارات باستثناء موضوع( :التعريف بسرية النيب
صلى اهلل عليه وسلم وصفاته) تعزى ملتغري الصف الدراسي،
إذ حصل الصف الثاين على أعلى تكرار البالغ قيمته()52
وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%49يف حني حصل كل من الصفني:
الرابع والسادس على نفس التكرار الذي بلغت قيمته()27
وبنسبة مئوية بلغت ( .)%25.5ويالحظ من النتائج السابقة
أن التكرارات ظهرت بشكل غري متزايد مع التقدم يف الصف
الدراسي مما يشري إىل ضعف االهتمام بالبناء الرتاكمي

قيمة كاي

درجات

الداللة

تربيع

الحرية

اإلحصائية

13

0.077

1

0.782

15

0.400

2

0.819

22

19.182

2

0.000

29

4.172

1

0.061

7

0.143

1

0.705

9

-

-

-

11

0.818

1

0.366

106

0.038

1

0.846

المجموع

للمعرفة ،وبذلك تتوافق هذه النتيجة مع نتائج
دراسة(فتيحة.)2009،
وقد يعزى السبب يف ذلك إىل عدم وجود تصور واض:
لدى القائمني على إعداد كتب الرتبية اإلسالمية يف اإلمارات
ملوضوعات احملبة النبوية وجماالهتا ،مما أسهم يف توزيع
موضوعات احملبة النبوية بشكل غري متدرج من الناحيتني؛
املعرفية والنمائية.
 -لإلجابة عن سؤال الدراسة السابع" :هل ختتلف

موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم املتضمنة يف كتب
الرتبية اإلسالمية باختالف الدولة :السعودية واإلمارات؟".
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مجال خليل اخلالدي :موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية ودولة االمارات...

كتب الرتبية اإلسالمية يف كل من السعودية واإلمارات على
النحو املوض :يف اجلدول(:)5

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام اختبار كاي تربيع
) (Chi-Square testللمقارنة بني النسب املتعلقة بكل موضوع
من موضوعات حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم املتضمنة يف

الجدول 5
اختبار كاي تربيع) (Chi-Square testللمقارنة بين النسب المتعلقة بموضوعات محبة النبي صلى اهلل عليه وسلم المتضمنة في كتب التربية
اإلسالمية في السعودية واإلمارات:
الموضوع

التأصيل الشرعي للمحبة
علو مكانة النيب عليه
السالم
التعريف بسرية النيب عليه
السالم
حمبة آل البيت والصحابة
الكرام
مناذج من عموم رمحته
وعطفه
مناذج من حمبة الصحابة

املالحظ
املتوقع
املالحظ
املتوقع
املالحظ
املتوقع
املالحظ
املتوقع
املالحظ
املتوقع
املالحظ

املتوقع
مثرات حمبة النيب عليه املالحظ
املتوقع
السالم
املالحظ
اجملموع
املتوقع

المملكة العربية

دولة اإلمارات

السعودية

العربية

التكرار

%

التكرار

%

40

75

13

25

26.5

50

26.5

50

25

62.5

15

37.5

20

50

20

50

72

77

22

23

47

50

47

50

104

78

29

22

66.5

50

66.5

50

57

89

7

11

32

50

32

50

17

65

9

35

13

50

13

50

15

58

11

42

13

50

13

50

330

76

106

24

218

50

218

50

يتبني من اجلدول( )5وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ) (α≤0.05بني األبعاد املتعلقة مبوضوعات حمبة
النيب صلى اهلل عليه وسلم جمتمعة -بشكل عام -واملتضمنة
يف كتب الرتبية اإلسالمية يف السعودية واإلمارات ولصاحل
كتب الرتبية اإلسالمية يف السعودية؛ إذ حصلت موضوعات
حمبة النيب صلى اهلل عليه وسلم املتضمنة يف كتب الرتبية
اإلسالمية يف السعودية على أعلى تكرار قيمته( )330وبنسبة
مئوية بلغت ( ،)%76يف حني حصلت موضوعات حمبة النيب
صلى اهلل عليه وسلم املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية يف
اإلمارات على تكرار بلغت قيمته( )106وبنسبة مئوية بلغت
(.)%24

المجموع

قيمة كاي

درجات

الداللة

تربيع

الحرية

اإلحصائية

53

13.755

1

0.000

40

2.500

1

0.114

94

26.596

1

0.000

133

42.293

1

0.000

64

39.063

1

0.000

26

2.462

1

0.117

26

0.615

1

0.433

436

115.083

1

0.000

ورمبا يعود سبب ذلك للعوامل الدينية واملكانية والتارخيية
الــيت مــرت هبــا اململكــة العربيــة الســعودية ،ابتــداء مــن كوهنــا مهــد
الرس ـ ـ ــالة النبوي ـ ـ ــة اخلامت ـ ـ ــة ،ومه ـ ـ ــبط ال ـ ـ ــوحي ،وأرض احل ـ ـ ــرمني
الشـريفني ،األمــر الــذي ســاهم يف إجيــاد بيئــة تربويــة ذات صــبغة
إس ــالمية ،وانعك ــس ذل ــك بش ــكل جل ــي يف الكت ــب املدرس ــية
املســتهدفة ،ممــا جعــل الفــروق لصــاحل كتــب الرتبيــة اإلســالمية يف
اململكـ ـ ــة العربيـ ـ ــة السـ ـ ــعودية مقارن ـ ــة بدولـ ـ ــة اإلمـ ـ ــارات العربيـ ـ ــة
املتحدة ،وقد يعزى ذلك أيضا إىل وجود أكثر من كتـاب مقـرر
يف الرتبيـ ـ ــة اإلسـ ـ ــالمية لكـ ـ ــل صـ ـ ــف يف املرحلـ ـ ــة االبتدائيـ ـ ــة يف
السعودية ،وهو مـا مل يتـوافر يف املقـررات اإلماراتيـة؛ إذ مت حتليـل
كت ــايب( :التوحي ــد ،والفق ــه والس ــلوك) للص ــف الث ــاين االبت ــدائي
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للفصــل األول والفصــل الثــاين ،مبجمــوع أربعــة كتــب ،وكتــب:
(التوحيــد ،والفقــه والســلوك ،واحلــديث والســرية) للصــفني الرابــع
والسادس االبتدائي السعودي ،مبجمـوع سـتة كتـب لكـل صـف
دراســي ،ومبجمــوع كلــي بلــغ( )16كتابــا موزعــة علــى الصــفوف
الثالثـ ـ ــة املسـ ـ ــتهدفة ،يف مقابـ ـ ــل وجـ ـ ــود كتـ ـ ــاب واحـ ـ ــد للرتبيـ ـ ــة
اإلس ــالمية لك ــل فص ــل دراس ــي يف اإلم ــارات ،ومبجم ــوع كل ــي
بلــغ( )6كتــب للصــفوف الثالثــة املســتهدفة؛ ممــا مــن :القــائمني
على إعداد كتب الرتبية اإلسـالمية يف اململكـة العربيـة السـعودية
بإضـ ــافة املزيـ ــد مـ ــن املعـ ــارف واخل ـ ـربات املرتبطـ ــة باحملبـ ــة النبويـ ــة
الشريفة.

المقترحات:

إج ـ ـراء املزيـ ــد مـ ــن الدراسـ ــات عـ ــن مضـ ــمونات احملبـ ــة النبويـ ــةوموضوعاهتا وجماالهتا يف كتب الرتبية اإلسالمية.
إجـ ـراء دراس ــات تستقص ــي درج ــة تض ــمني موض ــوعات حمب ــةالنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم يف الكتـب املدرسـية مـن وجهـة نظـر
املعلمني واملشرفني.
المراجع:
القرآن الكرمي.
اب ــن حب ــان ،حمم ــد .)1993(.ص ــحي :اب ــن حب ــان برتتي ــب اب ــن بلب ــان ،ط،2/
حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة :بريوت ،لبنان.
ابن احلجاج ،مسلم .)2010(.صحي :مسلم ،حتقيق :حممـد فـؤاد عبـد البـاقي،
دار إحياء الرتاث العريب :بريوت ،لبنان.
اب ــن حنب ــل ،أمح ــد .)2001(.مس ــند اإلم ــام أمح ــد ،حتقي ــق :ش ــعيب األرن ــؤوط
وآخرين ،ط ،1/مؤسسة الرسالة :بريوت ،لبنان.
ابن القـيم اجلوزيـة ،حممـد .)1983(.روضـة احملبـني ونزهـة املشـتاقني ،دار الكتـب
العلمية :بريوت ،لبنان.
ابن كثري ،إمساعيل .)1999(.تفسري القرآن العظيم ،ط ،2/حتقيـق :سـامي بـن
حممد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع :الرياض ،السعودية.
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 تأكيــد مســتوى التكامــل بــني جزئــي كتــب الرتبيــة اإلســالميةمـ ــن جهـ ــة ،ومسـ ــتوى التكامـ ــل بـ ــني كتـ ــب الرتبيـ ــة اإلسـ ــالمية
للصفوف املتتابعة من جهـة أخـرى ،وأن تسـتند عمليـة التكامـل
إىل مناذج مدروسة ضمن أوزان حمددة مسبقا.
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Topics related to the love of the Prophet Mohammad (PBUH) included in the Textbooks of Islamic Education in
Saudi Arabia and the United Arab Emirates: Comparative Analytical Study.
Jamal Khalil AlKhaldi
Imam Abdulrahman Bin Faisal University, Deanship of Students' Affairs
Al-Dammam- Kingdom of Saudi Arabia
Submitted 27-04-2019 and Accepted on 09-09-2019
Abstract: This study aimed to investigate the extent to which the Islamic Education textbooks in Saudi Arabia and the UAE
included topics that tackle love of the Prophet Mohammad. To achieve this goal, the study adopted the descriptive approach
that is based on the analysis of the content of the Islamic Education textbooks for grades 2, 4, and 6 for the academic year
(2017/2018). A list of 7 categories of the most prominent topics related to loving the Prophet was prepared. These are: religious
motive for loving the prophet, his lofty place, introducing his life, loving his family and companions, examples of his mercy and
sympathy, examples of the companion’s love of the prophet, and the outcomes of loving him. The results of the study indicated
that the Islamic Education textbooks in Saudi Arabia included a total of 330 out of 2767 paragraphs, This formed (11.92%) of
the whole content under study, as compared to 106 topics out of 1237 paragraphs identified in the textbooks of Islamic
Education in the United Arab Emirates. This formed (8.56%) of the whole content under study. Additionally, there were
statistically significant differences that can be attributed to the grade variable in favor of the higher grade in the textbooks of
Islamic Education in Saudi Arabia while it was in favor of grade 2 as compared to the two upper grades 4 and 6 in the textbooks
of Islamic Education in the UAE. Moreover, the results showed statistically significant differences between the categories related
to the topics of loving the Prophet Mohammad included in the textbooks of Islamic Education in Saudi Arabia and the UAE in
favor of the textbooks of Islamic Education in Saudi Arabia compared to the textbooks of Islamic Education in the UAE. In
light of these results, the study recommends including more topics related to loving the Prophet Mohammad in the Islamic
Education textbooks, as well as conducting more studies that investigate the inclusion levels of loving the prophet in the
textbooks.
Keywords: Topics to loving the Prophet Mohammad, Islamic Education Textbooks, comparative study.
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بدرية بنت عبد اهلل آل حامد و عبد احملسن بن سيف السيف :أثر اسرتاتيجية الرحالت املعرفية يف تدريس مقرر الفقه على التحصيل ...

أثر استراتيجية الرحالت المعرفية في تدريس مقرر الفقه على التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم
عبد المحسن بن سيف السيف

بدرية بنت عبد اهلل آل حامد

كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود

تعليم الرياض

قدم للنشر 1441/3/13هـ  -وقبل 1441/4/27هـ
المستخلص :هدف البحث إىل الكشف عن أثر استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية يف تدريس مقرر الفقه على حتسني مستوى التحصيل الدراسي،
وبقاء أثر التعلم .واتبع الباحثان املنهج التجرييب؛ وتألفت عينة البحث من ( )66طالبة من جمموع طالبات الصف الثالث املتوسط املنتظمات يف املدرسة
( ،)230والبالغ عددهن ( )131طالبة .وقد مثّلت ( 33طالبة) منهن اجملموعة الضابطة ،و(33طالبة) اجملموعة التجريبية ،وقام الباحثان بإعداد مواد
البحث املتمثلة يف( :موقع الرحالت املعرفية ،ودليل املعلمة) ،وأداة جلمع البيانات متثّلت يف االختبار التحصيلي لوحدة "اللباس والزينة وسنن الفطرة".

ومؤجال .وأشارت نتائج البحث إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01فأقل يف
ومت تطبيق أداة البحث تطبي ًقا قبليًّا ،وبعديًّا،
ً
متوسط درجات الطالبات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة باالختبار البعدي يف الدرجة الكلية لالختبار وذلك لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية،
وحبجم تأثري بلغ ( ،)0.46كما أشارت النتائج إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات الطالبات باجملموعة التجريبية باالختبارين
البعدي واملؤجل؛ مما يؤكد األثر اإلجيايب الستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية.
الكلمات المفتاحية :التعليم اإللكرتوين ،الويب كويست ،العلوم الشرعية ،املرحلة املتوسطة.
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أكثر؛ خاصة إذا طُبِّقت باستخدام تقنيات احلاسب
والشبكات؛ إذ يتوفر فيها اجلانب التفاعلي ،ويكون اإلجناز
أكرب يف عامل االتصال واملعلومات ،ويتقلص تأثري الزمان
واملكان .كما أكدت على أمهية األنشطة التعليمية اليت تسعى
لتنمية مجيع مستويات التفكري مبا فيها املستويات املركبة
كالتفكري الناقد واالبتكاري ... ،وغريها ،وكذلك األنشطة
اليت تعزز املهارات االجتماعية والتعلم التعاوين ،ودمج التقنية
بالتعليم وتنمية مهارات استخدامها ،والتعلم الذايت وربطه
مبصادر املعلومات ،ومراعاة الفروق الفردية والذكاءات
املتعددة( .وزارة التعليم.)2007 ،
كما أنه البد من إعادة تأكيد هوية التعليم ،ومعرفة ملاذا نعلّم
الطالب؟ وألي شيء نعدُّهم؟ فمهمة املعلم حتويلية أكثر مما
هي إعطاء معلومات فقط (روزبرو وليفرييت/2012 ،
 .)2018ولقد أمجع الكثري من األكادمييني واخلرباء اخلليجيني
ومن دول أخرى عربية وأجنبية من املختصني بتقنيات التعليم
أي
وطرق التدريس على أن الوقت اآلن أكثر مناسبة من ّ
ملموسا يف
اقعا
وقت مضى لتنفيذ التحول التعليمي وجعله و ً
ً
املؤسسات التعليمية وذلك باستخدام التقنيات احلديثة وطرائق
التدريس اإلبداعية (الشهراين وعلي.)2018 /2016 ،
وتتنوع التطورات يف جمال التقنية ومن بينها الشبكة العنكبوتية،
حكرا على فئة دون غريها ،لذا ظهرت حاجة
واليت مل تعد ً
ماسة لالستفادة منها يف جمال التعليم (العبيد والشايع،
 .)2015وأصبح الرتكيز على إتاحة الفرصة للطالب باملشاركة
يف العملية التعليمية ،وتزويده مبهارات البحث الذايت املقنن.
وهذا ما نصت عليه سياسة التعليم يف اململكة العربية
السعودية إذ ورد من ضمن أهدافها "تشجيع وتنمية روح
البحث والتفكري العلميني وتقوية القدرة على املشاهدة
والتأمل" (وزارة التعليم ،ص.)4
وبالنظر إىل واقع تدريس مقرر الفقه جند أن هناك فجوة بينه
وبني ما نصت عليه الوثيقة من أهداف ،إذ يغلب على
تدريسه أسلوب التلقني واحلفظ ،الذي قد ال يفي هبذه

مقدمة:
إن ما تشهده اجملتمعات من تطور متسارع يف شىت اجملاالت؛
حيتم على املؤسسات الرتبوية العناية مبا تكسبه لطالهبا من
مهارات ،وقدرات متنوعة ،ومن أبرز هذه التطورات تلك اليت
حدثت يف جمال االتصاالت وتقنية املعلومات ،واليت ش َكلت
كبريا للمؤسسات الرتبوية ،األمر الذي جعلها تسعى
حتديًا ً
لتوظيف التقنية يف التعليم.
ويع ّد مقرر الفقه من املقررات املهمة يف العلوم الشرعية ،نظرا
الرتباطه باألحكام الشرعية العملية ،وتعريف املكلف مبا جيب
عليه ،وما حيرم ،وما يستحب ،وما يكره ،ومبا أن بقاء أثر
التعلم لدى الطالبة فيما يتعلق هبذه األمور أمر مهم جدا؛
إلقامة عباداهتا بالطريقة الصحيحة ،األمر الذي يستدعي
البحث عن طرق واسرتاتيجيات جديدة للتدريس تتضمن
مهارات وطرق تفكري متنوعة وتعمل على توظيف التقنية
بأسلوب تربوي مقنن.
ومقرر الفقه يف املرحلة املتوسطة من املقررات اليت حرصت
وزارة التعليم على حتديدها ضمن مشروع تطوير املناهج،
حرصا منها على حتقيق أهداف سياسة التعليم يف اململكة
ً
العربية السعودية واليت نصت كما ورد يف وزارة التعليم
( )2007ضمن وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية على "أن
متكامال ،وغرس
فهما صحيحا
ً
غاية التعليم فهم اإلسالم ً
العقيدة اإلسالمية ونشرها ،وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم
اإلسالمية وباملثل العليا ،وإكسابه املهارات املختلفة ،وتنمية
االجتاهات السلوكية والبناءة ،وتطوير اجملتمع اقتصاديًّا
عضوا نافعا يف بناء
واجتماعيا وثقافيا ،وهتيئة الفرد ليكون ً
جمتمعه" (ص.)5
وقد أكدت وثيقة منهج العلوم الشرعية على ضرورة استخدام
التقنيات الرتبوية وذلك ألهنا تؤكد الفقرات املهمة ،وتساعد
على تلخيص املعارف الرتبوية ،وجتسيد املعلومات اجملردة ،وتلم
شتات التفرعات ،وتسهم يف تسلسل األفكار وترابطها ،وتوفر
الوقت واجلهد ،كما أهنا تضفي على الدروس جاذبية وتشوي ًقا
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وأكدت جمموعة من الدراسات على أمهية توظيف اسرتاتيجية
الرحالت املعرفية يف التعليم ،ومن ذلك دراستا برييز
) (Perez,2016وإرزاوايت ) ،)Irzawati,2013واللتان توصلتا إىل
أن الرحالت املعرفية مثرية لالهتمام وجتعل الطالب أكثر
استمتاعا هبا ،كما أهنا تؤدي إىل تغيريات
حرصا على الدراسة و
ً
ً
جديدا،
هنجا تربويًا
ً
هيكلية يف العملية التعليمية ،ومتثل ً
وأوصت باستخدامها جنبًا إىل جنب مع التعليم املختلط
والتعاوين كنهج تعليمي موجه ،من أجل تعزيز التعلم املستقل
واملمتع.
إ ّن توظيف اسرتاتيجية الرحالت املعرفية يف العملية التعليمية له
فعال يف تغيري دور الطالب واملعلم ،وهو ما يشري إىل
دور ّ
أمهيتها ،واليت تتمثل كما يشري قطيط ( )2015يف كوهنا توفر
مهمات تتيح استخدام الطالب ملهارات التفكري العليا ،كما
ينتج عنها التعلم الذايت ،والتفكري اإلبداعي يف حل
املشكالت ،ومتنح الطالب إمكانية البحث بعمق يف نقاط
فعالة ومثالية يف
حمددة بشكل آمن ومنتج ّ
وخالق ،مما جيعلها ّ
الصفوف ذات املستويات املتباينة.
ويرى الباحثان أن من األسباب الداعية إىل توظيف اسرتاتيجية
الرحالت املعرفية يف تدريس العلوم الشرعية ،املسامهة يف حتقيق
اجلودة الشاملة يف التعليم بتحسني خمرجاته ،ومواكبة التطور
يف جمال التقنية ،والعمل على حتقيق مهارات القرن احلادي
والعشرين واملتمثلة يف :االبتكار والتجديد والتفكري الناقد وحل
املشكالت والتواصل والتشارك ،وإعداد جيل متسلح هبذه
املهارات ،واملسامهة الوطنية يف حتقيق رؤية اململكة العربية
السعودية ( ،)2030واالستجابة ملا أوصى به مؤمتر تقومي
التعليم املنعقد يف الرياض ( ،)2018إذ أوصى باالستجابة
ملتطلبات مهن ووظائف املستقبل؛ بتنمية مهارات املستقبل،
والتحول الرقمي .وتنمية مهارة البحث والتفكري .ويرى
الباحثان أن توظيف مثل هذه األسباب له دور كبري يف بث
روح احلماس العلمي والنشاط يف العلوم الشرعية؛ للخروج

األمور ،لذا ال بد من توظيف اسرتاتيجيات حتقق األهداف
الرتبوية بكل كفاءة .ومن بينها اسرتاتيجية الرحالت املعرفية
عرب الويب.
وتشري دراسة مسارة ( )2013إىل أن عملية البحث من أكثر
األنشطة اليت يقوم هبا املتعلمون ،ولكنها تفتقد إىل هدف
معني ،كما أن وجود عدد كبري من صفحات اإلنرتنت قد
تتشعب بالباحث وتنطلق به إىل مواضيع بعيدة عن هدفه.
ومن هنا جاءت الضرورة لدراسة منوذج تربوي يتوخى الدقة يف
استخدام اإلنرتنت واالستعمال العقالين للحاسوب ،فظهرت
فكرة جديدة تُعزى إىل بريين دودج ( )Bernie Dodgeاألستاذ
الباحث جبامعة سان دياغو بوالية كاليفورنيا .وتتبلور
هذه الفكرة يف بناء فعالية موجهة تبحث يف موضوع أو قضية
معينة ،ويعتمد احلل فيها على مصادر معلومات ،هي مبعظمها
مواقع يف شبكة الويب منتقاة (سعيد.)2003 ،
عرف صربي ( )2016اسرتاتيجية الرحالت املعرفية بأهنا
وقد ّ
"اسرتاتيجية تعلم قائمة على أنشطة تربوية استقصائية ،تعتمد
على عمليات البحث يف شبكة اإلنرتنت بطريقة منظمة غري
عشوائية ،وهي تؤكد على مركزية املتعلم بِعد ِ
ِّه احملور األساسي
َ
يف العملية التعليمية ،كما أهنا هتدف إىل تنمية مهارات
عمليات العلم ،وتنمي لدى املتعلم مهارات البحث ومجع
املعلومات ،وتنظيمها وتفسريها ،واختاذ القرارات بشأهنا"
(ص .)218ويؤكد هذا التعريف على أن الطالب هو حمور
العملية التعليمية ،وأنه يقوم بعملية حبث منظّمة وخمطط هلا.
كما يرى السمان ( )2014أن هذه االسرتاتيجية تتسم
باملرونة ،وتوفري وقت الطالب ،وتنمية مهاراته يف جوانب
متعددة ،كما أنه باإلمكان االستعانة باملصادر التقليدية.
ويشري أبو شقرة ( )2018إىل أن هذه االسرتاتيجية نظام
جديد ومنوذج تفاعلي عرب شبكة اإلنرتنت ،يكون التعلم فيها
موجها ،ويساعد على اندماج الطالب ومي ّكنه من ربط
ً
املعلومات ودجمها إلنتاج معرفة جديدة ذات معى.
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خطوات أساسية منظمة ،وقد قسمها دودج
إىل عناصر أساسية ،على النحو اآليت:

بالطالب من اجلمود وامللل الذي اعتاد عليه يف الطريقة
التقليدية.
ويشري أبو احلمائل  2008إىل ما جاء يف دراسة (مسارة،
 ،)2013ويتفق معهما اخلليفة ومطاوع ( ،)2015والقرين
( )2018يف أن اسرتاتيجية الرحالت املعرفية تعتمد على عدد
من االسرتاتيجيات التعليمية وترتبط هبا ،كاالستقصاء ،والتعلم
التعاوين ،وأسس التفكري التحليلي الناقد ،والوسائط املتعددة
والوسائل التكنولوجية املختلفة ،ودمج اإلنرتنت يف التعليم،
ومبادئ نظرية الذكاءات املتعددة ،والتقومي املستمر واملستدام،
ويضيف الباحثان االكتشاف ،وحل املشكالت ،والتفكري
اإلبداعي ،والقراءة الناقدة ،والتفكري فيما وراء املعرفة.
ويشري عبد العاطي ( )2015إىل أنه ليس هناك نظرية خاصة
بالتعليم اإللكرتوين إذ يعتمد على النظريات الرتبوية عامة
ويعمل على تطبيقها يف أرض الواقع ،لذا فاسرتاتيجية
الرحالت املعرفية تستند إىل افرتاضات نظرية متعددة ،ويرى
مارش ) )March,2003أن هناك عدة نظريات وفلسفات متثل
أسس ودعائم تستند عليها هذه االسرتاتيجية ،تتمثّل يف
النظرية البنائية ،ونظرية احلافز ،ونظرية اخلطة .ويشري الباحثان
إىل أن اسرتاتيجية الرحالت املعرفية يف البحث احلايل استندت
إىل مبادئ النظرية السلوكية ،واملعرفية ،والبنائية ،والبنائية
االجتماعية ،واالتصالية ،ونظرية العبء املعريف ،ونظرية التعلم
فوق املعرفية (ما وراء املعرفة) يف نقاط جوهرية.
وقد قسم دودج ) )Dodge,1997الرحالت املعرفية إىل قسمني:
قصرية املدى وطويلة املدى ،وميكن التمييز بينهما من خالل
األهداف ،والفرتة الزمنية ،ومهام املتعلم ،والقدرات الذهنية
واملهارات احلاسوبية .وقد طبق الباحثان يف هذا البحث كال
قسمت الرحلة طويلة املدى إىل أربع رحالت
النوعني ،ف ّ
قصرية ،ينصب حمتواها يف الرحلة الطويلة ككل.
وتتكون الرحالت املعرفية من صفحات متعددة من الويب،
كل صفحة متثّل مكونًا من مكونات الرحلة املعرفية ،وتتم يف

))Dodge,2004a

 .1المقدمة ) :)Introductionويتم فيها الربط باخلربات
السابقة ،بطريقة مشوقة( .عبيس وعبيد.)2018 ،
 .2المهام ( :)Tasksوهي اجلزء األكثر أمهية ،فهي تقدم
هدفًا وركيزة لطاقات الطالب ،إذ يقوم املعلم بتحديد املهام
اجلوهرية واليت تتعلق باألهداف اخلاصة بالدرس( .عبد
العاطي.)2015 ،
 .3العمليات أو اإلجراءات ) :)Processوتتضمن املراحل
اليت مير هبا الطالب إلجناز النشاط املطلوب( .عبيس وعبيد،
.)2017
 .4المصادر  :(Resourcesيقوم املعلم باختيار مواقع على
شبكة اإلنرتنت هلا عالقة باملهمات املطلوب إجنازها ،مع
االستعانة مبصادر مطبوعة كالكتب( .عبد العاطي.)2015 ،
 .5التقييم

):(Evaluation

يقيّم الطالب أنفسهم ،باإلضافة

إىل تقييم املعلم ألدائهم ،وعلى املعلم أن يوضح معايري التقييم
قبل البدء بالرحلة؛ وذلك لزيادة الدافعية للبحث والتقصي.
(قطيط.)2015 ،

 .6الخاتمة

):)Conclusion

وتتضمن النتائج والغايات

الرتبوية اليت يتوقع من الطالب احلصول عليها وفهمها
وملخصا ملا مت إجنازه،
واستيعاهبا عند هناية الرحلة املعرفية،
ً
وإخراجه بصورة إبداعية( .صربي.)2016 ،
 .7صفحة المعلم

)Page

 :(Teacherيضاف للرحالت

املعرفية رابطًا لصفحة املعلم ،وهي صفحة منفصلة عن الرحلة،
دليال
ويتم إدراجها بعد تنفيذ الرحلة ،وتع ّد هذه الصفحة ً
إرشاديًّا للمعلمني( .عبيس وعبيد.)2018 ،
وتعتمد الرحالت املعرفية على مخسة مبادئ اختصرها دودج
 )2001(Dodgeيف كلمة  ،FOCUSوتسهم يف مساعدة
املعلمني إلنشاء رحالت معرفية متميزة ،وتتمثل يف إجياد مواقع
جيدة ،وإدارة املصادر واملتعلمني ،وخماطبة مهارات التفكري
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متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية والضابطة يف
التطبيق البعدي لصاحل طالب اجملموعة التجريبية يف التحصيل
املعريف ملستويات التفكري العليا.
كما أجرى سادكني ) (Sadikin,2016دراسة حول أثر الرحالت
املعرفية يف خلق بيئة تعليمية جذابة للطالب ودور ذلك يف
متكني الطالب من تعلم مفردات اللغة اإلجنليزية .وأجري
البحث يف باندونغ ،يف إندونيسيا .وتكونت عينة البحث من
أربعة فصول دراسية من املرحلة االبتدائية ،وتكون كل فصل
من  18طالباً .وطُبق يف البحث املنهج التجرييب ،كما طبق
االختبار التحصيلي قبليًّا وبعديًّا .وأظهرت نتائج البحث
فاعلية استخدام الرحالت املعرفية ،حيث أظهر مجيع الطالب
حتسناً يف درجات مفردات اللغة اإلجنليزية.
وأجرى كوبلينسكي ) )Kobylinski,2014دراسة حول التعرف
على ردود فعل الطالب بعد مشاركتهم يف مشروع حبث
معتمد على الرحالت املعرفية ،وحتديد ما إذا كانت الرحالت
املعرفية تعزز االهتمام الطاليب واملشاركة يف عملية التعلم
والتحصيل املعريف .وطُبق يف البحث املنهج التجرييب ،وتكونت
عينة البحث واليت مت اختيارها قصديًّا من  70طالباً من طالب
جامعة هانغوك يف كوريا اجلنوبية متوسط عمرهم ما بني -18
 26عاماً ،ومت تطبيق أدايت البحث :بطاقة املالحظة ،واالختبار
التحصيلي .وقد جاءت استجابة الطالب سلبية بأغلبية
ساحقة على الرحالت املعرفية يف حتصيل الطالب وردود
أفعاهلم ،إذ يعتقد الطالب أن الشكل الفعلي للرحالت املعرفية
مل حيسن الدافعية ،ومل يعطهم أفضل وصول للمواد ،كما أن
الرحالت املعرفية مل تنجح يف تعزيز اهتمامهم ،وأوصى
الباحث ببعض التعديالت الضرورية لزيادة مشاركة الطالب
وحتفيزهم.
يعرفه
وللرحالت املعرفية دور كبري يف بقاء أثر التعلم ،والذي ّ
جينسن ( )2007 /1995بأنه "التعلم الدائم أو التمكني
طويل املدى" (ص .)22ويعرفه عسريي ( )2016بأنه "مقدار
ما حيتفظ به املتعلم من معلومات ومهارات فرتة أطول بعد

العليا ،والتنوع يف استخدام املصادر ،ووضع توقعات عالية من
الطالب وذلك ببث روح البحث بينهم.
داال على جناح العملية
مؤشرا ً
وتع ُّد جودة التحصيل الدراسي ً
التعليمية والرتبوية ،وحيقق التحصيل الدراسي املرتفع درجة
عالية من التوافق املطلوب بني اإلنتاجية ومتطلبات سوق
العمل من الطاقات البشرية املؤهلة ،ومن خالله يكون هناك
ضمانًا ملبدأ تكافؤ الفرص التعليمية( .الفاخري.)2018 ،
وتشري إمساعيلي ( )2011بأن التحصيل هو "مستوى حمدد
من األداء أو الكفاءة يف العمل املدرسي كما يقام من قبل
املعلمني أو عن طريق االختبارات املقننة أو كليهما" (ص.)60
نظرا ملا
وللرحالت املعرفية دور يف تنمية التحصيل الدراسي؛ ً
فضال عن دورها يف تنمية عدد من
تستند إليه من نظرياتً ،
املهارات اليت تسهم يف تنمية التحصيل الدراسي ،وقد أشار
صاحل ( )2014إىل أن هدف بريين من هذه الفكرة هو بناء
مهارات التفكري العليا والتفكري الناقد واالبتكاري وتدريب
الطالب على حل املشكالت وإصدار األحكام .وجناح هذه
العمليات ينصب يف جناح التحصيل الدراسي.
ويرى أوديتور وروليدا ) (Auditor & Roleda,2014أن
كبريا يف اكتساب املعرفة،
السرتاتيجية الرحالت املعرفية ً
دورا ً
وتشري دراسة حممود ( )2016إىل الدور اإلجيايب هلا يف عالج
الفهم اخلطأ لبعض املفاهيم الدينية ،كما تشري دراسة آل
كحالن ( )2015إىل فعالية تدريس احلديث باستخدام
اسرتاتيجية الويب كويست يف التحصيل وتنمية مهارات
دورا يف تنمية مهارات تالوة القرآن
التفكري الناقد ،كما أن هلا ً
الكرمي والذي أثبتته دراسة الشهري (.)2018
وأجرى احلقباين ( )2016حول قياس أثر رحالت التعلم عرب
الويب يف تنمية التحصيل لدى طالب الصف الثاين املتوسط
يف مقرر الفقه ،واليت طُبق فيها املنهج التجرييب ،وأداته اختبار
التحصيل املعريف .وتكونت العينة اليت مت اختيارها قصديًّا من
( )62طالبًا ،واليت مت تقسيمها مناصفة جملموعتني جتريبية
وضابطة .وأسفر البحث عن وجود فرق دال إحصائيًا بني
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اجملدي يف مادة الرياضيات .وتأثريها على اإلجناز األكادميي
للطالب ،وآراء الطالب واملعلمني حول الرحالت املعرفية.
واستخدم الباحثان املنهج التجرييب ،وتكونت عينة البحث
واليت مت اختيارها قصديّا من ( )78طالبًا من طالب الصف
التاسع ،ومخسة معلمني يف املقاطعة العثمانية برتكيا .وطبق
اختبار اإلجناز األكادميي .وتوصل البحث إىل األثر اإلجيايب
للرحالت املعرفية على حرص الطالب على التعلم وزيادة
اإلجناز األكادميي ويف حتقيق بقاء أثر التعلم.
ودراسة مسارة ( )2013اليت هدفت إىل الكشف عن أثر
اسرتاتيجية الرحالت املعرفية يف التحصيل املباشر واملؤجل لدى
طالبات الصف احلادي عشر يف مادة اللغة اإلجنليزية يف
األردن ،وطبق يف البحث املنهج التجرييب ،وتكونت عينته واليت
قسمت مناصفة من
مت اختيارها قصديّا من ( )40طالبة ّ
مدرستني خمتلفتني ،إذ مثلت إحدامها اجملموعة التجريبية،
واألخرى الضابطة ،وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0,05يف التحصيل
املباشر واملؤجل لصاحل اجملموعة التجريبية.
ودراسة مسرة ( )2014حول أثر استخدام اسرتاتيجية الرحالت
املعرفية عرب الويب يف تنمية التحصيل املعريف وبقاء أثر التعلم
واالجتاه حنوها لدى عينة من طالب جامعة أم القرى باململكة
العربية السعودية .واستخدم البحث املنهج التجرييب ،وتكونت
عينة البحث واليت مت اختيارها قصديّا من ( )40طالبًا ممن
يدرسون مقرر تقنية املعلومات .ومت تطبيق أدوات البحث
املتمثلة يف االختبار التحصيلي ،ومقياس االجتاه .وتوصل
البحث إىل تأثري اسرتاتيجية الرحالت املعرفية على التحصيل
وبقاء أثر التعلم واالجتاه حنو استخدامها مقارنة بالطريقة
التقليدية.
ودراسة احللو ( )2015حول أثر اسرتاتيجية الرحالت املعرفية
عرب الويب على تنمية مهارات التفكري فوق املعريف والتحصيل
املباشر واملؤجل لدى طالبات املرحلة اإلعدادية يف مقرر
االقتصاد املنزيل ،وطُبق يف البحث املنهج التجرييب ،وتكونت

تعرضه ملثريات تعليمية ومبا ميكنه من تسهيل مهمة التعلم لديه
يف مواقف جديدة" (ص.)50
وتتوفر يف الرحالت املعرفية عوامل عديدة تساعد على بقاء أثر
التعلم ،منها توفر الدافعية ،والتنوع واالختالف بني مهماهتا،
وهذا التنوع يؤدي إىل زيادة ختزين املعرفة ،إذ ترى ويليس
( )2018 /2012أن املثريات املتعددة تعين ذاكرة أفضل ،فهي
تعمل على زيادة عدد مناطق الدماغ اليت ختزن البيانات ،واليت
يرتتب عليها الرتابط فيما بينها ،وميكن اسرتجاعها مبنبه واحد.
كما أهنا تتضمن اسرتاتيجيات املعاجلة املعرفية اليت تساعد
نظرا العتمادها على نظرية
على الرتميز والتحليل والتفسري؛ ً
العبء املعريف واليت هتتم مبعاجلة املعلومات وتنظيمها وختزينها
(سراج الدين .)2016 ،كما تتضمن قيام الطالب
باالكتشاف ،والذي يشري العتوم ،واجلراح ،واحلموري ()2015
نظرا الستناد الرحالت املعرفية على
إىل أنه قائم على املعىً ،
النظرية البنائية ،إذ حيصل الطالب على املعلومات باستقاللية
تامة ،مث يربطها مبا لديه من معلومات يف بنائه املعريف ،مما
جيعل التعلم أكثر فعالية واحتفاظًا باملعلومات.
كما تعتمد الرحالت املعرفية على االستقصاء الذي يرى
املناصري ( )2015أنه يزيد من قدرة الطالب على ختزين
واسرتجاع املعلومات ،فهو بذلك جيعل التعلم باقي األثر،
ويساعد على االحتفاظ به يف الذاكرة طويلة األمد .كما أهنا
توظف الذكاءات املتعددة ،وتشجع على البحث ،والذي
أكدت غرينفيلد ) )Greenfield,2017أنه يعمل على تنمية
عمليات التفكري الناقد وحل املشكالت ،كما يعمل على
سرعة معاجلة املعلومات وحتسني الذاكرة ،مما يؤدي إىل قوة
االحتفاظ باملعلومات .وقد أثبتت جمموعة من الدراسات
ذلك ،كدراسة الوسيمي ( )2013اليت أثبتت األثر اإلجيايب
للرحالت املعرفية على بقاء أثر التعلم لدى اجملموعة التجريبية
يف التعلم البيولوجي.
ودراسة ينميز وأزبينار وجوكسي (Yenmez, Ozpinar and
) Gokce,2017حول دور الرحالت املعرفية يف ضمان التعلم
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جدا لرتسيخ عقيدة الطالبة وتطبيق ما حتتاجه
العلم ضروري ً
من علوم الشريعة يف حياهتا .وقد أكدت الدراسات على
ضعف وقصور مهارات استخدام التقنيات الرقمية لدى
معلمي العلوم الشرعية ،فقد أشار الناجم ( )2016من خالل
عمله يف تدريس مقرر طرائق تدريس العلوم الشرعية وإشرافه
على الطالب املعلمني يف التخصص ذاته ومن خالل احتكاكه
الدائم مبعلمي العلوم الشرعية مبدارس التطبيق امليداين ،أن
نادرا ما يستخدمون التقنيات الرقمية يف
هؤالء املعلمني ً
تدريسهم .كما أشار احلقباين ( )2016إىل "أنه ال ميكن
حتسني مستوى التحصيل مبقرر الفقه باتباع األساليب التقليدية
اليت تتمحور يف التلقني من قبل املعلم واالستظهار واحلفظ من

عينة البحث واليت مت اختيارها قصديّا من ( )100طالبة مت
توزيعهن على جمموعتني متساويتني إحدامها ضابطة واألخرى
جتريبية ،ومت تطبيق أدوات البحث قبليًا وبعديًّا ،وخلص البحث
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0,05
بني متوسطي درجات الطالبات باجملموعتني التجريبية
والضابطة يف التطبيق البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية ،ويف
التطبيق البعدي واملؤجل لالختبار التحصيلي لصاحل املؤجل.
وبذلك جند أن اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب
اشتملت على مميزات كثرية تدل على فاعلية دور الطالب من
خالل قيامه مبهارات كثرية .ومن جهة أخرى فإن جودة
التحصيل الدراسي ،تكون ناجتة عن عوامل قوية تؤدي إىل
احتفاظ الطالب باملعلومات يف الذاكرة طويلة املدى .ومن
خالل تأمل اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب جند أهنا
تتضمن عوامل عديدة ،مثل :البحث والتقصي عرب اإلنرتنت،
وحتفيز الطالب ،وتشجيعه على التحليل ،والرتكيب ،والتقومي،
ومهارات التفكري الناقد ،واإلبداعي ،يف جو من التعلم
التعاوين ،والتفاوض اهلادف ،وهذه العوامل تؤدي إىل جودة
التحصيل الدراسي ،ومن مث بقاء أثر التعلم ،ولقد أثبتت
الدراسات السابقة أثر اسرتاتيجية الرحالت املعرفية يف جودة
التحصيل الدراسي ،وبقاء أثر التعلم يف مواد غري العلوم
الشرعية ،كما يف (مساره2013 ،؛ ومسرة2014 ،؛ واحللو،
 ،)2015باإلضافة إىل ما توصل له البحث احلايل من أثر
اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف التحصيل الدراسي
وبقاء أثر التعلم يف أحد فروع العلوم الشرعية.

قبل الطالب" (ص .)3ويرى الناجم ( )2016أن تدريس

مقرر الفقه هبذه الطريقة ال يؤدي بالطالب إىل تعلم ذي معى،
وقابال
قابال لالستبقاء يف الذاكرة ً
حبيث ال يكون هذا التعلم ً
للتطبيق ،ويرتتب عليه ضعف التحصيل الدراسي .كما الحظ
الباحثان عدم تفعيل شبكة اإلنرتنت يف دروس الفقه
واالستفادة من املوسوعات واملواقع الغنية باملعلومات حول
القضايا الفقهية املطروحة يف املقرر ،واليت ميكن أن تسهم يف
إثراء احلصيلة الفقهية .وهذا قد ال يتوافق مع توجهات وزارة
التعليم وأهدافها ،فقد أشار احلقيل ( )2017إىل أن من
أهداف التعليم يف اململكة العربية السعودية ضرورة دمج
التقنيات املتقدمة وخباصة اإلنرتنت يف تدريس املقررات
املختلفة جبميع املراحل.
ويف هذا الصدد يشري الشراري ( )2012إىل أن طبيعة مادة
الفقه وما حتتويه من معلومات متنوعة تستلزم ربط الطالب
بالواقع حوله ،وكل ما تقدمه الطريقة االعتيادية يف تدريس
الفقه من االستعانة بالصور ووصف للموضوعات الفقهية من
قبل املعلم ال يكفي الستيعاب الطالب ملا يدور حوله .إذ إن
الطالب حباجة إىل بيئة افرتاضية تساعده على تفسري املفاهيم
الفقهية اجملردة .وتشري اخلليوي (1414هـ) إىل "أن تذكر
املفاهيم واحلقائق والتعميمات الفقهية فقط ال جيعل من الفقه

مشكلة الدراسة:

على الرغم من التطور التقين الذي يالحق العملية التعليمية يف
اململكة العربية السعودية ،إال أن الباحثني الحظا من خالل
خربهتما يف تدريس مقرر الفقه أن الطريقة السائدة يف تدريس
العلوم الشرعية عامة وتدريس الفقه خاصة هي الطريقة
االعتيادية واليت تعتمد على التلقني واحلفظ املؤقت ،مث ال يبقى
فضال عن أن بقاء هذا
أثر دائم هلذه املقررات مع الطالبةً ،
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العلم املؤثر يف حياة الفرد ،ومرجع ذلك تزايد املعرفة الشرعية
وتشابك قضاياها وحاجتها إىل التفسري وحتليل املواقف وتقدمي
املقرتحات املستندة إىل احلقائق واألدلة بل واألهم من ذلك
تقومي هذه القضايا( ".يف احلقباين ،2016 ،ص .)5لذا وجب
البحث عن أساليب وطرائق تدريس تطرح القضايا الفقهية
للطالب يف مواقف تنمي لديهم مستويات التحصيل العليا من
حتليل وتركيب وتقومي.
وملا كان من األهداف العلمية يف سياسة التعليم يف اململكة
العربية السعودية للمرحلة املتوسطة" تشويق الطالب إىل البحث
عن املعرفة وتعويده التأمل والتتبع العلمي ،وتنمية القدرات
العقلية واملهارات املختلفة لدى الطالب وتعهدها بالتوجيه
والتهذيب" (وزارة الرتبية والتعليم .)11 ،1995 ،األمر الذي
دعا الباحثني إىل رؤية إمكانية استخدام اسرتاتيجية الرحالت
املعرفية يف حتقيق هذه األهداف املنشودة ملقرر الفقه للصف
الثالث املتوسط ،وقد أظهرت الدراسات السابقة فاعلية هذه
االسرتاتيجية يف عدة جماالت ومتيز البحث احلايل بكونه من
أوائل الدراسات احمللية والعربية اليت تناولت تأثري اسرتاتيجية
الرحالت املعرفية على متغريي (التحصيل الدراسي وبقاء أثر
معا يف مقرر من مقررات العلوم الشرعية (الفقه) ،كما
التعلم) ً
متيز بتوظيف نظرية العبء املعريف إذ انبثقت اسرتاتيجية
البحث من افرتاضاهتا ومبادئها ومستوياهتا ،وبتوظيف النظرية
السلوكية يف تقدمي التعزيز والتغذية الراجعة ،وكذلك متيزت
بتوظيف نظرية فوق املعرفية (ما وراء املعرفة) وما تشتمل عليه
من مبادئ ،ومهارات؛ سعيًّا لتوظيف فوائدها لدعم جناح
تطبيق اسرتاتيجية الرحالت املعرفية وفاعليتها يف بقاء أثر
التعلم ،كما أن الدراسة احلالية ستفسر بعض النتائج املتباينة
اليت أظهرهتا الدراسات السابقة كدراسة كوبلينسكي
) .)Kobylinski, 2014لذا تتحدد مشكلة البحث يف تدين
مستوى التحصيل يف مقرر الفقه ،وقصور استخدام الوسائط
التقنية عامة واإلنرتنت خاصة واسرتاتيجيات التعليم
اإللكرتوين.

أهداف الدراسة:

 .1الكشف عن أثر استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية
يف تدريس مقرر الفقه على حتسني مستوى التحصيل لدى
طالبات الصف الثالث املتوسط يف مدينة الرياض.
 .2الكشف عن أثر استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية
يف تدريس مقرر الفقه على بقاء أثر التعلم لدى طالبات
الصف الثالث املتوسط يف مدينة الرياض.
فروض الدراسة:

 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )0,05فأقل بني املتوسطات احلسابية ألداء طالبات
اجملموعة التجريبية على اختبار التحصيل املباشر تعزى ملتغري
اسرتاتيجية التدريس املستخدمة (الرحالت املعرفية Web Quest
واالعتيادية) ،ويتضمن فرضني مها:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( 0.05فأقل) بني املتوسطات احلسابية ألداء طالبات
اجملموعة التجريبية والضابطة على اختبار التحصيل البعدي
تُعزى ملتغري اسرتاتيجية التدريس املستخدمة (الرحالت املعرفية
واالعتيادية)".
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( 0.05فأقل) بني املتوسطات احلسابية ألداء طالبات
اجملموعة التجريبية على االختبارين القبلي والبعدي تُعزى ملتغري
اسرتاتيجية التدريس املستخدمة (الرحالت املعرفية)".
 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( 0,05فأقل) بني املتوسطات احلسابية ألداء طالبات
اجملموعة التجريبية على االختبارين البعدي والبعدي املؤجل
تعزى ملتغري اسرتاتيجية التدريس املستخدمة (الرحالت
املعرفية).
أهمية الدراسة:

ميكن تقسيمها إىل أمهية نظرية وعملية ،وذلك على النحو
اآليت:
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أوال :األمهية النظرية:

 .3حدود مكانية :اقتصر هذا البحث على املتوسطة

ومدروسا عن أثر تطبيق إحدى
تصورا دقي ًقا
 .1يعطي
ً
ً
اسرتاتيجيات التعليم اإللكرتوين على التحصيل وبقاء أثر التعلم
يف مقرر من مقررات العلوم الشرعية.

( )230التابعة ملكتب الرتبية والتعليم مشال مدينة الرياض.

 .4حدود موضوعية :اقتصر البحث على دراسة أثر

الرحالت املعرفية على التحصيل وبقاء أثر التعلم يف الوحدة
السادسة (اللباس والزينة وسنن الفطرة) من كتاب مقرر الفقه
للصف الثالث املتوسط (اجلزء الثاين) ،الصادر من وزارة
التعليم باململكة العربية السعودية ،طبعة عام (/2017
2018م).

 .2يفتح اجملال أمام الباحثني لقياس أثر تطبيق اسرتاتيجية
الرحالت املعرفية على التحصيل وبقاء أثر التعلم يف بقية
مقررات العلوم الشرعية بالنسبة ملراحل التعليم املختلفة.
ثانيا :األمهية العملية:
 .1يفيد هذا البحث صانعي القرار ملناهج العلوم الشرعية يف
املرحلة املتوسطة عند بناء املناهج واختاذ قرارات حول توظيف
الرحالت املعرفية أو تضمينها يف املناهج احملوسبة.
 .2يزود ذوي العالقة من معلمني ومشرفني وباحثني يف جمال
العلوم الشرعية مبعلومات نظرية ذات صلة باسرتاتيجية
الرحالت املعرفية ،ويرفدهم بعمل تربوي يستند إىل املدرسة
البنائية يف التعلم ،واملعرفية ،والسلوكية ،واالتصالية ،والعبء
املعريف ،وما وراء املعرفة.

مصطلحات الدراسة:
يتضمن البحث جمموعة من املصطلحات ،واليت يرى الباحثان
ضرورة حتديدها وإيضاحها وذلك وف ًقا لسياق اإلجراءات اليت
نفذت يف هذا البحث ،وهي:
 .1الرحالت املعرفية :تـُ َعرف الويب كويست أو الرحالت
املعرفية على الويب بأهنا "أنشطة تربوية تعتمد يف املقام األول
على عمليات البحث يف اإلنرتنت هبدف الوصول الصحيح
واملباشر للمعلومة حمل البحث بأقل جهد ممكن .وهي وسيلة
تعليمية جديدة هتدف إىل تقدمي نظام تعليمي جديد
للطالب ،وذلك بدمج شبكة الويب يف العملية التعليمية.
وميكن استخدامها يف تعليم كافة املناهج الدراسية جبميع
املراحل التعليمية"( .اخلليفة ومطاوع2015 ،م ،ص.)276
ويعرفها الباحثان إجرائيًا بأهنا آلية من آليات التدريس تستند
إىل صياغة احملتوى التعليمي يف وحدة من الكتاب املدرسي يف
مادة الفقه للصف الثالث املتوسط ،على شكل رحالت
معرفية حموسبة ،تتمحور حول الطالبة ،حبيث تتيح فرصة
لتقدمي املادة العلمية للطالبات على هيئة رابط تبحر الطالبة
من خالله باستخدام شبكة اإلنرتنت ،على ما مت جتهيزه
مسب ًقا ،من مقاطع وروابط وصور ،وجتمع من خالهلا
املعلومات اليت توصلت إليها.
 .2التحصيل الدراسي :يعرفه الفاخري ( )2018بأنه
"حصيلة ما يكتسبه الطالب من العملية التعليمية من معارف

 .3يسهم يف حتقيق رؤية اململكة العربية السعودية ،2030
يف اجلوانب اآلتية:
أ -حتسني استقطاب املعلمني وتأهيلهم وتطويرهم.
ب -تطوير أساليب التعليم والتقومي.

ج -تعزيز مهارات الطالب.

د -حتسني البيئة التعليمية احملفزة لإلبداع واالبتكار.
ه -تعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع.

و -تعزيز القيم اإلسالمية واهلوية الوطنية.

ز -تطوير رأس املال البشري مبا يتواءم مع احتياجات سوق
العمل( .وزارة التعليم.)2018 ،
حدود الدراسة:
 .1حدود بشرية :مت تطبيق هذا البحث على طالبات
الصف الثالث املتوسط يف مدينة الرياض.

 .2حدود زمانية :مت تطبيق هذا البحث خالل الفصل الثاين
للعام الدراسي 1438هـ 1439 /هـ.
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ومعلومات وخربات ونتيجة جلهده املبذول خالل تعلمه
باملدرسة أو مذاكراته يف البيت أو ما اكتسبه من قراءته اخلاصة
يف الكتب واملراجع وميكن قياسه باالختبارات املدرسية العادية
ويعرب عنه التقدير العام لدرجات
يف هناية العام الدراسي ِّ
ويعرفه الباحثان إجرائيًا
الطالب يف املواد الدراسية (صّ .)21
بأنه الدرجة اليت تكتسبها الطالبة يف االختبار التحصيلي املع ّد
لقياس املعارف واخلربات اليت يشتمل عليها كتاب الطالبة
(اجلزء الثاين) من مقرر الفقه للصف الثالث املتوسط ،نتيجة
تأثري عدة مدخالت تتمثل يف املنهاج واسرتاتيجية التدريس
املتبعة (الرحالت املعرفية) ومبرورها خبربات ومواقف تعليمية.
 .3بقاء أثر التعلم" :مقدار ما حيتفظ به املتعلم من
معلومات ومهارات فرتة أطول بعد تعرضه ملثريات تعليمية ومبا
ميكنه من تسهيل مهمة التعلم لديه يف مواقف جديدة".
ويعرفه الباحثان بأنه ما حتتفظ
(عسريي2016 ،م ،صّ .)50
به الطالبات من املعلومات النظرية والتطبيقية واليت متت
دراستها والتعرف عليها ،مق ّد ًرا بالدرجات اليت مت احلصول
عليها يف االختبار املؤجل والذي مت تطبيقه بعد انتهاء الدراسة
الفعلية بثالثة أسابيع.

مجتمع الدراسة :تكون جمتمع البحث من مجيع طالبات
الصف الثالث املتوسط من املتوسطة ( )230التابعة إلدارة
التعليم مبدينة الرياض باململكة العربية السعودية يف الفصل
الدراسي الثاين لعام 1439 – 1438هـ ،والبالغ عددهن
( )131طالبة.

تكونت عينة البحث من ( )66طالبة من
عينة الدراسةّ :
الصف الثالث املتوسط ،والاليت ميثلن نسبة ( )%50.4من
جمتمع البحث .إذ جرى اختيارهن من املدرسة املتوسطة
( )230مبدينة الرياض ،واليت مت اختيارها بالطريقة القصدية من
طالبات مسجالت مسب ًقا يف صفني دراسيني ،ملا تتميز به من
حداثة معمل احلاسب ،ومناسبة وقت تدريس الوحدة مع
وقت تطبيق التجربة ،وتعاون إدارة املدرسة .وقد مثّلت
إحدامها اجملموعة الضابطة وتكونت من ( )33طالبة ،ومثلت
األخرى اجملموعة التجريبية وتكونت من ( )33طالبة.
أدوات الدراسة وموادها :اعتمد هذا البحث على األداة

(االختبار التحصيلي) ومادتني مها :دليل املعلمة ،وموقع
الرحالت املعرفية.
أوال :أداة الدراسة (االختبار التحصيلي) :ومت إعداده وفق
ً
اخلطوات اآلتية:

إجراءات الدراسة:

 حتديد هدفوبقاء األثر لدى
والضابطة يف مقرر
الدراسي الثاين يف
الفطرة".

منهج الدراسة :اعتمد البحث على املنهج التجرييب ذي

التصميم شبه التجرييب والذي يقوم على جمموعتني متكافئتني
(إحدامها ضابطة واألخرى جتريبية) وف ًقا ملتغري البحث ،وقد
اختبارا قبليا ،مث طُبّق املتغري املستقل (اسرتاتيجية
طُبق عليهما
ً
الرحالت املعرفية) على اجملموعة التجريبية يف أثناء التدريس،
يف حني طُبّقت الطريقة املعتادة يف أثناء تدريس اجملموعة
الضابطة ،وبعد االنتهاء من التجربة مت إعادة االختبار بعديًا
على اجملموعتني ،وبعد ثالثة أسابيع مت تطبيق االختبار املؤجل
على اجملموعة التجريبية.

االختبار :وهو قياس مستوى التحصيل
عينة البحث يف اجملموعتني التجريبية
الفقه للصف الثالث املتوسط يف الفصل
الوحدة السادسة "اللباس والزينة وسنن

 حتديد مستويات االختبار :إذ يقيس االختبار التحصيليأربعة مستويات هي :الفهم واالستيعاب ،التحليل ،الرتكيب،
التقومي ،طب ًقا لتصنيف بلوم لألهداف املعرفية.
 حتديد الوزن النسيب لكل مستوى من مستويات األهدافوموضوعات الوحدة ،وقد أُع ّد جدول املواصفات (.)1
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جدول ()1
جدول مواصفات اختبار التحصيل
عدد الفقرات في المستويات المعرفية
الموضوع

الفهم
واالستيعاب

 1األصل يف اللباس والزينة وأحكام عورة
الرجل وعورة املرأة
 2احلجاب وإعفاء اللحية وقص الشارب
الطهارة الواجبة :الغسل وخصال
3
الفطرة
 4ما يستحب وما حيرم من اللباس والزينة
آداب اللباس والزينة ومسائل متنوعة
5
يف اللباس والزينة
اجملموع الكلي
الوزن النسيب ملستويات األهداف

6

التحليل التركيب

الموضوع

للموضوعات

األسئلة

7

%23,33

7

7

1

4

%13,33

4

4

2

9

%30,00

9

9

1

7

%23,33

7

7

3

%10,00

3

3

30

30

التقويم

1
2

2

مجموع فقرات

الوزن النسبي

مجموع

1

5
5

1

2

9

15

1

4

2

%13,33 %6,67 %50,00 %30,00

30

الدرجات

%100

صحيحا جيمع بديلني كـ (اإلجابة ب،
بديال
الذي يتضمن ً
ً
ج صحيحة) ببديل مستقل.
 التجربة االستطالعية :طُبق االختبار على عينةاستطالعية من غري عينة البحث ،وممن سبق هلن دراسة
حمتوى الوحدة جمال البحث ،وعددهن ( )35طالبة ،وقد
أسفر ذلك عن وضوح تعليمات االختبار ،ومفرداته ،وحتديد

 حتديد نوع أسئلة االختبار من نوع االختيار من متعدد؛نظرا ملا يتوافر هلذا النمط من مميزات االختبارات املوضوعية.
ً
 إعداد بنود االختبار وذلك باالستعانة بالكتاب املدرسي،ِ
ت بواسطة
ودليل املعلمة ،واالختبارات التحصيلية واليت أُعد ْ
الباحثني يف جمال تدريس العلوم الشرعية عامة والفقه خاصة،
وخربة الباحثني.
 صياغة أسئلة اختبار التحصيل وبلغ عددها ( )30سؤ ًاال،وقد راعى الباحثان املهارات اخلاصة باختبار االختيار من
متعدد ،واليت من أبرزها كتابة اجلذر بشكل دقيق ومباشر،
وكتابة املشتتات الفعالة واملعقولة( .نيتكو وبروكهارت،
.)2012 /2007
 عُرضت الصورة األولية لالختبار على جمموعة مناحملكمني املتخصصني ،وبناء على آرائهم مت إجراء التعديالت
املطلوبة ،واليت مشلت أربعة عشر سؤ ًاال تنوعت بني إعادة
صياغة اجلذر والبدائل بشكل أدق ،وتعديل بعض البدائل
املتعلقة باألحكام الشرعية مثل( :غري واجب إىل مباح)
و(غري جائز إىل مستحب) ،واستبدال جذر السؤال الذي
صحيحا (مجيع ما ذكر صحيح) إىل جذر
بديال
يتطلب ً
ً
يتطلب حتديد البديل غري الصحيح ،وكذلك استبدال البديل

زمن االختبار ،وحساب ثبات االختبار باستخدام التجزئة
النصفية بطريقة جتمان إذ بلغت قيمة معامل الثبات الكلية
بالتجزئة النصفية بعد التصحيح مبعامل جتمان (،)0.891
أيضا باستخدام معادلة كيودر
كما مت التحقق من الثبات ً
ريتشاردسون ،21وبلغت قيمة معامل الثبات الكلية
باستخدامها ( )0.95ومجيعها درجات ثبات عالية ميكن
الوثوق هبا .كما مت حساب االتساق الداخلي لالختبار

بواسطة معامل االرتباط بريسون ،إذ ظهرت مجيع العبارات
واألبعاد دالة عند مستوى ( )0.01مما يشري إىل مؤشرات
صدق مرتفعة ميكن الوثوق هبا .ومت حتديد معامالت السهولة
والصعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار؛ وقد تراوحت
بني ( )0.83 – 0.50وهي قيم مقبولة إحصائيًا .كما مت
حتديد معامالت التمييز ،إذ تراوحت بني ()0.82 – 0.40
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قام الباحثان بتحكيمه من قبل جمموعة من احملكمني
املختصني يف جمال مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية،
وتقنيات التعليم.

مما يدل على أن القدرة التمييزية ألسئلة االختبار مناسبة
جدا.
ً
ثانيًا :مواد الدراسة:

 تصميم املوقع التعليمي القائم على اسرتاتيجية الرحالتاملعرفية :اتبع الباحثان منوذج ( )March & Dodgeلتصميم
الرحالت املعرفية ،والذي يسري يف ثالث مراحل أساسية كما
ذكر مارش ،)1998( Marchوالشكل ( )1يوضح هذه
املراحل.

 إعداد دليل املعلمة :مت إعداد دليل املعلمة اإلرشاديللوحدة السادسة من كتاب الفقه للصف الثالث املتوسط
"اللباس والزينة وسنن الفطرة" ،بعد االطالع على عدد من
األدبيات اليت تناولت اسرتاتيجية الرحالت املعرفية ،ومن مث

مراحل نموذج ( ) March & Dodgeلتصميم الرحالت المعرفية

مرحلة اكتشاف اإلمكانات
إلنشاء الرحالت المعرفية عبر
الويب

مرحلة التصميم للرحالت
المعرفية عبر الويب

مرحلة إنشاء الرحالت المعرفية
عبر الويب

الشكل ( )1مراحل نموذج ( )March & Dodgeلتصميم الرحالت المعرفية،

()March, 1998

الربط بني الدليل ومضمون املوضوع ،وكذلك اخللط بني
األحكام الفقهية ،وهذه الفجوات متكررة يف أغلب الوحدات
ومن ضمنها الوحدة السادسة الغنية باألحكام الفقهية واليت
من املهم للفتاة املسلمة البحث والتعمق فيها ،وربطها
بالدليل.

 .1مرحلة اكتشاف اإلمكانات :يتم فيها اختيار وتقسيم
املوضوع ،وحتديد فجوات التعلم ،وجرد املصادر ،واختاذ القرار
بشأن إنشاء الرحالت .وبناء على ذلك قام الباحثان باآليت:
 اختيار موضوعات الوحدة السادسة من مقرر الفقهللصف الثالث املتوسط واليت بعنوان (اللباس والزينة وسنن
الفطرة) ،وذلك لكون أغلب موضوعاهتا تتعلق باملرأة وهي
حمل اهتمام وحاجة للبحث والقراءة يف األحكام الفقهية من
ّ
مصادر ها املوثوقة.
 التزم الباحثان بتقسيم موضوعات الوحدة السادسة كماجاءت يف الكتاب املدرسي ،ووفق التقسيم املعتمد من وزارة
التعليم ضمن منهج الفقه ،إذ قُ ّسمت إىل عشرة موضوعات،
مت تدريسها خالل أربعة أسابيع بواقع حصتني أسبوعيًا.
 حتديد الفجوات التعليمية ليتم معاجلتها باألنشطةالتعليمية اليت تليب احتياجات املتعلمني ،ومن خالل خربة
الباحثني يف تدريس العلوم الشرعية مت معاجلة املوضوعات
النظرية اليت ذكرت باختصار يف كتاب الطالبة والذي يلجئ
الطالبة للحفظ املؤقت فرتة االختبار ،وجيعلها غري قادرة على
اسرتجاعها واسرتجاع األدلة املتعلقة هبا لعدم قدرهتا على

 .1مرحلة التصميم :يتم فيها حتويل وتوليد األفكار،
وتصنيف املصادر إىل مهام ،وحتديد املهمة التعليمية،
وتضمني الرحلة املعرفية تغذية راجعة إلضفاء الشرعية على
جهود الطالب .وبناء على ذلك قام الباحثان باآليت:
 البحث املكثف بني املواقع اإللكرتونية جلمع روابط ملواقعومقاطع وملفات وموسوعات وكتب ومطويات وتطبيقات
تتعلق مبوضوعات الوحدة السادسة (اللباس والزينة وسنن
تبعا
الفطرة) ،ومن مث حتديد املناسب منها .وترتيبها وتصنيفها ً

ملوضوعات الدروس واألهداف اليت مت حتديدها مسب ًقا .حبيث
تشتمل كل مهمة على القراءة من روابط الكتب واملوسوعات
واملطويات والتطبيقات واالستماع ملقاطع اليوتيوب .باإلضافة
إىل توفري بعض الكتب مثل كتاب :فقه األلبسة والزينة لعبد
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 قام الباحثان بإشراك املتعلمني بوضع مقدمة لكل رحلةمعرفية ،عبارة عن ملخص للمهام املطلوب من الطالبات
تنفيذها ،مع تضمينها جمموعة من الصور واألسئلة املشوقة
واملثرية لالهتمام .وجعل وقت اإلجناز من معايري التقييم ،مع
عرض استنتاجاهتن بصور خمتلفة.
 مت تقييم الطالبات بأسلوبني :تقييم مجاعي بشكلني(ذايت عن طريق الطالبات أنفسهن ،وآخر من قبل املعلمة)،
وتقييم فردي .ففي التقييم اجلماعي جملموعات التنفيذ صمم
ِ
منوذجا منه مع كل رحلة معرفية
الباحثان ً
جدوال للتقييم وأ ُْرفق ً
عرب الويب ،حبيث يشتمل التقييم على اجلانب املعريف،
واملهاري ،والوجداين .ومت تقييم اجلانب املعريف من خالل
مرحلتني :أثناء الدرس ،ومن خالل تقييم أعماهلن اليت يتم
إرساهلا عرب الربيد اإللكرتوين ،ومن مث يتم نشر احملتوى
التعليمي القائم على اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب
على املوقع اإللكرتوين من خالل صفحة التميز .أما بالنسبة
للتقييم الفردي للطالبات فقد أرفق الباحثان يف هناية كل
رحلة اختبار إلكرتوين قصري ،يتكون من ثالثة أسئلة
فورا
موضوعية ،ويتم حصول الطالبة على درجتها يف اإلختبار ً
وبشكل إلكرتوين.

الوهاب طويلة ،وكتاب فقه اللباس والزينة للشيخ علوي
السقاف.
ّ
 وقد قام الباحثان بتحديد جمموعة من املهام التعليميةلعرض الناتج التعليمي وللطالبة احلرية يف اختيار ما يناسب
قدراهتا لعرض حصيلتها العلمية من الرحلة املعرفية ،ومن أمثلة
هذه املهام :عرض تقدميي ،حبث مفصل ،مطويات ونشرات،
خارطة مفاهيم .ومت تقييم أعماهلن وعرض املتميز منها يف
صفحة التميز املوجودة يف موقع الرحالت املعرفية عرب الويب.
 وقد قام الباحثان بتضمني مصادر للتغذية الراجعةالفعلية ،عن طريق التواصل مع الطالبات عرب الربيد
اإللكرتوين ،ومناقشة تساؤالهتن ،وتقدمي الدعم املناسب هلن.
وعن طريق ختصيص (صفحة التميز) يف موقع الرحالت
املعرفية عرب الويب ،إذ مت فيها عرض األعمال واألنشطة
املتميزة للطالبات وتشجيعهن.
 .2مرحلة إنشاء الرحالت المعرفية عبر الويب :ويتم فيها
كتابة صفحات الويب ،ودعم األفكار إلجناز املهمة من قبل
املعلم أو األقران ،وإشراك املتعلمني ،وتنفيذ الرحالت املعرفية
وتقييمها .وبناء على ذلك قام الباحثان باآليت:
 تصميم صفحات الويب اخلاصة بالرحالت املعرفية على) ،)Google Sitesوصممت خالهلا دروس الوحدة السادسة
(اللباس والزينة وسنن الفطرة) على أربع رحالت معرفية،
ويتكون املوقع ككل من عشر صفحات رئيسة ،حتتوي ست
صفحات منها على صفحات فرعية.
 دعم الطالبات ،من خالل إتاحة الفرصة هلن بتوجيهاستفساراهتن أثناء تأدية املهام املطلوبة منهن ،أو من خالل
اإلجابة عن أسئلتهن على الربيد اإللكرتوين .كما حيصلن
على الدعم من زميالهتن داخل اجملموعة يف الصف أو
بالتواصل مع بعضهن البعض عن طريق وسائل التواصل
االجتماعي .أو من خالل حماكاة األعمال املتميزة اليت مت
عرضها يف صفحة التميز يف موقع الرحالت املعرفية عرب
الويب.

إجراءات تنفيذ المعالجة التجريبية:

 .1تكافؤ المجموعات قبل المعالجة التجريبية :قبل البدء
يف تنفيذ التجربة ،مت التأكد من تكافؤ اجملموعتني التجريبية
والضابطة يف التحصيل املعريف ،وطُّبِّق االختبار قبليًا على
اجملموعتني .وبعد مجع البيانات ومعاجلتها كشفت النتائج
باجلدول رقم ( ،)2أن قيمة مستوى الداللة ألبعاد االختبار
(الفهم واالستيعاب ،التحليل ،التقومي ،الرتكيب) جاءت على
النحو اآليت،)0.415 ،0.906 ،0.677 ،0.803( :
وللدرجة الكلية لالختبار ( ،)0.920ومجيعها قيم أكرب من
( )0.05أي غري دالة إحصائياً ،وتُشري النتيجة إىل تكافؤ
اجملموعتني التجريبية والضابطة
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جدول ()2
نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للفروق بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة باالختبار القبلي
األبعاد
الفهم واالستيعاب
التحليل
التقويم
التركيب
الدرجة الكلية لالختبار

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ضابطة

33

2.27

1.07

جتريبية

33

2.21

0.89

ضابطة

33

2.94

1.37

جتريبية

33

2.82

0.95

ضابطة

33

1.06

1.03

جتريبية

33

1.09

1.04

ضابطة

33

0.30

0.64

جتريبية

33

0.42

0.56

ضابطة

33

6.58

1.35

جتريبية

33

6.55

1.09

قيمة ت

0.250
0.418
0.1190.8210.100

مستوى الداللة
0.803
0.677
0.906
0.415
0.920

 .2البدء في تطبيق تجربة الدراسة :مت تدريس وحدة

 .3التطبيق البعدي ألداة الدراسة :مت تطبيق االختبار

(اللباس والزينة وسنن الفطرة) لطالبات اجملموعة التجريبية
باستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب ،واجملموعة
الضابطة بطريقة التدريس االعتيادية (احملاضرة) ،وذلك ملدة
( )8حصص لكل جمموعة ،خالل الفرتة من /6 /25
1439هـ إىل 1439 /7 /18هـ .وقد مت يف اجملموعة التجريبية
تقسيم الطالبات داخل الفصل إىل جمموعات تعاونية ،وكل
جمموعة معها جهاز حاسوب ،ويف كل أسبوع يتم دخول
الرحلة
رابط
خالل
من
معرفية
رحلة

التحصيلي على اجملموعتني التجريبية والضابطة ،يف يوم األحد
املوافق 1439 /7 /22هـ.
 .4التطبيق المؤجل ألداة الدراسة :مت التطبيق املؤجل على
اجملموعة التجريبية ،يف يوم األحد املوافق 1439 /8 /13هـ.
 .5استخراج النتائج وتحليلها ،ومن مث تقدمي التوصيات
واملقرتحات بناء على النتائج.

الطرق واألساليب اإلحصائية:
 -1معامل ارتباط بريسون ( )Person Correlationللتعرف
على صدق االتساق الداخلي ألداة البحث.
 -2معامل الثبات النصفي باستخدام طريقة التجزئة النصفية
( )Spilt- Halfلدرجات الطالبات ،ومعامل جتمان حلساب
قيمة الثبات ككل لالختبار وأبعاده.
 -3معامل الثبات باستخدام معادلة كيودر -ريتشاردسون
(.)Kuder- Richardson
 -4معامل السهولة والصعوبة للتحقق من مدى سهولة أو
صعوبة كل مفردة من مفردات االختبار التحصيلي.
 -5معامل التمييز للتحقق من قدرة االختبار على التمييز بني
مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي.

https://sites.google.com/site/webguestbadr2018/1

وذلك ملدة أربعة أسابيع ،إذ يقمن الطالبات باإلحبار فيها
وذلك بالتنقل بني عناصرها ابتداء باملقدمة ،مث املهام
واملصادر والعمليات والتقييم ،وانتهاء باخلامتة ،واالستعانة
باملراجع التقليدية ومكتبة الرحالت املرفقة يف املوقع .واملعلمة
مرشدة وميسرة ومشجعة جلميع اجملموعات ،ويف هناية احلصة
متهيدا لتقدميه
تقوم الطالبات بتنقيح الناتج العلمي ومراجعته ً
على شكل عرض تقدميي ،أو حبث قصري ،أو مطوية ،أو
نشرة ،ومن مث إرسال العمل عرب الربيد اإللكرتوين املرفق يف
املوقع .أما اجملموعة الضابطة فقد مت إعطاء الدروس هلا
بطريقة احملاضرة اليت تتخللها بعض املناقشات البسيطة ،وكان
تنظيم الطالبات يف الفصل بالطريقة التقليدية.
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 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( 0.05فأقل) بني املتوسطات احلسابية ألداء طالبات
اجملموعة التجريبية والضابطة على اختبار التحصيل البعدي
تُعزى ملتغري اسرتاتيجية التدريس املستخدمة (الرحالت املعرفية
واالعتيادية)".
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( 0.05فأقل) بني املتوسطات احلسابية ألداء طالبات
اجملموعة التجريبية على االختبارين القبلي والبعدي تُعزى
ملتغري اسرتاتيجية التدريس املستخدمة (الرحالت املعرفية)".
والختبار صحة هذا الفرض مت ما يأيت:
 .1حس ــاب الف ــرق ب ــني أداء اجملم ــوعتني التجريبي ــة والض ــابطة
علــى االختبــار التحصــيلي يف التطبيــق البعــدي ،وللتعــرف علــى
م ـ ــا إذا ك ـ ــان هن ـ ــاك ف ـ ــروق مت تطبي ـ ــق اختب ـ ــار (ت) لعينت ـ ــني
مســتقلتني ،وحســاب مربــع إيتــا لقيــاس حجــم األثــر ،ويتضــح
ذلك يف اجلدول رقم (.)3

 -6اختبار (ت) لعينتني مستقلتني (
 )T-Testللتعرف على الفروق بني أداء الطالبات باجملموعتني
التجريبية والضابطة باالختبار القبلي ،والبعدي.
 -7اختبار (ت) لعينتني مرتابطتني (Paired Sample T-
 )Testللتعرف على الفروق بني أداء طالبات اجملموعة
التجريبية باالختبارين القبلي والبعدي ،والبعدي واملؤجل.
 -8اختبار مربع إيتا ( )2للتحقق من أثر استخدام
اسرتاتيجية الرحالت املعرفية يف تدريس مقرر الفقه على
التحصيل.
Independent Sample

عرض النتائج ومناقشتها:
الختبار صحة الفرض األول" :ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بني املتوسطات
احلسابية ألداء طالبات اجملموعة التجريبية على اختبار
التحصيل املباشر تُعزى ملتغري اسرتاتيجية التدريس املستخدمة
(الرحالت املعرفية واالعتيادية)" والذي يتضمن:

جدول ()3
نتائج اختبار(ت) لعينتين مستقلتين للفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار
األبعاد

المجموعة

العدد

الفهم واالستيعاب

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة ت

مستوى
الداللة

مربع ايتا

ضابطة

33

7.39

1.39

3.066-

0.003

0.35

جتريبية

33

8.30

0.98

ضابطة

33

11.64

2.13

جتريبية

33

12.91

1.04

ضابطة

33

4.00

1.00

جتريبية

33

4.48

0.71

ضابطة

33

1.64

0.55

جتريبية

33

1.94

0.24

ضابطة

33

24.67

3.52

جتريبية

33

27.64

2.21

التحليل
التقومي
الرتكيب
الدرجة الكلية لالختبار

3.0802.2682.9024.104-

0.003
0.027
0.006
0.001

0.29
0.27
0.34
0.46

يظهر من اجلدول ( )3وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد

واالس ـ ــتيعاب ،التحلي ـ ــل ،التق ـ ــومي ،الرتكي ـ ــب) ،وعن ـ ــد مس ـ ــتوى

مس ـ ــتوى ( )0.01فأق ـ ــل يف متوس ـ ــط درج ـ ــات الطالب ـ ــات يف

( )0.05يف متوسـ ـ ـ ـ ــط درجـ ـ ـ ـ ــات الطالبـ ـ ـ ـ ــات يف اجملمـ ـ ـ ـ ــوعتني

اجملم ــوعتني التجريبي ــة والض ــابطة باالختب ــار البع ــدي يف الدرج ــة

التجريبيــة والضــابطة باالختبــار البعــدي يف درجــة بُعــد (التقــومي).

وذلــك لصــاحل طالبــات اجملموعــة التجريبيــة ،وحبجــم تــأثري كبــري

الكليـ ـ ـ ـ ــة لالختبـ ـ ـ ـ ــار وأبعـ ـ ـ ـ ــاده الفرعيـ ـ ـ ـ ــة املتمثلـ ـ ـ ـ ــة يف (الفهـ ـ ـ ـ ــم
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جدًّا جتاوز القيمة الدالة على األمهية الرتبوية للنتائج اإلحصـائية

وعليه يرفض الفرض الصفري األول والذي نص على أنـه " ال

يف البحــوث النفســية والرتبويــة ومقــدارها ( ،)0.14وقــد بلغــت

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة (0.05

قيم ـ ــة مرب ـ ــع إيت ـ ــا ل ـ ــدرجات الطالب ـ ــات ب ـ ــاجملموعتني التجريبي ـ ــة

فأقـ ـ ــل) بـ ـ ــني املتوسـ ـ ــطات احلسـ ـ ــابية ألداء طالبـ ـ ــات اجملموعـ ـ ــة

والض ـ ـ ــابطة باالختب ـ ـ ــار البع ـ ـ ــدي ألبع ـ ـ ــاد االختب ـ ـ ــار (، 0.35

التجريبية والضـابطة علـى اختبـار التحصـيل البعـدي تُعـزى ملتغـري

 ) 0.34 ، 0.27 ، 0.29وللدرج ـ ـ ـ ـ ــة الكلي ـ ـ ـ ـ ــة لالختب ـ ـ ـ ـ ــار

اس ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية التـ ـ ـ ـ ـ ــدريس املسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمة (الـ ـ ـ ـ ـ ــرحالت املعرفيـ ـ ـ ـ ـ ــة

( .)0.46وتُش ـ ـ ــري النتيج ـ ـ ــة الس ـ ـ ــابقة إىل فاعلي ـ ـ ــة اس ـ ـ ـرتاتيجية

واالعتيادية)".

الــرحالت املعرفيــة علــى التحصــيل الدراســي للطالبــات يف مــادة

 .2حســاب الفــرق بــني أداء طالبــات اجملموعــة التجريبيــة علــى

الفق ــه .كم ــا أن ارتف ــاع مق ــدار األث ــر يش ــري إىل أن التب ــاين ب ــني

االختبــارين التحصــيليني القبلــي والبعــدي ،وللتعــرف علــى مــا إذا

اجملموعـ ـ ــة الضـ ـ ــابطة والتجريبيـ ـ ــة يف الدرجـ ـ ــة الكليـ ـ ــة لالختبـ ـ ــار

كان ـ ــت هن ـ ــاك ف ـ ــروق ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية ب ـ ــني متوس ـ ــطات

وأبعاده؛ يرجع السـتخدام اسـرتاتيجية الـرحالت املعرفيـة ،أي أن

درج ــات الطالب ــات باجملموع ــة التجريبي ــة يف االختب ــارين القبل ــي

ـريا جــدًّا الس ـرتاتيجية الــرحالت املعرفيــة يف
هنــاك أثـ ًـرا إجيابيً ـا كبـ ً

والبعدي؛ مت استخدام اختبار (ت) لعينتـني مرتابطتـني ،وكـذلك

تدريس مقرر الفقه على حتصيل اجملموعة التجريبية.

مت حســاب مربــع إيتــا ،ويتضــح ذلــك مــن خــالل اجلــدول رقــم
(.)4

جدول ()4
نتائج اختبار (ت) لعينتين مرتبطتين ( )paired sample t-testللفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية باالختبارين القبلي والبعدي
األبعاد

االختبار

العدد

الفهم واالستيعاب

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة ت

مستوى
الداللة

مربع إيتا

االختبار القبلي

33

2.21

0.89

26.336-

0.000

0.42

االختبار البعدي

33

8.30

0.98

االختبار القبلي

33

2.82

0.95

االختبار البعدي

33

12.91

1.04

االختبار القبلي

33

1.09

1.04

االختبار البعدي

33

4.48

0.71

االختبار القبلي

33

0.42

0.56

االختبار البعدي

33

1.94

0.24

االختبار القبلي

33

6.55

1.09

االختبار البعدي

33

27.64

2.21

التحليل
التقويم
التركيب
الدرجة الكلية لالختبار

41.10615.44814.24949.230-

0.000
0.000
0.000
0.000

0.46
0.59
0.36
0.67

يظهــر مــن اجلــدول ( )4وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية

الكليـ ـ ـ ـ ــة لالختبـ ـ ـ ـ ــار وأبعـ ـ ـ ـ ــاده الفرعيـ ـ ـ ـ ــة املتمثلـ ـ ـ ـ ــة يف (الفهـ ـ ـ ـ ــم

عن ــد مس ــتوى ( )0.01فأق ــل يف متوس ــط درج ــات الطالب ــات

واالس ـ ــتيعاب ،التحلي ـ ــل ،التق ـ ــومي ،الرتكي ـ ــب) ،وذل ـ ــك لص ـ ــاحل

باجملموعـ ــة التجريبيـ ــة باالختبـ ــارين القبلـ ــي والبعـ ــدي يف الدرجـ ــة

طالبــات االختبــار البعــدي ،وحبجــم تــأثري كبــري جــدًّا .جتــاوزت
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القيم ـ ــة الدال ـ ــة عل ـ ــى األمهي ـ ــة الرتبوي ـ ــة للنت ـ ــائج اإلحص ـ ــائية يف

حتصيله (اجلوراين واملشهداين .)2018 ،واليت تزيد من حبه

البحــوث النفســية والرتبويــة ومقــدارها ( ،)0.14إذ بلغــت قيمــة

للتعلم ورفع مستواه التحصيلي .باإلضافة إىل أن الطالب
خالل تنفيذه للرحالت املعرفية ميارس التفكري اإلبداعي إذ إنه

مربــع إيتــا لــدرجات الطالبــات باجملموعــة التجريبيــة باالختبــارين

بعد صياغة املادة العلمية اليت مجعها يقوم بعرضها بطريقة

القبل ــي والبع ــدي ألبع ــاد االختب ــار (،0.59 ،0.46 ،0.42

إبداعية ،إما على شكل نشرة ،أو مطوية ،أو حبث قصري ،أو

 )0.36وللدرج ــة الكلي ــة لالختب ــار ( .)0.67وتُش ــري النتيج ــة

عرض تقدميي ،وكل ما يقوم به من إبداعات يزيد من إتقانه

السابقة إىل فاعلية اسرتاتيجية الـرحالت املعرفيـة علـى التحصـيل

للمادة العلمية ،كما أنه يوظف تفكريه اإلبداعي للوصول إىل

الدراسـي للطالبــات يف مــادة الفقــه .كمــا أن ارتفــاع مقــدار األثــر

حلول إبداعية يف أثناء تنفيذه للمهمات ،وهذه احللول

يشري إىل أن التبـاين بـني متوسـطي درجـات الطالبـات باجملموعـة

اإلبداعية هي أداة لتعزيز التحصيل .كما أن الرحالت املعرفية

التجريبيـ ـ ــة باالختبـ ـ ــارين القبلـ ـ ــي والبعـ ـ ــدي؛ يرجـ ـ ــع السـ ـ ــتخدام

عرب الويب تستند إىل نظريات متعددة كالنظرية االتصالية،

كبريا جدًّا
أثرا إجيابيًا ً
اسرتاتيجية الرحالت املعرفية ،أي أن هناك ً

واليت متكن الطالب من احلصول على املعلومات الدقيقة من

الس ـ ـرتاتيجية الـ ــرحالت املعرفيـ ــة يف تـ ــدريس مقـ ــرر الفقـ ــه علـ ــى

مصادرها ،ومواكبة املعلومات واملعارف املتجددة من فتيا

حتصيل طالبات اجملموعة التجريبية.

وغريها (عبد العاطي .)2015 ،كما تستند إىل مبادئ النظرية
فوق املعرفية (ما وراء املعرفة) ،واليت تسهم كما يشري ولفولك

وعليه يرفض الفرض الصفري الثاين والذي نـص علـى أنـه "
ال توجـ ــد فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية عنـ ــد مسـ ــتوى الداللـ ــة

Wolfolk

( )2015 /2013يف سيطرة الطالب على مجيع

نشاطات التفكري املوجهة حلل املشكلة ،مما يسهل معاجلة

( 0.05فأق ـ ـ ــل) ب ـ ـ ــني املتوس ـ ـ ــطات احلس ـ ـ ــابية ألداء طالب ـ ـ ــات

املعلومات ،ويؤدي إىل اكتساب املعلومات ورفع مستوى

اجملموعة التجريبية على االختبـارين القبلـي والبعـدي تُعـزى ملتغـري

التحصيل الدراسي.

اسرتاتيجية التدريس املستخدمة (الرحالت املعرفية)".

وتتفق هذه النتيجة مع (أوديتور وروليدا
Roleda,2014؛ وحممود2016 ،؛ وآل كحالن2015 ،؛
واحلقباين2016 ،؛ وسادكني  .)2016، Sadikinكما أهنا
ختتلف مع دراسة كوبلينسكي ) ،)Kobylinski, 2014واليت
جاءت فيها استجابة الطالب سلبية بأغلبيه ساحقه على
الرحالت املعرفية يف التحصيل الدراسي هلم ،والذي مت عزوه
من قبل الباحث للشكل الفعلي للرحالت املعرفية إذ مل يعزز
اهتمام الطالب وحيسن دافعيتهم ووصوهلم إىل املواد .وقد
راعى الباحثان هذا األمر يف هذا البحث ،وذلك بتوظيف
جمموعة من النظريات ،كالنظرية السلوكية ،ونظرية العبء
املعريف ،ونظرية فوق املعرفية (ما وراء املعرفة).
& Auditor

وقد تعزى هذه النتيجة إلى :أن اسرتاتيجية الرحالت املعرفية
عرب الويب تعتمد على عملية البحث من خالل اإلنرتنت،
وقيام الطالب بعملية البحث يتضمن القيام بعمليات معينة،
كالتفكري الناقد ،واالبتكاري ،وحل املشكالت ،وإصدار
األحكام ،وجناح هذه العمليات يؤدي يف جناح التحصيل
الدراسي .كما أن استخدام الطالب للتفكري الناقد أثناء تنفيذ
الرحالت املعرفية عرب الويب حيفز لديه مهارات التفكري،
ويدفعه للبحث والتنقيب والتفسري ،وميكنه من حتليل
املعلومات للوصول إىل استنتاجات منطقية ،ويكسبه القدرة
على التمييز بني الرأي واحلقيقة وبني املتناقضات واملتشاهبات،
ويقوده إىل االستقاللية يف التفكري ،وحب التعلم ورفع مستوى
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اجملموعة التجريبية على االختبارين البعدي واملؤجل ،وللتعرف
على إذا ما كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسطات درجات الطالبات باجملموعة التجريبية يف االختبارين
البعدي واملؤجل؛ مت استخدام اختبار (ت) لعينتني مرتبطتني
كما يتضح من خالل اجلدول رقم (.)5

والختبار صحة الفرض الثالث "ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى (0.05فأقل) بني املتوسطات احلسابية
ألداء طالبات اجملموعة التجريبية على االختبارين البعدي
والبعدي املؤجل تُعزى ملتغري اسرتاتيجية التدريس املستخدمة
(الرحالت املعرفية)" ،مت حساب الفرق بني أداء طالبات

جدول ()5
نتائج اختبار (ت) لعينتين مرتبطتين ( )paired sample t-testللفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية باالختبارين البعدي والمؤجل
األبعاد

الفهم واالستيعاب
التحليل
التقويم
التركيب
الدرجة الكلية لالختبار

االختبار

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

البعدي

33

8.30

0.98

املؤجل

33

8.21

1.05

البعدي

33

12.91

1.04

املؤجل

33

12.73

1.15

البعدي

33

4.48

0.71

املؤجل

33

4.30

0.68

البعدي

33

1.94

0.24

املؤجل

33

1.88

0.33

البعدي

33

27.64

2.21

املؤجل

33

27.12

2.09

يظه ــر م ــن اجل ــدول ( )5أن ــه ال توج ــد هن ــاك ف ــروق ذات
داللـ ــة إحصـ ــائية بـ ــني درجـ ــات الطالبـ ــات باجملموعـ ــة التجريبيـ ــة
باالختبارين البعدي واملؤجـل ،فقـد بلغـت قيمـة مسـتوى الداللـة
ألبعــاد االختبــار علــى التـوايل (،0.294 ،0.504 ،0.718
 ،)0.400وللدرجـ ــة الكلي ـ ــة لالختب ـ ــار ( ،)0.334ومجيعه ـ ــا
قــيم أك ــرب مــن ( )0.05أي غ ــري دالــة إحص ــائياً .وتشــري ه ــذه
ـريا يف درج ــات الطالب ــات عل ــى
النتيج ــة إىل أن هن ــاك تقاربًـ ـا كب ـ ً
االختب ــارين البع ــدي واملؤج ــل وه ــذا ي ــدل عل ــى ق ــدرة الطالب ــات
علـ ــى االحتفـ ــاظ باملعلومـ ــات .مبعـ ــى أن اسـ ــتخدام اس ـ ـرتاتيجية
الــرحالت املعرفيــة كــان ل ــه أثــر يف االحتفــاظ باملعلومــات ل ــدى
طالبات اجملموعة التجريبية من الصف الثالـث املتوسـط يف مـادة
الفقه .وعليه مت قبول الفرض الصفري الثالـث والـذي نصـه " ال
توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( 0.05فأقـل)
بني املتوسطات احلسابية ألداء طالبات اجملموعة التجريبيـة علـى
االختبـ ــار البعـ ــدي املؤجـ ــل تُعـ ــزى ملتغـ ــري اس ـ ـرتاتيجية الت ـ ــدريس
املستخدمة (الرحالت املعرفية واالعتيادية)".

قيمة ت

مستوى الداللة

0.362

0.718

0.672

0.504

1.058

0.294

0.848

0.400

0.974

0.334
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الــرحالت املعرفيــة يعتمــد علــى التقنيــة ،وحتليــل الطــالب للمــادة
العلميــة ،ومــن مث إعــادة تنظيمهــا ،دون االعتمــاد علــى املعلــم،
كم ــا تتض ــمن املناقش ــة م ــع أعض ــاء اجملموع ــة ،وقي ــام الطالب ــات
باالكتشاف واالستقصاء ،واستخدام اسرتاتيجيات تعتمـد علـى
إع ـ ـ ــادة التش ـ ـ ــفري ،ك ـ ـ ــالتلخيص ،أو حتلي ـ ـ ــل ال ـ ـ ــتعلم إىل رس ـ ـ ــوم
توض ــيحية ،أو التحلي ــل والنق ــد والرتكي ــب ،أو تأم ــل امل ــادة م ــن
وجهات نظر متعددة .كما يتوفر فيها عامل الدافعيـة ،وتشـتمل
علــى مهمــات متعــددة ومتنوعــة تعتمــد يف إجنازهــا علــى البحــث
والتقص ــي ع ــرب اإلنرتن ــت ،والعم ــل التع ــاوين التش ــاركي والنق ــاش
وتب ـ ــادل اآلراء ،وتق ـ ــوم الطالب ـ ـات م ـ ــن خالهل ـ ــا بعملي ـ ــات تث ـ ــري
دافعيت ـ ــه كح ـ ــل املش ـ ــكالت ،والتحلي ـ ــل ،والرتكي ـ ــب ،والتق ـ ــومي،
باإلضــافة إىل التغذيــة الراجعــة الفرديــة واجلماعيــة .كمــا تتضــمن
اس ـ ـرتاتيجيات املعاجلـ ــة املعرفيـ ــة؛ نظـ ـ ًـرا العتمادهـ ــا علـ ــى نظريـ ــة
العبء املعريف والـيت هتـتم مبعاجلـة املعلومـات يف الـذاكرة العاملـة.
باإلض ـ ـ ــافة إىل اس ـ ـ ــتنادها مب ـ ـ ــادئ النظري ـ ـ ــة البنائي ـ ـ ــة ،والبنائي ـ ـ ــة
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االجتماعيـ ـ ــة ،واالتصـ ـ ــالية ،والنظريـ ـ ــة فـ ـ ــوق املعرفيـ ـ ــة (مـ ـ ــا وراء
املعرفة) ،واليت هلا دور كبري يف االتصـال ،واكتسـاب املعلومـات،
واالنتب ـ ـ ــاه ،وال ـ ـ ــذاكرة ،وال ـ ـ ــتعلم ال ـ ـ ــذايت ،وح ـ ـ ــل املش ـ ـ ــكالت،
واالس ـ ــتقاللية ل ـ ــدى الطال ـ ــب (قط ـ ــامي ،)2013 ،وك ـ ــل ه ـ ــذه
العوامل هلا دور كبري يف االحتفاظ باملعلومات يف الذاكرة طويلة
املدى.
وتتف ـ ــق ه ـ ــذه النتيج ـ ــة م ـ ــع (الوس ـ ــيمي2013 ،؛ مس ـ ــاره،
2013؛ ومس ـ ـ ــرة2014 ،؛ واحلل ـ ـ ــو2015 ،؛ وينمي ـ ـ ــز وأزبين ـ ـ ــار
وجوكسي .)2017 ،Yenmez, Ozpinar and Gokce

مه ـ ــارات التفك ـ ــري اإلب ـ ــداعي ،وح ـ ــل املش ـ ــكالت ،ومه ـ ــارات
التفك ـ ــري الناق ـ ــد وم ـ ــا تش ـ ــتمل علي ـ ــه م ـ ــن (حتلي ـ ــل ،وتركي ـ ــب،
وتقومي).
 .6تشجيع املمارسات التدريسية الـيت تنمـي املهـارات التقنيـة،
ومهــارة البحــث ،ومســتويات التفكــري العليــا ومــا يتعلــق هبــا مــن
تفك ــري ناق ــد ،وإب ــداعي ،وح ــل املش ــكالت ،وتع ــزز بق ــاء أث ــر
الــتعلم لــدى الطالبــات يف مقــررات العلــوم الشــرعية عامــة ،ويف
مقرر الفقه خاصة.
إدراج اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب ضمن
االسرتاتيجيات املسامهة يف حتقيق برنامج التحول الوطين
( ،)2020ورؤية اململكة العربية السعودية ( ،)2030وتنمية
مهارات القرن احلادي والعشرين (مهارات املستقبل) يف
مقررات العلوم الشرعية.

توصيات الدراسة:
يف ضوء نتائج الدراسة ميكن التوصية مبا يأيت:
 .1ت ــوفري بيئ ــة تعليمي ــة مناس ــبة لتطبي ــق اس ـرتاتيجية ال ــرحالت
املعرفي ـ ــة يف ت ـ ــدريس مق ـ ــررات العل ـ ــوم الش ـ ــرعية ،مث ـ ــل :جتهي ـ ــز
الفصول الدراسـية بـأجهزة احلاسـب املوصـلة بشـبكة اإلنرتنـت،

المراجع:

باإلضافة إىل توفري الدعم الفين املتواصل هلذه األجهزة.

أبو شقرة .)2018( .أثر استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفيّة أثناء تدريس
السالم
الرتبية الوطنيّة واملدنيّة يف إكساب قيم املواطنة ومفاهيم التفاهم و ّ
العاملي لدى طالبات الصف التاسع األساسي يف األردن .جملة اجلامعة
ّ

 .2عق ــد دورات تدريبي ــة ملعلم ــات العل ــوم الش ــرعية ،للت ــدرب
علــى اس ـرتاتيجية الــرحالت املعرفيــة وكيفيــة تطبيقهــا يف تــدريس

اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية -شؤون البحث العلمي
والدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية  -غزة  -فلسطني، )1(26 ،

مقرر الفقه .وكيفية إنشاء مواقع للرحالت املعرفية عرب الويب.
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Abstract: The aim of the research is to uncover the impact of the use of the knowledge flight strategy in teaching the
Fiqh rapporteur on improving the level of academic achievement and the survival of learning. The researchers followed
the quasi experimental approach The research sample consisted of the (66) female students of the third grade average in
the city of Riyadh where (33) female students were represented including the group of officers, and (33 students)
Of the (131) female students in the third grade, in the school numper (230) . the experimental group The researchers
prepared the Research materials of: (Knowledge flight site, Teacher's Guide) and a data collection tool that was the
achievement test for the dress, adornment and sunnahs of nature module The search tool has been applied in a tribal pre
and deferred application The results of the research indicated that there were statistically significant differences at (0.01)
level and lower in the average grades of female students in the experimental groups and the probation officer in the
overall degree of the test for the benefit of the experimental group's students and the size of the effect reached (0.46) as
the results indicated that no There are statistically significant differences between the grades of female students in the
experimental group with the dimensional and delayed tests confirming the positive impact of the use of the Knowledge
flight strategy.
Key Words: E-Learning, Web Quest, Sharia Science, Intermediate.
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عبد اهلل بن غازي العتييب :درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة املدارس مبحافظة ثادق وعالقتها بضغوط ...

درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة المدارس بمحافظة ثادق وعالقتها بضغوط العمل لدى المعلمين
عبداهلل غازي الدعجاني العتيبي
كلية التربية بالدوادمي  -جامعة شقراء

قدم للنشر 1441/2/23هـ  -وقبل 1441/4/13هـ
المستخلص :هدفت الدراسة إىل حتقيق هدف رئيس ،وهو درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة املدارس مبحافظـة ثـادق وعالقتهـا بضـغوط العلـل

اركـ
لـدى املعللــن ،واســتمدم البا ــس ااســتبا ة أداة لدراسـت ،،واملــنهل الو ـ اارتبــا كلــنهل ،وتكــون جمتلـ الدراســة اــن املعللــن ،واملعللــا
التعلــييف فافظــة ثــادق ،والبــال( عــددهيف  ،)410انهــا  )157اعللــا ،و  )253اعللــة ،أاــا عينــة الدراســة فقــد ة لــت عينــة عشـوائية بلــ( لهــا
 )264اعللا ،واعللة ،وتو لت الدراسـة ملوعـة اـن النتـائل أبرزهـا :أن أفـراد عينـة الدراسـة اوافقـون بدرجـة كبـ ة علـ درجـة ممارسـة القيـادة التشـاركية
لدى قادة املدارس ان وجهة ظـر املعللـن ،وأرهـر النتـائل أن أفـراد عينـة الدراسـة اوافقـون بدرجـة اتوسـ ة علـ اوـتوى مـغوط العلـل لـدى املعللـن
اــن وجهــة ظــرهيف ،وأومــحت النتــائل أن هنــاأ أثــرا مللارســة القيــادة التشــاركية علـ مــغوط العلــل لــدى املعللــن ،وكشـ ت عــن وجــود فــروق ا دالــة
إ صائية باختالف اتغ اجلنس لصاحل اإل اث القيادة التشاركية ،ولصاحل الذكور مغوط العلل ،كلا كش ت النتائل عن وجود فروق ا دالـة
إ صائية باختالف سنوا اخلربة العلل بالتعلييف لصاحل أفراد عينة الدراسة أ ـحا سـنوا اخلـربة اـن نـس سـنوا وأقـل اـن عشـر سـنوا  ،و لـ
ن كا ت لصاحل أفراد عينة الدراسة أ حا سنوا اخلربة ان عشر سنوا فأك ر فور مغوط العلل.
فور ممارسة القيادة التشاركية،
الكلمات المفتاحية :القيادة التشاركية ،قادة املدارس ،مغوط العلل ،املعللن.
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و قد أرهر دراسة ال رحيا 2017م) أن اوتوى
مغوط العلل كان ارت عا ،وكذل أو ت بتوف بيئة علل
اناسبة جتعل املعللن قادرين عل تقد م امل يد ان اإلجنازا ،
ويشعرون بالرا ة الن وية.
وتعرف مغوط العلل بأهنا جملل التأث ا اليت تق عل
الشمص بوبب علل ،،وقد تؤدي إىل اعا ات ،جوليا ،أو
ويا ،وتت لب ان ،تكي ا ،ب اح2006،م ،ص .)150
وهلا اصدران :املصدر األول ارتبط بالوري ة ،واا يتعلق
هبا ان اهام ،وأ ش ة ،وسياسا  ،وات لبا إجناز ،أاا
املصدر ال اين فهو ارتبط بالبيئة ااجتلاعية ،والعائلية ،وكل اا
ليس ل ،عالقة بالوري ة ،املغريب2016،م).
أاا آثار مغوط العلل الولبية فه إاا آثار سلوكية
تتل ل غياب ،عن العلل بل قد يرتك ،،وإاا آثار تنظيلية
ا ل فقدان الرغبة ،واا دفاع حنو العلل ،وتدين اوتوى
اإل تاجية ،وعدم الرما الوري  ،والغيا املتكرر ،وسوء
العالقة بن العاالن ،أو آثار اجتلاعية كاخللل العالقا
العائلية وحتقيق األهداف الشمصية ،واخلوف ان ال شل،
الص 2013،م) ،العليان2010،م).
وتؤدي القيادة دورا اهلا خت يف دة الضغوط بل
يصل األار إىل إ ابتها ،وتالشيها؛ لذا فقد اهتلت جملوعة
ان األحباث ،والدراسا بالقيادة ،وبأمنا ها ،فقد كر
دراسة القرش 2013م) أن منط القيادة التشاركية يعد أعل
العاالن ،كلا أ ،
األمناط القيادية فاعلية ان يس التأث
ل املشكال اليت تواجهها املنظلا .
يوهيف
كلا خلصت دراسة فلد ،و ليلو 2018م) إىل أن
القيادة التشاركية تع أمهية كب ة لللرؤوسن ،وتعتلد
قيادهتا عل التأث  ،واإلقناع الشمص بعيدا عن التهديد،
وتأخذ بآراء املرؤوسن ،وتع يهيف أمهيتهيف العلل ،وتنل
الشعور باملوؤولية.
كلا أشار دراسة العرابيد 2010م) ،ودراسة الع اراة
2012م) إىل أن القيادة التشاركية األفضل املؤسوا

المقدمة:

تعد املؤسوة التعليلية عنصر البناء األهيف للل تل ؛ لذا
فإن ااهتلام هبا أار اهيف؛ لك حتقق األهداف املتوخاة انها،
وان أبرزها تربية املوا ن؛ ليكون لبنة احلة بناء أات،
ويشعر مبوؤولية خلداة بالده ،والدفاع عنها ،وت ويد ال الب
بالقدر املناسب ان املعلواا ال قافية ،واخلربا املمتل ة اليت
جتعل ان ،عضوا عااال امتل .
ويعد املعليف أ د أهيف الدعائيف األساسية املؤسوة
التعليلية ،والعللية التعليلية بل هو ر ال اوية او ة
البناء ،والت وير ،و قل املعرفة ان جيل إىل جيل ،إ إن ت ور
امتل وتقدا ،يعتلد عل املعليف الذي يقوم بدوره غرس
أ هان
املعرفة ،والرتبية الصحيحة ،واألخالق ،والقييف
الب،؛ مما ينعكس عل اوتقبل امتل  ،ورقي،،
أمحد2006،م).
ولللعليف أدوار اتعددة ،واتداخلة ،وارتاب ة ،واملعليف ان
خالل هذه األدوار قد جيد و ،وم مل يرغب،؛ مما جيعل،
حتت الضغوط العللية اليت قد تنعكس سلبا عل شمصيت،،
وأدائ ،،وسلوك ،مما يؤثر عل خمرجا التعلييف ،ون
و ون2006،م).
وتعد اهنة التعلييف شاقة ،واتعبة جوليا و ويا ،إ تؤثر
تصرفا أولياء األاور ،وسلوأ ال ال  ،واراقبة ا عاا
املشرفن الرتبوين ،والقيادة املدرسية بشكل كب  ،مما يؤدي
ل قدا  ،يويت ،و شا  ،،وان مث ع ه عن القيام بعلل ،عل
الوج ،امل لو إ إن ل يؤثر سلبا علي ،،وعل رماه
الوري  ،وإ تاجيت ،وعل العللية التعليلية بأسرها،
سعادا 2005،م).
وقد س ل اعهد الضغط األاريك أن اهنة التعلييف
وا دة ان املهن العشر األك ر مغ ا  ،)Rees,2004كلا
أكد تقارير الصحة والوالاة بإجنلرتا أن اهنة التعلييف ان
املهن األك ر مغ ا ،وأن املعللن يعا ون ان ارت اع اوتويا
مغوط العلل لديهيف)Jepson , Forrest , 2006 ،
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ا دالة إ صائية بن اتوس ا است ابا عينة الدراسة
ول تقديرهيف ملوتوى الروح املعنوية لديهيف إمجاا ،واليت تع ى
إىل اختالف املؤهل العلل  ،ووجود فروق تع ى لونوا اخلربة.
هدفت دراسة احملرج 2018م) إىل تقد م اقرت ا
توهيف تع ي ت بيق قادة املدارس فافظيت و ة بين ةييف
واحلريق للقيادة التشاركية ان وجهة ظر املشرفن الرتبوين ،و ل
ان خالل الكشف عن درجة الت بيق ،والصعوبا اليت حتد ان
املوح ،
ت بيقها .واستمدات الدراسة املنهل الو
ااستبا ة عل " "٥٧اشرفا ،وكان ان أبرز تائل الدراسة اوافقة
أفراد الدراسة عل أن درجة ت بيق قادة املدارس فافظيت
و ة بين ةييف ،واحلريق للقيادة التشاركية اتوس ة ،واوافقتهيف
عل أن درجة الصعوبا اليت حتد ان ت بيقها كب ة ،وأو ت
الدراسة بتك يف الدورا التدريبية ،وورش العلل جمال القيادة
التشاركية لقادة املدارس فافظيت و ة بين ةييف واحلريق،
وتوعية العاالن املدارس بأمهيتها.
أاا دراسة الغاادي 2014م) فقد هدفت الدراسة إىل
التعرف عل واق ممارسة ادخل القيادة التشاركية إدارة ادارس
ظام املقررا ال ا وية مبدينة الرياض ،وحتديد اعوقا وات لبا
ت وير إدارة ادارس ظام املقررا ال ا وية ،واستمدم البا س
املوح  ،واملنهل النوع  ،وااستبا ة ،واملقابلة
املنهل الو
وتكون جمتل الدراسة ان اديري ،واديرا
أداتن للدراسةّ ،
ظام املقررا  ،واعلل  ،واعللا ادارس ظام املقررا إ
بقت الدراسة عل عينة عشوائية بوي ة اكو ة ان  13اديرا،
و  721اعللا ،واعللة ،باإلمافة إىل املشرفن ،وعددهيف ""8
اشرفن ،وكان ان أهيف تائل الدراسة أن واق ممارسة القيادة
التشاركية إدارة ادارس ظام املقررا ال ا وية ،كا ت بدرجة
اتوس ة اا عدا املشاركة امتلعية كا ت انم ضة ،وجاء
است ابة أفراد العينة ملعوقا القيادة التشاركية ،ودرجة فور
ات لبا القيادة التشاركية ،مجي أبعادها بدرجة اتوس ة.
وهدفت دراسة جندي 2013م) إىل التعرف عل واق
ممارسة القيادة التشاركية ،وأساليبها؛ للحد ان املشكال

التعليلية؛ ملا هلا ان قدرة عل حتون اوتوى املناخ املدرس ،
وت عيل ال اقا البشرية ،واواكبة العصر ،وتنلية الواء
وحتون األداء بصورة شاالة ،و زيادة الدافعي ،للعاالن ان
اعللن ،وإدارين.
وقد قام عدد ان البا ن بدراسة القيادة التشاركية،
وانهيف دراسة احلارث 1439هـ) اليت هدفت إىل التعرف عل
درجة ممارسة قائدا املدارس للقيادة التشاركية ،واوتوى
الواء التنظيل لدى املعللا  ،والكشف عن وع ودرجة
العالقة بن ممارسة القيادة التشاركية ،واوتوى الواء التنظيل
ادارس املر لة ال ا وية مبدينة الرياض،
لدى املعللا
ولتحقيق أهداف الدراسة استمدات البا ة املنهل الو
اارتبا  ،وااستبا ة أداة للدراسة ،وتألف جمتل الدراسة ان
مجي اعللا املر لة ال ا وية مبدينة الرياض والبال( عددهن
 )6924اعللة ،ومت اختيار عينة الدراسة بال ريقة العشوائية
البوي ة وقد بل( عددها )361اعللة ،وان أبرز تائل
الدراسة :أن درجة ممارسة قائدا املدارس ال ا وية مبدينة
الرياض للقيادة التشاركية ان وجهة ظر املعللا بشكل عام
جاء بدرجة ممارسة عالية ،وأن اعللا املر لة ال ا وية
مبدينة الرياض لديهيف اوتوى عال ان الواء التنظيل بشكل
عام ،كلا وجد عالقة ردية ا دالة إ صائية بن درجة
ممارسة قائدا املدارس للقيادة التشاركية ،واوتوى الواء
التنظيل لدى اعللا املر لة ال ا وية مبدينة الرياض.
كلا هدفت دراسة البقل 2018م) إىل التعرف عل
درجة ممارسة قادة ادارس فافظة تربة للقيادة التشاركية ،وادى
تأث ها عل الروح املعنوية لدى املعللن ،وقد استمدم البا س
املوح  ،وتكو ت عينة الدراسة ان )836
املنهل الو
اعللا ،واستمدات استبا ة للدراسة ،وأرهر النتائل أن درجة
ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة املدارس احلكواية مبحافظة
تربة جاء بدرجة ممارسة كب ة ان وجهة ظر املعللن ،وتبن
أن اوتوى الروح املعنوية لدى املعللن باملدارس احلكواية
"بنن" مبحافظة تربة جاء بدرجة كب ة ،وتبن عدم وجود فروق
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عنها ،واعرفة أثر كل ان اجلنس ،واخلربة ،واملؤهل العلل ،
التحليل ،
تقديراهتيف ،واعتلد الدراسة عل املنهل الو
وااستبا ة أداة ،وتكو ت عينة الدراسة ان مجي جمتل الدراسة
البال(  )572اعللا واعللة ،وأرهر تائل الدراسة أن
مغوط العلل اليت تواج ،اعلل املر لة ال ا وية كا ت مبوتوى
ارت عل األداة ككل ،ووجود فروق ا دالة إ صائية عند
اوتوى مغوط العلل تع ى ملتغ ا اجلنس ولصاحل الذكور،
واخلربة لصاحل 10سنوا  ،واملؤهل العلل  ،وكان ان أك ر
املشكال اليت يعاين انها املعللون "التعب ،واإلرهاق
اجلودي" ،وأقل املشكال "اإلخ اق احلياة ،وعدم القدرة
عل النوم ،وهبوط عضلة القلب" ،وأو ت الدراسة مبحاولة
خت يف ان أعباء العلل اليت ت يد ان الضغوط املهنية اليت يتعرض
هلا املعليف.
وهدفت دراسة القناع  2007م) للتعرف عل مغوط
العلل وعالقتها بالتوج ،حنو اهنة التدريس لدى اعلل
التعلييف العام بدولة الكويت ،وقد تكو ت عينة الدراسة
ان  )928اعللا ،واعللة ،وخرجت الدراسة بأن مغوط
العلل تع ى إىل " بيعة العلل -سلوأ الدارسن -عائد
العلل -املناهل الدراسية -بيئة العلل" كلا بينت أن وبة
مغوط العلل لدى عينة الدراسة قدرها ،%67وكذل بينت
تائل الدراسة أن مغوط العلل ت داد لدى اإل اث أك ر انها
لدى الذكور ،كلا أهنا ت داد لدى املعللن الكويتين ان
املعللن الوافدين ،وأن مغوط العلل ت داد لدى اعلل
املر لة املتوس ة ،مث اعلل املر لة ال ا وية ،فلعلل املر لة
اابتدائية ،وأ  ،كللا ازداد مغوط العلل لدى املعللن،
ازداد توجهيف الوليب حنو اهنة التدريس.
وسعت دراسة العلري 2006م) إىل اختبار العالقة بن
املتغ ا الدميوغرافية ،واملتغ ا الوري ية ان جهة ،ومغوط
العلل ان جهة أخرى مبدارس الرياض احلكواية .و ل
باستمدام عينة عشوائية بلغت""472اعللا .وأرهر النتائل
وجود عالقة سلبية ا دالة إ صائية بن املتغ ا

اإلدارية املدارس ال ا وية للبنن مبحافظة املدينة املنورة،
التحليل  ،وااستبا ة أداة
واستمدم البا س املنهل الو
وتكون جمتل الدراسة ان مجي اديري ،واعلل
للدراسةّ ،
ادارس التعلييف العام ال ا وية احلكواية للبنن باملدينة املنورة،
و بقت الدراسة عل عينة اكو ة ان  48اديرا ،و 322
اعللا ،وان النتائل :أن اوتوى ممارسة القيادة التشاركية
املدارس ال ا وية جاء بدرجة كب ة ،واوتوى ممارسة القيادة
التشاركية للحد ان املشكال اإلدارية جاء بدرجة كب ة.
وأاا دراسة املعلرية 2014م) فقد هدفت إىل تقدير
مغوط العلل ،وعالقتها باالت ام التنظيل لدى اعلل
ادارس التعلييف اا بعد األساس مبحافظة اوقط ،والتحقق
ان وجود فروق ا دالة إ صائية مغوط العلل،
واالت ام التنظيل تع ى ملتغ ا النوع ،واملؤهل العلل ،
وسنوا اخلربة ،واعتلد عل املنهل الو  ،وااستبا ة
أداة للدراسة ،وتو ل البحس إىل عدة تائل ان أمهها:
وجود مغوط العلل بدرجة اتوس ة لدى اعلل التعلييف اا
بعد األساس  ،واالت ام التنظيل تراوح بن املرت  ،واملتوسط
تقدير وجودها لدى اعلل التعلييف اا بعد األساس  ،وجاء
الرتتيب التنازيل لضغوط العلل عل النحو اآليت :راع الدور،
رروف العلل ،غلوض الدور ،عبء الدور ،االئلة الدور،
وجاء الرتتيب التنازيل لاللت ام التنظيل عل النحو اآليت:
االت ام التنظيل املعياري ،االت ام التنظيل العا  ،االت ام
التنظيل املوتلر ،وأرهر النتائل عدم وجود فروق ا
دالة إ صائية لضغوط العلل كل احملاور ،تبعا ملتغ ا
النوع ،العلر ،سنوا اخلربة ،عدا احملور ال الس االئلة
الدور) ،وأو ت الدراسة بعدة تو يا انها ت عيل فرق
العلل العلل املدرس للحد ان اخلالفا املهنية ا بعض
زاالء العلل.
وهدفت دراسة محايدة 2009م) للكشف عن اوتوى
مغوط العلل عند اعلل املر لة ال ا وية املدارس احلكواية
التابعة ملديريا الرتبية والتعلييف األردن ،واملشكال النامجة
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و رل درة الدراسا اليت تناولت مغوط العلل لدى
املعللن باملللكة العربية ،وأثرها عل العللية التعليلية ،وعالقة
القيادة التشاركية ،ودورها التقليل ان هذه الضغوط العللية،
جاء اهتلام البا س هبذه الدراسة ،واليت ستكشف بإ ن اهلل
تعاىل عن عالقة ممارسة القيادة التشاركية بضغوط العلل،
وجتيب عن سؤال رئيس:
اا العالقة بن درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة
املدارس مبحافظة ثادق ومغوط العلل لدى املعللن ؟

الدميوغرافية العلر-الراتب الشهري-اخلداة) ومغوط العلل.
كلا تو لت الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية بن املتغ ا
الوري ية عبء العلل -راع الدور -غلوض الدور -بيعة
العلل -األاان الوري ) ،ومغوط العلل عند املعللن.
وتبن أن املتغ ا الوري ية أك ر تأث ا عل مغوط العلل ان
املتغ ا الدميوغرافية.
وبناء عل اا مت استعرام ،ان جوا ب ظرية،
ودراسا سابقة كش ت عن تأث مغوط العلل عل أداء
العاالن ،وان مث عدم قيااهيف بدورهيف املنوط هبيف كلا ينبغ ،
ودور القيادة التشاركية ت وير األداء ان خالل قيام قادة
املدارس مبشاركة املعللن اختا القرار ،واشاورهتيف ،واألخذ
برأي األغلبية الذي يؤدي لتحقيق األهداف ،ورغبا
املعللن.

أسئلة الدراسة  :جتيب الدراسة عن األسئلة اآلتية:

س :1اا درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة املدارس
مبحافظة ثادق ان وجهة ظر املعللن؟
س : 2اا اوتوى مغوط العلل لدى املعللن مبحافظة
ثادق؟
س :3اا العالقة بن درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة
املدارس مبحافظة ثادق ومغوط العلل لدى املعللن؟
س : 4اا ال روق ا الدالة اإل صائية عند اوتوى الدالة
 )α ≤ 0.01ملتغ ا الدراسة اجلنس ،اخلربة التعليلية)؟

مشكلة الدراسة:
تلق الضغوط اليت يواجهها املعللون اهتلااا بارزا ان قبل
البا ن لعا الو ول حللول هلا ،والتغلب عليها؛ لك
يؤدي املعللون رسالتهيف عل أكلل وج.،
و قد قام العلري 2006م) بدراسة بينت أن املتغ ا
الوري ية واملتل لة عبء العلل ،و راع الدور ،وغلوم،،
و بيعة العلل ،واألاان الوري أك ر تأث ا عل مغوط
العلر ،وادة
العلل ان املتغ ا الدميوغرافية املتل لة
اخلداة ،والراتب الشهري .
كلا أكد دراسة القناع 2007م) عل أن مغوط
العلل لدى املعللن كللا زاد ازداد التوج ،الوليب حنو اهنة
التعلييف.
و لدور القيادة بشكل عام عل احلد ان مغوط العلل،
والقيادة التشاركية باعتبار أهنا األفضل املؤسوا التعليلية
ل اشكالهتا بل إن ممارستها تواعد عل
 ،وأهنا توهيف
حتون األداء مما أومحت ،عدد ان الدراسا كدراسة شق
2011م) ،ودراسة الع ل 2010م) ،ودراسة العرابيد
2010م).

أهداف الدراسة:
-1
-2
-3
-4

التعرف عل درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة
املدارس.
الكشف عن درجة مغوط العلل لدى املعللن.
التعرف عل عالقة ممارسة قادة املدارس القيادة التشاركية
بضغوط العلل لدى املعللن.
الكشف عن ال روق ا الدالة اإل صائية ملتغ ا
الدراسة.

أهمية الدراسة:
تنب أمهية الدراسة ان بيعة املوموع الذي ت رق ل ،وهو
القيادة التشاركية ،وعالقة ممارستها ان قبل قادة املدارس عل
مغوط العلل ،وان املتوق أن تواهيف تائل الدراسة ت وير
منط القيادة ،وحتون اوتويا أدائها اإلداري ،والتعليل ،
وسوف يؤدي ل لتحقيق األهداف املتوخاة .ويأال

79

املة الوعودية للعلوم الرتبوية – العدد  – 66الرياض مجادى اآلخرة 1441ه ـ /فرباير 2020م)

البا س أن يوت يد قادة التعلييف ان تائل الدراسة وأن تكون
هذه الدراسة خ وة البحس العلل قد يوت يد انها
البا ون إجراء دراسا ا قة.

حدود الدراسة:

الحدود الموضوعية :درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى
قادة املدارس ،وعالقتها بضغوط العلل لدى املعللن.
الحدود الزمانية :بقت الدراسة

مصطلحات الدراسة:
-

-

-

-

ان العام الدراس 1441/1440هـ.

القيادة التشاركية :تعرف بأهنا ل النلط الذي يقوم عل
ن القرارا املرتب ة بالعلل،
اشاركة املرؤوسن
العرابيد2010،م ،ص.)8
ويعرفها البا س إجرائيا بأهنا القيادة اليت يشارأ قادة
املدارس املعللن اختا القرار ،واشاورهتيف ،واألخذ برأي
األغلبية الذي يؤدي لتحقيق األهداف ،ورغبا املعللن.
مغوط العلل :ه املصادر اليت توجد جمال العلل
وت رض محال زائدا عل العاالن ،ويرتتب عليها درجة ان
التوتر والضيق يوع ال رد إىل جتنبها أو التقليل انها،
املشعان2001،م(.
ويعرف ،البا س إجرائيا بأ  ،معف قدرا املعليف
اواجهة ات لبا اهنة التعلييف؛ مما يرتتب علي ،هتديدا
لومع ،الوري ؛ مما ينتل عن ،ا عاا سلبية عالية تؤدي
ام رابا وية كردة فعل لتل املت لبا .

جدول1
يوضح توزيع عينة الدراسة وفقاً للخصائص الشخصية والوظيفية
التكرار
النوبة

ال صل الدراس األول

الحدود المكانية :اكتب التعلييف

فافظة ثادق ،واملراك

التابعة ل ،مبن قة الرياض التعليلية.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة:
لتحقيق أهداف البحس استمدم البا س املنهل الو
اارتبا  ،للتعرف عل درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى
قادة املدارس وعالقتها بضغوط العلل لدى املعللن.
مجتمع وعينة الدراسة:
ارك

تكون جمتل الدراسة ان املعللن واملعللا
التعلييف فافظة ثادق ،بل( عددهيف  ،)410انها )157
اعللا ،و  )253اعللة .أاا عينة الدراسة فقد ة لت عينة
عشوائية بل( لها  )264اعللا ،انها  )103اعللا،
و  )161اعللة ،واجلدول اآليت يومح و ف عينة الدراسة
وفقا خلصائصهيف الشمصية والوري ية:

ذكر

أنثى

من سنة وأقل من خمس سنوات

من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات

من عشر سنوات فأكثر

103

161

47

110

107

39,0

61,0

17,8

41,7

40,5

التعليلي ـ ــة تـ ـ ـرتاوح ا ـ ــا ب ـ ــن ن ـ ــس س ـ ــنوا وأق ـ ــل ا ـ ــن عش ـ ــر
ن وجـد أن  )%40.5اـن إمجـايل أفـراد عينـة
سنوا )،
الدراس ـ ــة س ـ ــنوا خ ـ ــربهتيف العل ـ ــل األك ـ ــادمي ا ـ ــن عش ـ ــر
ســنوا فــأك ر) ،وأخ ـ ا وجــد أن  )%17.8اــن إمجــايل أف ـراد
اجلااعــة
عينــة الدراســة ســنوا خــربهتيف العلــل األكــادمي
اــن ســنة وأقــل اــن نــس ســنوا ) ،وهــذا ســوف يظهــر األثــر

ان خالل استعراض النتائل املومحة باجلدول الوابق يتبـن اـا
يأيت:
فيلــا يتعلــق مبتغ ـ اجلــنس :وجــد أن  )% 61اــن إمجــايل
ــن وج ــد أن  )%39ا ــن
أفـ ـراد عين ــة الدراس ــة إ ــاث)،
إمجايل أفراد عينة الدراسة كور).
وفيل ـ ــا يتعل ـ ــق مبتغـ ـ ـ س ـ ــنوا اخل ـ ــربة العل ـ ــل وج ـ ــد أن
 )%41.7اـ ــن إمجـ ــايل أف ـ ـراد عينـ ــة الدراسـ ــة سـ ــنوا خـ ــربهتيف

80

عبد اهلل بن غازي العتييب :درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة املدارس مبحافظة ثادق وعالقتها بضغوط ...

البا س لكل است ابة عل كل فقرة ان فقرا ااستبا ة قيلة
فــددة عل ـ النحــو اآليت :كب ـ ة جــدا) 5درجــا  ،كب ـ ة)4
درجا  ،اتوس ة)  3درجا  ،قليلة) درجتان ،قليلـة جـدا)
درج ــة ،ويت ل ــب اإلجاب ــة عنه ــا بوم ـ عالا ــة √) أا ــام ك ــل
فقرة ،وحتت الدرجة املمتارة.

اإلجيــايب عل ـ تــائل الدراســة؛ إ إن أغلــب عينــة الدراســة اــن
وي اخلربة التعلييف.
أداة الدراسة:
ةشــيا اـ رــروف هــذه الدراســة ،و بيعــة البيا ــا الــيت يـراد
مجعهــا ،وعل ـ املــنهل املتب ـ الدراســة ،وأهــدافها وتوــاؤاهتا،
استمدم البا س ااستبا ة أداة لدراست.،

صدددق أداة الدراسددة :تددا التحق د مددن صدددق أداة الدراسددة

بناء أداة الدراسة:

بطريقتين:

ــورهتا األوليــة اعتلــدا علـ
بــا البا ــس أداة الدراســة
املراج ا العالقة ،والدراسا الوابقة الـيت عرمـها البا ـس
ــورهتا
كدراس ــا س ــابقة دراس ــت .،وتكو ــت ااس ــتبا ة
النهائية ان ج أين:

أ  /الصدق الظاهري (الخارجي) لألداة:

للتع ـ ــرف علـ ـ ـ ا ـ ــدى ـ ــدق أداة الدراس ـ ــة قي ـ ــاس ا ـ ــا
ــورهتا املبدئيــة عل ـ
ومــعت لقياســ ،قــام البا ــس بعرمــها
جملوعـ ـ ــة اـ ـ ــن احملكلـ ـ ــن األكـ ـ ــادميين ،للتأكـ ـ ــد اـ ـ ــن ـ ـ ــدقها
الظـاهري و لـ اســت الع آرائهــيف ـول اــدى ومــوح ــياغة
كل عبارة ان عبارا ااستبا ة ،وتصحيح اا ينبغ تصحيح،
انهــا ،واــدى أمهيــة ،واالئلــة كــل عبــارة لللحــور الــذي تنتل ـ
إليــ ،،واــدى اناســبة كــل عبــارة لقيــاس اــا ومــعت ألجلــ ،،اـ
أي فور ان احملاور؛
إمافة ،أو ذف اا يرون ان عبارا
وعلـ مــوء توجيهــاهتيف ،واقرت ــاهتيف تو ــل البا ــس لالســتبا ة
بصورهتا النهائية.

أ/الجزء األول :ويشـتلل علـ البيا ـا األوليـة لعينـة الدراسـة،
وه اجلنس ،سنوا اخلربة التعليلية).

ب /الجزء الثاني :اشتمل هذا الجزء على محورين:
)12

احملــور األول :القيــادة التشــاركية ،اشــتلل هــذا احملــور علـ
عبارة.
احمل ــور ال ــاين :م ــغوط العل ــل ،اش ــتلل ه ــذا احمل ــور عل ـ )15
عبارة.
ــياغة ااس ــتبا ة البو ــا ة والو ــهولة
راعـ ـ البا ــس
ق ــدر اإلاك ــان ،ــة تك ــون ا هوا ــة لللبح ــوثن ،وأن تك ــون
درجــا ااســت ابة عليهــا وفــق اقيــاس ليكــر اخللاس ـ  ،إ
يقاب ــل ك ــل فق ــرة ا ــن فقـ ـرا ااس ــتبا ة قائل ــة حتل ــل العب ــارا
اآلتي ــة :بدرج ــة كبـ ـ ة ج ــدا ،بدرج ــة كبـ ـ ة ،بدرج ــة اتوسـ ـ ة،
بدرجــة قليلــة ،بدرجــة قليلــة جــدا) ،ولغــرض املعاجلــة فقــد أع ـ

ب /صدق االتساق الداخلي لألداة:

مت و ـ ــا ااتو ـ ــاق ال ـ ــداخل ا ـ ــن خ ـ ــالل اع ـ ــااال
ارتباط البنود بالدرجـة الكليـة لللحـور الـذي تنتلـ إليـ ،ال قـرة،
واجل ـ ــدول رق ـ ــيف  )2يوم ـ ــح ـ ــدق ااتو ـ ــاق ال ـ ــداخل ألداة
الدراسة.

جدول 2
معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة:
م
1
2
3
4
5

م

معامل االرتباط
احملور األول :القيادة التشاركية
**0.763
**0.866
**0.844
**0.827
**0.829

1
2
3
4
5
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معامل االرتباط
احملور ال اين :مغوط العلل
**0.634
**0.560
**0.576
**0.728
**0.583
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م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

6
7

**0.858
**0.918

6
7

**0.863
**0.840

**0.919
**0.815
**0.898
**0.898
**0.851
-

8
9
10
11
12
-

8
9
10
11
12
13
14
15

** دالة عند اوتوى الدالة  0.01فأقل.
* دالة عند اوتوى الدالة  0.05فأقل.

وهــذا يشـ إىل ــدق فقـرا
ومعت لقياسها.

تشـ ـ ـ النت ـ ــائل املوم ـ ــحة باجل ـ ــدول الو ـ ــابق إىل أن ق ـ ــييف
اعــااال اارتبــاط بــن درجــة كــل عبــارة اــن عبــارا ااســتبا ة
بالدرجـة الكليــة لللحـور الــذي تنتلـ إليــ ،ال قـرة دالــة إ صــائيا
عنــد اوــتوى دالــة0.01أو  0.05فأقــل ،ومجيعهــا قــييف اوجبــة،

**0.757
**0.842
**0.849
**0.877
**0.839
**0.858
**0.860
**0.734

ااســتبا ة ،وقياســها للوــلة الــيت

ثبات أداة الدراسة:

اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمدم البا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس اعادل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كرو ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخ
 )Cronbach'aAlphaللتأكــد اــن ثبــا أداة الدراســة .واجلــدول
رقيف  )3يومح ل .

جدول :3
يوضح "قيا معامل ألفا كرونباخ "ألداة الدراسة:
محاور الدراسة

محاور االستبانة

عدد الفقرات

معامل ثبات ألفا كرونباخ

احملور األول
احملور ال اين

القيادة التشاركية
مغوط العلل

12

0.967

15

0.949

27

0.942

ال با الكل ألداة الدراسة

واعاا ــل اارتب ــاط ب س ــون ،واعاا ــل أل ــا كرو ب ــاخ) ،كل ــا مت
اس ــتمدام اختب ــار ) ،)T-testواختب ــار حتلي ــل التب ــاين األ ــادي
 ،)ONE WAY ANOVAواس ــتمدام اختب ــار ش ــي ي ،،كل ــا
اس ـ ــتمدم ااحن ـ ــدار اخل ـ ـ ـ  ،)Linear regressionو ل ـ ـ ـ
باســتمدام احلـ م اإل صــائية  ،)SPSSولتوــهيل ت و ـ النتــائل
استمدم البا س األسلو اآليت لتحديد اوـتوى اإلجابـة عـن
بنود األداة ،وقد مت إع اء وزن للبـدائل ،قـام البا ـس مبراجعتهـا
ةهيـدا إلدخاهلـا احلاســو للتحليـل اإل صـائ  ،ومت إدخاهلــا
احلاس ــو بإع ائه ــا أرقاا ــا اعين ــة ،أي بتحوي ــل اإلجاب ــا
الل ظي ـ ـ ــة إىل رقلي ـ ـ ــة الرتاي ـ ـ ـ ـ ) ،فأع ي ـ ـ ــت اإلجاب ـ ـ ــة كب ـ ـ ـ ـ ة
جـ ــدا)  ،5كب ـ ـ ة)  ،4اتوس ـ ـ ة)  ،3قليل ـ ــة)  ،2قيلـ ــة

يتبــن اــن النتــائل املومــحة باجلــدول الوــابق أن اعــااال
ال بـ ــا أل ـ ــا كرو بـ ــاخ حملـ ــاور الدراسـ ــة ارت عـ ــة إ بلـ ــ( اعااـ ــل
ــن بلــ( اعااــل ال بــا
ال بــا لللحــور األول ،)0.967
لللحــور ال ــاين  ،)0.949أاــا ال بــا العــام ألداة الدراســة فقــد
بلــ(  ،)0.942ومجيعهــا قــييف ارت عــة ،تــدل عل ـ أن ااســتبا ة
تتلتـ بدرجــة عاليــة اــن ال بــا  ،واــن مث ميكــن ااعتلــاد عليهــا
الت بيق امليداين للدراسة.
أساليب المعالجة اإلحصائية:
تبا البا س إعداد ااستبا ة الشكل املغلـق الـذي حيـدد
ااس ــت ابا احملتلل ــة لك ــل فق ــرة او ــتمداا اقي ــاس ليك ــر
اخللاس ـ  ،ومت وــا املتوســط احلوــايب ،وااحن ـراف املعيــاري
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ــول ال ئ ــة أك ــرب قيل ــة -أق ــل قيل ــة) ÷ ع ــدد ب ــدائل
األداة  0.80 5 ÷)1-5لنحص ــل علـ ـ التص ــنيف ال ــذي
يومح ،اجلدول اآليت:

جدا)  ،)1مث مت تصنيف تل اإلجابـا إىل نوـة اوـتويا
اتواوية املدى ان خالل املعادلة اآلتية:
جدول4
درجة الموافقة ومدى الموافقة:
الوصف

مدى المتوسطات

قليلة جدا
قليلة
اتوس ة
كب ة
كب ة جدا

1-1.80
1.81-2.60
2.61-3.40
4.20-3.41
5.00-4.21

لإلجابــة عــن هــذا الو ـؤال مت وــا التك ـرارا والنوــب
املئوي ـ ــة واملتوسـ ـ ـ ا احلو ـ ــابية وااحنراف ـ ــا املعياري ـ ــة والرت ـ ــب
اســت ابا أفـراد عينــة الدراســة عل ـ العبــارا املتعلقــة بدرجــة
ممارس ــة القي ــادة التش ــاركية ل ــدى ق ــادة امل ــدارس ا ــن وجه ــة ظ ــر
املعللن .وجاء النتائل عل النحو اآليت:

تحليل ومناقشة نتائج الدراسة:

النتددائج المتعلقددة بالسددلال األول :مددا درجددة ممارسددة القيددادة
التشاركية لدى قادة المدارس بمحافظة ثادق ؟

جدول 5
استجابات أفراد عينة الدراسة على درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة المدارس بمحافظة ثادق من وجهة نظر المعلمين:
رقا العبارة
4
5
6
7

التكرارات والنسب المئوية

3

%
ــناعة أ
تش ــرأ قي ــادة املدرس ــة الع ــاالن
%
القرار.
أ
تتيف اناقشة القرار ا مجي العاالن.
%
تشـ ــرأ قيـ ــادة املدرسـ ــة العـ ــاالن إعـ ــداد أ
%
خ ط العلل.
ت ل قيـادة املدرسـة العـاالن علـ التعـااييف أ
%
الواردة ان إدارة التعلييف.
أ
يتلتـ ـ الع ــاالون باملدرس ــة بااس ــتقاللية
%
اختا قراراهتيف املتعلقة بالعلل.
ت ـ ـ ود قيـ ــادة املدرسـ ــة العـ ــاالن باملعلواـ ــا
الالزاة إلجناز اهااهيف الوري ية.

أ
%

كبيرة

قليلة

الحسا

جداً

بي

كبيرة

متوسطة

قليلة

71

76

72

30

15

26.9
43
16.3
47
17.8
29
11
127
48.1
43
16.3
94
35.6

28.8
57
21.6
50
18.9
59
22.3
51
19.3
80
30.3
63
23.9

27.3
98
37.1
77
29.2
82
31.1
32
12.1
83
31.4
54
20.5

11.4
39
14.8
66
25
67
25.4
33
12.5
41
15.5
37
14

5.7
27
10.2
24
9.1
27
10.2
21
8
17
6.4
16
6.1

جداً

83

3,60

درجة الموافقة

2

تبــادر قيــادة املدرســة
للعاالن باملدرسة.

ت ــويض األعلــال أ

المتوسط

االنحراف
المعياري

4 1,16
10

3,19

1,18

3,11

11 1,22

2,98

12 1,15

3,87

1,34

3,34

1,12

3,69

1,25

الترتيب

1

العبارة

درجة الموافقة

كب ة
اتوس ة
اتوس ة
اتوس ة

1

كب ة

7

اتوس ة

3

كب ة
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10
11
12
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9

كبيرة
جداً
108
40.9
56
21.2
72
27.3
69
26.1
51
19.3

قليلة

الحسا

جداً

بي

كبيرة

متوسطة

قليلة

52
19.7
34
12.9
80
30.3
64
24.2
53
20.1

50
18.9
96
36.4
52
19.7
67
25.4
87
33

17
37
6.4
14
17
61
6.4 23.1
15
45
5.7
17
17
47
6.4 17.8
17
56
6.4 21.2

المتوسط الحسابي العام

3,75

درجة الموافقة

8

تعتلد قيـادة املدرسـة سياسـة البـا امل تـوح أ
%
توا لها ا العاالن.
أ
تور ــف قي ــادة املدرس ــة قن ـ ـوا اتع ــددة
%
احلصول عل املعلواا امل لوبة.
تش قيادة املدرسة العاالن علـ ت ـوير أ
%
أساليب العلل.
أ
تغ ـ ــرس قي ـ ــادة املدرس ـ ــة الرقاب ـ ــة الذاتي ـ ــة
%
وس العاالن.
تنل قيادة املدرسة اهارا الت ويض لدى أ
%
العاالن.

المتوسط

االنحراف
المعياري

2 1,29
9

3,19

1,19

3,56

5 1,21

3,46

1,23

3,25

1,17

3,42

1,04

الترتيب

العبارة

درجة الموافقة

كب ة
اتوس ة
كب ة

6

كب ة

8

اتوس ة

كبيرة

* املتوسط احلوايب ان  5درجا

أن أف ـ ـراد عين ــة الدراس ــة اوافقـ ــون بدرج ــة اتوس ـ ـ ة عل ـ ـ سـ ــتة
عبــارا  ،وه ـ الــيت بــرقيف  ،)4-3-2-9-12-6وقــد تراو ــت
املتوس ـ ا احلوــابية هلــذه العبــارا اــا بــن 2.98إىل،) 3.34
وه ـ ــذه املتوسـ ـ ـ ا تقـ ـ ـ بال ئ ـ ــة ال ال ـ ــة ا ـ ــن املقي ـ ــاس املت ـ ــدرج
اخللاس ـ والــيت ت ـرتاوح اــا بــن  2.61إىل  ،)3.40وه ـ ال ئــة
اليت تش إىل املوافقة بدرجة اتوس ة ،وهذه النتي ـة تـدل علـ
ت ــاو وجهــا ظــر أف ـراد عينــة الدراســة اســت اباهتيف عل ـ
درجــة ممارســة القيــادة التشــاركية لــدى قــادة املــدارس اــن وجهــة
ظــر املعللــن ،و صــلت العبــارة رقــيف  ،)5وه ـ ت ل ـ قيــادة
املدرســة العــاالن عل ـ التعــااييف ال ـواردة اــن إدارة التعلــييف) عل ـ
أعل ـ اتوســط وــايب ،واقــداره  3.87اــن  ،)5تليهــا العبــارة
رقــيف  ،)8وهـ تعتلــد قيــادة املدرســة سياســة البــا امل تــوح
توا ــلها ا ـ العــاالن) مبتوســط وــايب بلــ(  3.75اــن .)5مث
العبارة رقيف  ،)7وه ت ود قيادة املدرسـة العـاالن باملعلواـا
الالزا ـ ــة إلجن ـ ــاز اه ـ ــااهيف الوري ي ـ ــة) مبتوس ـ ــط و ـ ــايب 3.69
ن صـلت العبـارة رقـيف  )4تشـرأ قيـادة املدرسـة
ان.)5
العــاالن إعــداد خ ــط العلــل) عل ـ أدط اتوســط وــايب

تكش ــف املؤش ـرا اإل ص ــائية املوم ــحة باجل ــدول الو ــابق
عن النتائل اآلتية :أن أفـراد عينـة الدراسـة اوافقـون بدرجـة كبـ ة
عل ـ درج ــة ممارس ــة القي ــادة التش ــاركية ل ــدى ق ــادة امل ــدارس ا ــن
وجهة ظر املعللن ،إ بل( املتوسط احلوايب العام هلذا احملور
 3.42اــن  ،)5وهــذا املتوســط يق ـ بال ئــة الرابعــة اــن املقيــاس
املت ــدرج اخللاسـ ـ  ،وال ــيت تـ ـرتاوح ا ــا ب ــن  3.41إىل ،) 4.20
وه ـ ال ئ ــة ال ــيت تش ـ إىل املوافق ــة بدرج ــة كب ـ ة .كل ــا جن ــد أن
املتوسـ ا احلوــابية الت صــيلية ل قـرا هــذا احملــور تراو ــت اــا
بــن  2.98إىل )3.87وهــذه املتوسـ ا تقـ بــال ئتن :ال ال ــة،
والرابعة ان املقياس املتدرج اخللاس واللتن تش ان إىل املوافقـة
بدرج ـ ــة اتوسـ ـ ـ ة ،كبـ ـ ـ ة) .إ يتب ـ ــن ا ـ ــن النت ـ ــائل املوم ـ ــحة
باجلــدول الوــابق أن أف ـراد عينــة الدراســة اوافقــون بدرجــة كب ـ ة
عل ستة عبارا  ،وه اليت برقيف  ،)11-10-1-7-8-5وقـد
تراو ــت املتوسـ ـ ا احلو ــابية هل ــذه العب ــارا ا ــا ب ــن 3.46
إىل ،)3.87وه ــذه املتوسـ ـ ا تقـ ـ بال ئ ــة الرابع ــة ا ــن املقي ــاس
املتدرج اخللاس واليت تـرتاوح اـا بـن  3.41إىل  ،)4.20وهـ
ال ئة اليت تش إىل املوافقة بدرجـة كبـ ة ،كلـا يتبـن اـن النتـائل
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عبد اهلل بن غازي العتييب :درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة املدارس مبحافظة ثادق وعالقتها بضغوط ...

األفضــل املؤسوــا التعليليــة؛ ملــا هلــا اــن قــدرة علـ حتوــن
او ــتوى املن ــاخ املدرسـ ـ  ،وت عي ــل ال اق ــا البشـ ـرية ،واواكب ــة
العص ــر ،وتنلي ــة ال ــواء وحتو ــن األداء بص ــورة ش ــاالة ،وزي ــادة
ــن ختتل ــف ا ـ ت ــائل دراس ــة الغاا ــدي
دافعي ــ ،للع ــاالن.
2014م) ،اليت أشار إىل أن واق ممارسة القيادة التشـاركية
إدارة ادارس ظام املقررا ال ا ويـة ،كا ـت بدرجـة اتوسـ ة ،اـا
عـدا املشـاركة امتلعيـة فقـد كا ـت انم ضـة ،وجـاء اسـت ابة
أفـراد العينـة ملعوقـا القيـادة التشـاركية ،ودرجـة فـور ات لبـا
القيادة التشاركية ،مجي أبعادها بدرجة اتوس ة.

ت ــتيف

واق ــداره  2.98ا ــن  )5ويليه ــا العب ــارة رق ــيف  ،)3وهـ ـ
اناقشــة القـرار اـ مجيـ العــاالن) مبتوســط وــايب بلــ( 3.11
اــن  ،)5ويــرى البا ــس أن النتي ــة تبــن إغ ــال إدارة املدرســة
لللعللـ ــن إعـ ــداد اخل ـ ــط ،وكـ ــذا الق ـ ـرارا ؛ ممـ ــا يش ـ ـ إىل
املرك ية ممارسا إدارة املدرسة.
وتت ق هذه النتي ـة اـ تـائل دراسـة احلـارث 1439ه ـ) ،الـيت
أش ــار إىل أن درج ــة ممارس ــة قائ ــدا امل ــدارس ال ا وي ــة مبدين ــة
الرياض للقيادة التشاركية اـن وجهـة ظـر املعللـا بشـكل عـام
جـاء بدرجــة ممارسـة عاليــة ،واـ دراســة جنـدي 2013م) الــيت
بينــت أن اوــتوى ممارســة القيــادة التشــاركية املــدارس ال ا ويــة
جاء بدرجة كب ة.
كلا ات قت ا تائل دراسة البقل 2018م) اليت أرهـر
أن درجـة ممارسـة القيـادة التشـاركية لـدى قـادة املـدارس احلكوايـة
مبحافظة تربة جاء بدرجة ممارسة كب ة ان وجهة ظر املعللن.
كل ــا تت ــق اـ ـ ت ــائل دراس ــة العرابي ــد 2010م) ،ودراس ــة
الع ارا ـ ــة 2012م) وال ـ ــيت أش ـ ــار إىل أن القي ـ ــادة التش ـ ــاركية

النتائج المتعلقة بالسلال الثداني :مدا مسدتوى ضدغوط العمدل
لدى المعلمين بمحافظة ثادق من وجهة نظرها؟
لإلجابــة عــن هــذا الو ـؤال مت وــا التك ـرارا والنوــب
املئوي ـ ــة واملتوسـ ـ ـ ا احلو ـ ــابية وااحنراف ـ ــا املعياري ـ ــة والرت ـ ــب
اســت ابا أف ـراد عينــة الدراســة .وجــاء النتــائل عل ـ النحــو
اآليت:

جدول6
استجابات أفراد عينة الدراسة على مستوى ضغوط العمل لدى المعلمين بمحافظة ثادق من وجهة نظرها:
رقا العبارة
3

4

5
6

المئوية

2

تؤثر الب وقرا ية اإلدارية
تأخ إجناز العلل.
أ تاج إىل ال يا تتيح يل
أداء علل بشكل ا ايل.
يت لب علل تو يف املهام
الوري ية بكل وموح.
تؤثر العالقا الشمصية
رما قائد املدرسة بغض النظر
عن أداء اهلة العلل.
حيتاج العلل وقتا أك ر ان
الوقت املمصص ل.،
لب اين إجناز العلل وفق
إجراءا إدارية غ ائحية.

التكرارات والنسب

1

العبارة

درجة الموافقة
كبيرة

قليلة

كبيرة

متوسطة

قليلة

أ
%
أ
%
أ
%
أ

82
31.1
112
42.4
96
36.4
82

40
15.2
62
23.5
54
20.5
51

68
25.8
41
15.5
74
28
35

61
23.1
32
12.1
35
13.3
34

13
4.9
17
6.4
5
1.9
62

%

31.1

19.3

13.3

12.9

23.5

أ
%
أ
%

59
22.3
50
18.9

54
20.5
34
12.9

94
35.6
52
19.7

30
11.4
45
17

27
10.2
83
31.4

جداً
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جداً

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الموافقة

3,44

1,27

3

3,83

1,27

1

3,76

1,13

2

كب ة

3,22

1,57

5

اتوس ة

3,33

1,23

4

اتوس ة

2,71

1,49

8

اتوس ة

الترتيب

كب ة
كب ة
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رقا العبارة
9

10

11

12

13

14

15

المئوية

8

يصعب عل التعاال ا ال االء
باملدرسة.
يتأخر املعللون إجناز
األعلال املنو ة هبيف مما يؤثر
عل إجنازي لعلل .
تت نب قيادة املدرسة اشاركيت
القرارا املتعلقة بأداء اهليت
الوري ية.
ي ع ين عدم انح فر ا
لتحلل اوؤوليا أكرب
العلل.
تدخل قيادة املدرسة علل
يعيق إجناز العلل الوقت
احملدد.
يتويف تقو م األداء ان قبل قيادة
املدرسة باارجتال والبعد عن
املوموعية.
أؤدي اهااا وري ية باملدرسة ا
تتوافق ا ابادئ وقيل
الشمصية.
ا هتتيف القيادة املدرسية
باملقرت ا اليت أقداها لت وير
العلل باملدرسة.
ا تأخذ قيادة املدرسة برأي
خ ة قبول ال ال بالصف
الدراس .

التكرارات والنسب

7

العبارة

درجة الموافقة
كبيرة

قليلة

كبيرة

متوسطة

قليلة

أ
%
أ

34
12.9
46

20
7.6
32

43
16.3
51

52
19.7
76

115
43.6
59

%

17.4

12.1

19.3

28.8

22.3

أ

45

29

89

31

70

%

17

11

33.7

11.7

26.5

أ

41

38

41

61

83

%

15.5

14.4

15.5

23.1

31.4

أ

34

20

55

70

85

%

12.9

7.6

20.8

26.5

32.2

أ

35

37

54

54

84

%

13.3

14

20.5

20.5

31.8

أ

28

32

27

43

134

%

10.6

12.1

10.2

16.3

50.8

أ

39

34

41

53

97

%

14.8

12.9

15.5

20.1

36.7

أ

53

27

40

47

97

%

20.1

10.2

15.2

17.8

36.7

جداً

المتوسط الحسابي العام

جداً

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الموافقة

2,27

1,41

14

قليلة

2,73

1,39

7

اتوس ة

2,80

1,39

2,59

6

9

1,44

2,42

13

1,34

2,56

11

1,40

2,16

15

1,42

2,49

12

1,46

2,59

10

1,54
2,86

1,06

الترتيب

اتوس ة

قليلة

قليلة

قليلة

قليلة

قليلة

قليلة
متوسطة

* املتوسط احلوايب ان  5درجا

 ،)3.40 - 2.61وه ـ ـ ال ئ ــة ال ــيت تش ـ ـ إىل املوافق ــة بدرج ــة
اتوس ة.
وتت ــق هــذه النتي ــة اـ تــائل دراســة القنــاع  2007م) الــيت
بين ـ ــت أن و ـ ــبة م ـ ــغوط العل ـ ــل ل ـ ــدى عين ـ ــة الدراس ـ ــة ق ـ ــدرها
 ،%67أي وجــود مــغوط بدرجــة اتوس ـ ة ،وتت ــق ا ـ تــائل
دراسة املعلرية 2014م) اليت كش ت عن وجود مغوط العلل

يتبــن اــن النتــائل املومــحة باجلــدول الوــابق أن أف ـراد عينــة
الدراســة اوافقــون بدرجــة اتوسـ ة علـ اوــتوى مــغوط العلــل
لــدى املعللــن اــن وجهــة ظــرهيف ،فقــد بلــ( املتوســط احلوــايب
الع ــام هل ــذا احمل ــور 2.86ا ــن ،)5وه ــذا املتوس ــط يقـ ـ بال ئ ــة
ال ال ــة ا ــن املقي ــاس املت ــدرج اخللاس ـ ـ  ،وال ــيت ت ـ ـرتاوح ا ــا ب ــن

86

عبد اهلل بن غازي العتييب :درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة املدارس مبحافظة ثادق وعالقتها بضغوط ...

تق بال ئة ال ا يـة اـن املقيـاس املتـدرج اخللاسـ والـيت تـرتاوح اـا
بن 1.81إىل  ،)2.60وه ال ئة اليت تشـ إىل املوافقـة بدرجـة
قليلة ،وهذه النتي ة تدل عل ت ـاو وجهـا ظـر أفـراد عينـة
الدراسـ ــة اسـ ــت اباهتيف عل ـ ـ اوـ ــتوى مـ ــغوط العلـ ــل لـ ــدى
املعللن ان وجهة ظرهيف.
فقـ ـ ـ ــد صـ ـ ـ ــلت العبـ ـ ـ ــارة رقـ ـ ـ ــيف  ،)2وه ـ ـ ـ ـ أ تـ ـ ـ ــاج إىل
ـ ــال يا تتـ ــيح يل أداء علل ـ ـ بشـ ــكل ا ـ ــايل) عل ـ ـ أعل ـ ـ
اتوسـ ـ ــط وـ ـ ــايب ،واقـ ـ ــداره  3.83اـ ـ ــن  ،)5تليهـ ـ ــا العبـ ـ ــارة
رقــيف  ،)3وه ـ يت لــب علل ـ تو ــيف املهــام الوري يــة بكــل
ومــوح) مبتوســط وــايب بلــ(  3.76اــن  ،)5وهــذه النتي ــة
يع وهــا البا ــس إىل عــدم وجــود دليــل اهــام لللعللــن وامــح،
ــن ص ــلت العب ــارة رق ــيف  )13أؤدي اهااـ ـا
وا صـ ـل.
وري ية باملدرسة ا تتوافق اـ ابـادئ وقيلـ الشمصـية) علـ
أدط اتوس ــط و ــايب ،واق ــداره  2.16ا ــن  ،)5يليه ـا العب ــارة
رق ــيف  ،)7وه ـ يص ــعب عل ـ التعاا ــل ا ـ ال ـ االء باملدرس ــة)
مبتوس ــط و ــايب بل ــ( 2.27ا ــن ،)5وي ــرى البا ــس أن ه ــذه
النتي ــة تشـ إىل احلاجــة إلقااــة دورا تدريبيــة فــن التعااــل
ا ال االء.

ـن
بدرجة اتوس ة لـدى اعللـ التعلـييف اـا بعـد األساسـ ،
ختتلــف ا ـ تــائل دراســة محايــدة 2009م) الــيت أرهــر أن
مغوط العلل اليت تواجـ ،اعللـ املر لـة ال ا ويـة كا ـت مبوـتوى
ارت ـ علـ األداة ككـل ،كلــا ختتلـف هـذه النتي ــة اـ تــائل
دراس ــة ال رحي ــا 2017م) ال ــيت أره ــر أن او ــتوى م ــغوط
العلل كان ارت عا.
كلــا جنــد أن املتوس ـ ا احلوــابية الت صــيلية ل ق ـرا هــذا
احملــور تراو ــت اــا بــن  2.16إىل  ،)3.83وهــذه املتوس ـ ا
تق ـ ـ بـ ــال ئتن ال ا يـ ــة والرابعـ ــة اـ ــن املقيـ ــاس املتـ ــدرج اخللاس ـ ـ
واللتن تش ان إىل املوافقة بدرجـة قليلـة ،كبـ ة) ،إ يتبـن اـن
النت ـ ــائل املوم ـ ــحة باجل ـ ــدول الو ـ ــابق أن أفـ ـ ـراد عين ـ ــة الدراس ـ ــة
اوافقون بدرجـة كبـ ة علـ ثالثـة عبـارا  ،وهـ الـيت بـرقيف -2
 ،)1-3وق ــد تراو ــت املتوس ـ ا احلو ــابية هل ــذه العب ــارا ا ــا
بــن  3.44إىل  ،)3.83وهــذه املتوس ـ ا تق ـ بال ئــة الرابعــة
اــن املقيــاس املتــدرج اخللاس ـ والــيت ت ـرتاوح اــا بــن  3.41إىل
 ،)4.20وه ـ ال ئــة الــيت تش ـ إىل املوافقــة بدرجــة كب ـ ة ،كلــا
يتب ـ ــن ا ـ ــن النت ـ ــائل أن أفـ ـ ـراد عين ـ ــة الدراس ـ ــة اوافق ـ ــون بدرج ـ ــة
اتوس ة عل نوة عبارا  ،وه الـيت بـرقيف ،)6-8-9-4-5
وقد تراو ت املتوس ا احلوابية هلذه العبارا اا بن 2.71
إىل  ،)3.33وهــذه املتوس ـ ا تق ـ بال ئ ــة ال ال ــة اــن املقي ــاس
املتدرج اخللاس واليت تـرتاوح اـا بـن  2.61إىل  ،)3.40وهـ
ـن يتبـن اـن
ال ئة اليت تش إىل املوافقـة بدرجـة اتوسـ ة،
النت ـ ــائل املوم ـ ــحة باجل ـ ــدول الو ـ ــابق أن أفـ ـ ـراد عين ـ ــة الدراس ـ ــة
اوافقون بدرجة قليلة عل سبعة عبارا  ،وه اليت برقيف -10
 ،)13-7-11-14-12-15وقــد تراو ــت املتوسـ ا احلوــابية
هل ــذه العب ــارا ا ــا ب ــن  2.16إىل  ،)2.59وه ــذه املتوسـ ـ ا

النتائج المتعلقة بالسلال الثالث:
مددا العالقددة بددين درجددة ممارسددة القيددادة التشدداركية لدددى قددادة

المدارس بمحافظة ثادق وضغوط العمل لدى المعلمين؟

وللتعــرف عل ـ عالقــة ممارســة قــادة املــدارس مبحافظــة ثــادق
القيــادة التشــاركية ومــغوط العلــل لــدى املعللــن هبــا اســتمدم
البا ــس حتلي ــل ااحن ــدار لللتغـ ـ ا املو ــتقلة امل ــؤثرة وج ــاء
النتائل كلا يومحها اجلدول اآليت:

جدول 7
تحليل االنحدار البسيط لمعامالت االنحدار للمتغيرات المستقلة الملثرة:
معد د د د د د د د د د د د ددامالت
المتغيرات المستقلة الملثرة

معام د د د د د ددل

االنح د دددار غي د ددر الخطأ المعياري
القياسية

ال ابت

5,382

معد د د د د د د د د د د د ددامالت
قيمد ددة اختبد ددار القيم د د د د د د د د د د د د د د د ددة معامد د د د د د د د د د د د د د د ددل
التحدي د ددد
االنحد د د د د د د د د د د د دددار
التحديد()R
االحتمالية
T
المعدل
القياسية
34,562

,156
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,522
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ممارسة القيادة التشاركية

-,738

-,723

,044

يتض ـ ــح ا ـ ــن اجل ـ ــدول الو ـ ــابق أ ـ ــ ،مت اس ـ ــتمدام اعاا ـ ــل
ااحندار البويط لقياس عالقة ممارسة القيادة التشاركية املتغـ
املوــتقل) عل ـ مــغوط العلــل لــدى املعللــن املتغ ـ التــاب )،
وميكن استنتاج اا يأيت:
 .1أن القيلـ ـ ــة اا تلاليـ ـ ــة  )Sigمللارسـ ـ ــة القيـ ـ ــادة التشـ ـ ــاركية
توــاوي  0.000وه ـ أقــل اــن اوــتوى الدالــة  0.05واــن مث
فــإن ممارســة القيــادة التشــاركية هلــا عالقــة بضــغوط العلــل لــدى
املعللن.
.2أن اعاا ـ ــل التحدي ـ ــد  0.522واعاا ـ ــل التحدي ـ ــد املع ـ ــدل
 ،0.520وهــذا يعــين أن  %52اــن التغ ـ مــغوط العلــل
املتغـ التــاب ) يــتيف ت وـ ه اــن خــالل العالقــة اخل يــة ،والنوــبة
املتبقيــة ترجـ إىل عوااــل أخــرى .وتت ــق هــذه النتي ــة اـ تــائل
دراس ـ ــة العل ـ ــري 2006م) ،وال ـ ــيت كش ـ ـ ـ ت ع ـ ــن وج ـ ــود أث ـ ــر
لللتغ ا الوري ية عل مغوط العلل.

,000

-16,920

النتددائج المتعلقددة بالسددلال الرابددع :مددا الفددروق ذات الداللددة

اإلحصائية عند مسدتوى الداللدة ( )0.01لمتغيدرات الدراسدة
(الجنس ،الخبرة التعليمية؟
أوالً :الفروق باختالف متغير الجنس:

للتعـ ـ ــرف عل ـ ـ ـ اـ ـ ــا إ ا كا ـ ـ ــت هنـ ـ ــاأ فـ ـ ــروق ا دالـ ـ ــة
إ صائية است ابا أفراد عينة الدراسة ول فاور الدراسـة
باختالف اجلنس ،قام البا س قبل إجراء ااختبار ان التحقـق
ا ــن توزيـ ـ البيا ــا ؛ إ تب ــن ا ــن النت ــائل أن البيا ــا تت ــوزع
توزيع ـا بيعي ـا؛ لــذل اســتمدم البا ــس ااختبــارا املعلليــة،
وكـ ـ ـ ـ ــان ااختبـ ـ ـ ـ ــار املناسـ ـ ـ ـ ــب هـ ـ ـ ـ ــو اختبـ ـ ـ ـ ــار  .t-testلعينتـ ـ ـ ـ ــن
او ــتقلتن  ،)independent sample t-testوج ــاء النت ــائل كل ــا
يومحها اجلدول اآليت:

جدول 8
اختبار (ت) لتوضيح الفروق في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حول محاور الدراسة باختالف متغير الجنس:
محاور الدراسة
القيادة التشاركية
مغوط العلل

المتوسط

االنحراف

قيمة

درجة

الحسابي

المعياري

ت

الحرية

1,102

الجنس

العدد

كر

103

3,11

161

3,61

,952

103

3,34

1,017

161

2,56

,980

أ
كر
أ

مستوى الداللة

3,974

262

,000

دالة*

6,203

262

,000

دالة*

ا دالة إ صـائية عنـد اوـتوى مـغوط العلـل تعـ ى ملتغـ ا
ـن ختتلـف هـذه النتي ـة اـ تـائل
اجلنس ولصاحل الـذكور،
دراسة القناع 2007م) اليت أرهـر أن مـغوط العلـل تـ داد
لدى اإل اث أك ر انها لدى الذكور.

** دالة عند اوتوى دالة  0.01فأقل.

ا ــن خ ــالل اس ــتعراض النت ــائل املوم ــحة باجل ــدول الو ــابق
يتب ـ ـ ــن وج ـ ـ ــود ف ـ ـ ــروق ا دال ـ ـ ــة إ ص ـ ـ ــائية عن ـ ـ ــد او ـ ـ ــتوى
دالة 0.01فأقل بن است ابا أفراد عينة الدراسة ول فـاور
الدراســة القيــادة التشــاركية ،مــغوط العلــل) بــاختالف اتغ ـ
اجلــنس ،واــن خ ــالل املتوس ـ ا احلو ــابية املومــحة باجل ــدول
الوــابق يتبــن أن ال ــروق لصــاحل اإل ــاث القيــادة التشــاركية،
ولص ــاحل ال ــذكور م ــغوط العل ــل .وتت ــق ه ــذه النتي ــة اـ ـ
تـائل دراسـة محايـدة 2009م) الـيت كشـ ت عـن وجـود فـروق

ثانياً :الفروق باختالف متغير سنوات الخبرة التعليمية:

وملعرفــة إ ا اــا كا ــت هنــاأ فــروق ا دالــة إ صــائية بــن
اس ـ ــت ابا أفـ ـ ـراد الدراسـ ـ ـة تعـ ـ ـ ى إىل اتغـ ـ ـ س ـ ــنوا اخل ـ ــربة
اســتمدم البا ــس اختبــار حتليــل التبــاين األ ــادي) ،واجلــدول
رقيف  )9يومح ل :
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جدول 9
نتائج تحليل التباين األحادي (ف) لتوضيح الفروق بين استجابات أفراد الدراسة باختالف سنوات الخبرة:
المحور

القيادة التشاركية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بن املوعا

27,770

2

13,885

داخل املوعا

257,494

261

,987

285,264

263

بن املوعا

56,852

2

28,426

داخل املوعا

240,473

261

,921

297,325

263

المجموعات

املوع
مغوط العلل

املوع
*دالة عند اوتوى دالة 0.01فأقل.

مستوى الداللة

قيمة ف
14,074

30,852

,000

,000

دالة**

دالة**

ولتحديد احل ال روق كل فئة ان فئا سنوا اخلـربة حنـو
ااجتـ ـ ــاه ـ ـ ــول فـ ـ ــاور الدراسـ ـ ــة ،اسـ ـ ــتمدم البا ـ ـ ــس اختبـ ـ ــار
"شي ي ،"،وجاء النتائل كلا يومحها اجلدول اآليت:

تكشف املؤشرا اإل صائية املومحة باجلدول الوـابق أن
هن ــاأ ف ــروق ا دال ــة إ ص ــائية اس ــت ابا أفـ ـراد عين ــة
الدراسة حنو فـاور الدراسـة القيـادة التشـاركية ،مـغوط العلـل)
بـ ـ ــاختالف سـ ـ ــنوا اخلـ ـ ــربة العلـ ـ ــل األكـ ـ ــادمي باجلااعـ ـ ــة.

جدول 10
نتائج اختبار "شيفيه" للفروق في كل فئة من فئات سنوات الخبرة:
محاور الدراسة

سنوات الخبرة

ممارسة القيادة
التشاركية

ان سنة و أقل ان نس
سنوا .
ان نس سنوا وأقل ان
عشر سنوا .
ان عشر سنوا فأك ر.

مغوط العلل

ان سنة وأقل ان نس
سنوا .
ان نس سنوا وأقل ان
عشر سنوا .
ان عشر سنوا فأك ر.

ن

47

المتوسط

من سنة وأقل من

من خمس سنوات وأقل من

من عشر

الحسابي

خمس سنوات.

عشر سنوات.

سنوات فأكثر.

3,31

-

*-,480

110

3,79

107

3,08

47

2,53

110

2,46

107

3,42

*,480

-

*,707

*-,707

-

-

*,895

*-,895
-

*-,965

*,965

-

* فروق دالة عند اوتوى  0.05فأقل .

العلـ ــل) بـ ــاختالف سـ ــنوا اخلـ ــربة العلـ ــل بـ ــالتعلييف ،واـ ــن
خالل املتوس ا احلوابية املومحة باجلدول الوـابق يتبـن أن
ال ــروق لصــاحل أفـراد عينــة الدراســة أ ــحا ســنوا اخلــربة اـن

تكش ــف املؤش ـرا اإل ص ــائية املوم ــحة باجل ــدول الو ــابق
عن وجود فروق ا دالة إ صائية اسـت ابا أفـراد عينـة
الدراســة حنــو فــاور الدراســة ممارســة القيــادة التشــاركية ،مــغوط
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فــور ممار-ســة
نــس ســنوا وأقــل اــن عشــر ســنوا و ل ـ
ــن كا ــت لصــاحل أف ـراد عين ــة الدراس ــة
القيــادة التش ــاركية،
أ ــحا س ــنوا اخل ــربة ا ــن عش ــر س ــنوا ف ــأك ر) ف ــور
مغوط العلل.
وتت ق هذه النتي ة ا تائل دراسة البقلـ 2018م) ،الـيت
كش ت عن وجود فروق ا دالة إ صائية درجـة ممار-سـة
القيــادة التش ــاركية لــدى ق ــادة املــدارس احلكواي ــة مبحافظــة ترب ــة
تع ى لونوا اخلربة.

كش ت النتائل عن وجود فروق ا دالة إ صائية عند
اوتوى دالة  0.01فأقل بن است ابا أفراد عينة الدراسة
ول فاور الدراسة القيادة التشاركية ،مغوط العلل)
باختالف اتغ اجلنس ،وكا ت ال روق لصاحل اإل اث
القيادة التشاركية ولصاحل الذكور مغوط العلل.
كش ت النتائل عن وجود فروق ا دالة إ صائية
است ابا أفراد عينة الدراسة حنو فاور الدراسة ممارسة
القيادة التشاركية ،مغوط العلل) باختالف سنوا اخلربة
العلل األكادمي باجلااعة ،وتبن ان النتائل أن ال روق لصاحل
أفراد عينة الدراسة أ حا سنوا اخلربة ان نس سنوا ،
فور ممارسة القيادة
وأقل ان عشر سنوا  ،و ل
ن كا ت لصاحل أفراد عينة الدراسة أ حا
التشاركية،
سنوا اخلربة ان عشر سنوا فأك ر) فور مغوط
العلل.

خالصة نتائج الدراسة:

تو ــلت الدراس ــة ملوع ــة ا ــن النت ــائل ة ل ــت أبرزه ــا فيل ــا
يأيت:
أرهر النتائل أن أفراد عينة الدراسة اوافقون بدرجـة كبـ ة
عل ـ درج ــة ممارس ــة القي ــادة التش ــاركية ل ــدى ق ــادة امل ــدارس ا ــن
وجهــة ظــر املعللــن ،وة لــت أبــرز العبــارا الــيت صــلت علـ
درجــة اوافقــة كب ـ ة هــذا احملــور اــن وجهــة ظــر املعللــن
اآليت:

التوصيات:
ناعة القرار.
 أن تشرأ قيادة املدرسة العاالن انح العاالن الصال يا الالزاة اليت ةكنهيف ان أداءأعلاهليف بشكل ا ايل.
 أن توع قيادة املدرسة لتوريف قنوا اتعددة احلصولعل املعلواا امل لوبة.
 أن تنل قيادة املدرسة اهارا الت ويض لدى العاالن. احلرص عل ةت العاالن باملدرسة بااستقاللية اختاقراراهتيف املتعلقة بالعلل.
 ت عيل احلواف التش يعية كاملكافآ  ،وإجياد آلية تعابذل .

 ت ل قيـادة املدرسـة العـاالن علـ التعـااييف الـواردة اـن إدارةالتعلييف.
 تعتلــد قيــادة املدرســة سياســة البــا امل تــوحالعاالن.

توا ــلها اـ

 ت ـ ـ ود قيـ ــادة املدرسـ ــة العـ ــاالن باملعلواـ ــا الالزاـ ــة إلجنـ ــازاهااهيف الوري ية.
كش ـ ـ ت النتـ ــائل أن أف ـ ـراد عينـ ــة الدراسـ ــة اوافقـ ــون بدرجـ ــة
اتوس ة عل اوـتوى مـغوط العلـل لـدى املعللـن اـن وجهـة
ظ ــرهيف ،وة ل ــت أب ــرز العب ــارا ال ــيت ص ــلت املوافق ــة بدرج ــة
كب ة ان وجهة ظر املعللن هذا احملور اآليت:
-

مقترحات لدراسات مستقبلية:

أ تاج إىل ال يا تتيح يل أداء علل بشكل ا ايل.

 إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية ان وجهة ظر املشرفنالرتبوين.
 درجة ممارسة قادة املدارس للقيادة التشاركية وادى تأث هاعل الروح املعنوية لدى املعللن.

 يت لب علل تو يف املهام الوري ية بكل وموح. تؤثر الب وقرا ية اإلدارية-

تأخ إجناز العلل.

كش ت النتائل عل وجود عالقة بن ممارسة القيادة
التشاركية ،ومغوط العلل لدى املعللن.
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عبد اهلل بن غازي العتييب :درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة املدارس مبحافظة ثادق وعالقتها بضغوط ...
الع ل ـ ـ  ،فلـ ــد سـ ــليف  2007م) .درجـ ــة ت بيـ ــق اـ ــديري املـ ــدارس ال ا ويـ ــة
واابتدائي ــة بدول ــة الكوي ــت للقي ــادة التش ــاركية ا ــن وجه ــة ظ ــر املعلل ــن.

 تصور اقرتح لتع ي ت بيق قادة املدارس للقيادة التشاركية . مغوط العلل وعالقتها بالتوج ،حنو اهنة التدريس لدىاعلل التعلييف العام املللكة العربية الوعودية.
 دراسة العالقة بن مغوط العلل واالت ام التنظيل لدىاعلل املدارس.

رسالة ااجوت قويف اإلدارة والقيادة الرتبوية ،كلية العلوم الرتبوية ،جااعـة
الشرق األوسط ،األردن.
العرابيــد ،بيــل 2010م) .دور القيــادة التشــاركية مبــديريا الرتبيــة والتعلــييف
ـ ـ ــل اشـ ـ ــكال اـ ـ ــديري املـ ـ ــدارس ال ا ويـ ـ ــة مبحافظـ ـ ــا غ ـ ـ ـ ة .دراسـ ـ ــة
ااجوت  ،كلية الرتبية ،جااعة األزهر ،غ ة ،فلو ن.
عو ــكر ،عب ــد الع يـ ـ فل ــد 2012م) .القي ــادة التش ــاركية وعالقته ــا بال قاف ــة

المراجع:

التنظيلية لدى اـديري املـدارس احلكوايـة مبحافظـا غـ ة اـن وجهـة ظـر
املعلل ـ ــن .رس ـ ــالة ااجو ـ ــت غـ ـ ـ انش ـ ــورة ،اجلااع ـ ــة اإلس ـ ــالاية ،غـ ـ ـ ة،

أمحد ،خالد في الدين 2006م) .مغوط العلل و عالقتها باألداء الوري
املـدارس ال ا ويـة العااـة و اخلا ـة و اـدارس
لدى املعللن و املعللا
الغ ــوث األردن  .رسـ ــالة ااجوـ ــت  ،جااعـ ــة علـ ــان العربيـ ــة  ،علـ ــان،

فلو ن.
العلـري ،عبيــد عبــداهلل 2004م) .عالقــة بـن املتغـ ا الدميوغرافيــة واملتغـ ا
الوري ي ــة ا ــن جه ــة وم ــغوط العل ــل ا ــن جه ــة أخ ــرى مب ــدارس الري ــاض
احلكواية ..جملة جااعة املل سعود اآلدا  ،كلية اآلدا  ،جااعة امللـ
سعود.314-283،)16 ،
انظلــا العلــل.
العليــان ،فلــود ســليلان 2010م) .الوــلوأ التنظيل ـ
علان ،األردن.
دار وائل للنشرّ ،
عيا ـرة ،علـ 2003م) .األمنــاط القياديــة ملــديري املــدارس ال ا ويــة و عالقتهــا

األردن.
ب ـ ــاح ،أمح ـ ــد 2006م) .قض ـ ــايا اعا ـ ــرة اإلدارة الرتبوي ـ ــة .دار الش ـ ــرق،
علان ،األردن.
ّ
البقلـ ـ  ،فيح ــان 2018م).درج ــة ممارس ــة ق ــادة ا ــدارس فافظ ــة ترب ــة للقي ــادة
التشاركية وعالقتها بالروح املعنوية لدى املعللـن  ،جملـة كليـة الرتبيـة ،كليـة
الرتبية  ،جااعة أسيوط  ،اصر .1251 – 1222 ،114 ،)34 ،.
ون ،، ،و ون ،سـالاة 2006م) .اسـرتاتي يا إدارة الضـغوط الرتبويـة
والن وية .ط ،)1دار ال كر العريب ،القاهرة.
احلــارث  ،عيــدة بنــت محــدان 1439هـ ـ) .القيــادة التشــاركية وعالقتهــا بــالواء
التنظيل لدى اعللـا املر لـة ال ا ويـة مبدينـة الريـاض .رسـالة ااجوـت ،
قوــيف اإلدارة والتم ــيط الرتبــوي ،كليــة العلــوم ااجتلاعيــة ،جااعــة اإلاــام
فلد بن سعود اإلسالاية.
محايــدة ،عــال فلــود 2009م) .اوــتوى مــغوط العلــل عنــد اعلل ـ املر لــة
ال ا ويــة املــدارس احلكوايــة األردن واملشــكال النامجــة عنهــا .جملــة
دراسا العلوم الرتبوية ،اجلااعة األرد ية.316 -298 ،3 ،)38 ،
الوـعادا  ،خليــل 2005م) .مــغوط املعلــيف املهنيــة .جريــدة اجل يــرة ،العـدد
 11914تاريخ ااسرتجاع 1441/1/2هـ ان:

بدافعي ــة املعلل ــن حن ــو اهن ــتهيف كلعلل ــن ا ــدارس الرتبي ــة والتعل ــييف
األردن .رس ــالة دكت ــوراه ،كلي ــة الدراس ــا الرتبوي ــة العلي ــا ،جااع ــة عل ــان

العربية للدراسا العليا ،األردن.
الغااـ ــدي ،عبـ ــدالرمحن غـ ــرم اهلل 2015م) .اس ـ ـرتاتي ية اقرت ـ ــة لت ـ ــوير إدارة
اــدارس ظــام املقــررا ال ا ويــة مــوء اــدخل القيــادة التشــاركية .رســالة
دكت ــوراه غ ـ انش ــورة ،قو ــيف اإلدارة الرتبوي ــة ،كلي ــة الرتبي ــة ،جااع ــة املل ـ
سعود ،الرياض.
ال رحيـ ـ ــا  ،عل ـ ـ ــار عب ـ ـ ــداهلل 2017م).اوـ ـ ــتوى م ـ ـ ــغط العل ـ ـ ــل واملو ـ ـ ــا دة
ااجتلاعيــة لــدى اعلل ـ املر لــة ال ا ويــة فافظــة ع لــون اــن وجهــة
ظرهيف ،جملة كلية الرتبية ،جااعة أسيوط.483 –446 ،)74 ،33 ،
القرش ـ  ،عبــداهلل 2013م) .ممارســة القيــادة التشــاركية لــدى اــديري اكاتــب

http://www.al-jazirah.com/2005/20050512/rj1.htm

ـل اشــكال اإلدارة املدرســية باملر لــة

الرتبيـة و التعلــييف ،و إســهااها
ال ا وية مبدينة ال ائف .رسالة ااجوت  ،جااعة أم القرى ،اكة املكراة.
القناع  ،اا بدر  2007م) .مغوط العلل لدى اعلل التعلييف العام بدولة
الكويــت ،قوــيف علــيف الــن س-كليــة الرتبيــة األساســية ،اهليئــة العااــة للتعلــييف
الت بيقـ ـ والت ــدريب .جمل ــة دراس ــا ال ول ــة ،كلي ــة الدراس ــا العلي ــا

ش ــق  ،ع ــالء 2011م) .درج ــة ممارس ــة ا ــديري امل ــدارس احلكواي ــة وا ــديراهتا
فافظ ــا ض ــال الض ـ ة
للقي ــادة التش ــاركية وعالقته ــا بالرم ــا ال ــوري
الغربية ان وجها ظر املعللن واملعللا فيهـا .رسـالة ااجوـت  ،قوـيف

اإلدارة الرتبوية ،جااعة الن اح ،فلو ن.
الص ـ  ،فل ــد 2013م).الض ــغط والقل ــق اإلداري .ط ،)3اؤسو ــة ــورس
الدولية  ،اإلسكندرية ،اصر.
الع اراــة ،اوافــق 2012م) .األمنــاط القياديــة الو ـائدة لــدى اــديري املــدارس
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Abstract: The study aimed to achieve the main objective, Identify the relationship of school leaders' practice of participatory
leadership on teacher work stress.. The sample of the study consisted of a random sample of (264) male and female teachers.
The study reached a set of results, the most important of which are: School leaders from the perspective of teachers, showed a
The results showed that there is an effect of the practice of participatory leadership on the work pressure of teachers, and
revealed that there are statistically significant differences in the sex variable in favor of females in participatory leadership,
and in favor of males. The results also revealed that there were statistically significant differences in the different years of
academic work experience in the education for the benefit of the study sample with years of experience of five years and less
than ten years, in the focus of the practice of participatory leadership, while it was in favor of the members of the sample.
Owners years of experience Aceh ten or more years at the center of work pressure.
Key words: participatory leadership, school leaders, work stress, teachers
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مؤشرات الثقافة العلمية في ضوء مجتمع المعرفة لدى طالبات كلية العلوم بجامعة الملك خالد
سحر يحيى علي موسى

كلية الرتبية -جامعة امللك خالد
قدم للنشر 1441/1/29هـ  -وقبل 1441/4/27هـ
المستخلص :هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن مدى توفر مؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة لدى طالبات كلية العلوم جبامعة امللك
استُخدم املنهج الوصفي ,ومت تطبيق أداة الدراسة واملتمثلة يف :استفتاء مؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة– بعد
خالد؛ ولتحقيق هذا اهلدف ْ
التأكد من صدقها وثباهتا ,-على عينة عشوائية تكونت من ( )204طالبات من طالبات كلية العلوم جبامعة امللك خالد ,وذلك خالل الفصل
الدراسي األول من العام اجلامعي ( ,)2019_2018ومتت املعاجلة اإلحصائية حباسا التكرارات والناس املووةة واملتوسطات احلاسابية والرت .
وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن للثقافة العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة ثالثة أبعاد مرتبطة مبجاالت التعلم (املعرفية واملهارةة والوجدانية)
مؤشرا ,كما توصلت النتائج إىل أن مؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة متوفرة إىل حد ما لدى أفراد العينة ,إذ بلغ املتوسط
ةتفرع منها (ً )30
العام ( ,)2.29ويف ضوء ذلك مت تقدمي بعض التوصيات.
الكلمات المفتاحية :الثقافة العلمية ,العلوم ,جمتمع املعرفة.
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الدراسية ,ومنط بيوة التعلم ,وفاعلية املمارسات التدرةاسية,
باإلضافة إىل عملييت التعليم والتعلم يف التعليم العام والعايل.
ويف ذلك إشارة إىل أن جمتمع املعرفة ةتأسس على بنية
قاعدةة مهمة ةتوالها نظام التعليم ,فبقدر قدرته على
التجاو ملتطلبات جمتمع املعرفة واستجابته للتغريات اجلوهرةة
والنوعية اليت تاستهدف تنمية رأس املال املعريف ,فإن التعليم
قادرا على تأسيس جمتمع املعرفة واالرتقاء باجملتمع القائم
ةصبح ً
(صبيح.)2012 ,
ويف هذا الصدد ةشريان علي ( )2009وجني ()2012
إىل املتطلبات الرتبوةة لبناء جمتمع املعرفة واملتمثلة يف التنمية
الشاملة للمتعلم وف ًقا جملاالت تعلمه ,وتوجيهه إىل التعلم
الذايت والتعاوين واإللكرتوين واملاستدام ,باإلضافة إىل إكاسابه
أمناط التفكري املختلفة مثل التفكري الناقد واإلبداعي والعلمي,
واملهارات األكادميية والعملية والفنية والرقمية.
وةتميز جمتمع املعرفة باسرعة االستجابة للتغري والتطور
التقين ,كما أن املعرفة العلمية فيه متنوعة املرجعية ,وتراكمية
البناء ,وغري قابلة لالستهالك أو النضو  ,تنمو بالشراكة
وتعدد ماستخدميها املنتجني ,كوهنا تقوم على العمل الذهين
املشرتك؛ لذا تعد املصدر الرئيس والفاعل للتطور.
ومن منطلق أن املعرفة يف تزاةد وحتدةث متاسارع ,إذ
ةوما ,كما أن األفراد سياستخدمون
تتضاعف كل (ً )73
( )%1فقط من املعرفة احلالية حبلول عام Tan, ( 2050
.)2014
فالتعامل مع املعرفة العلمية لن ةتوقف عند حدود
املؤساسات التعليمية مكانيًا وهناةة املراحل التعليمية زمانيًا ,بل
سيصبح منهج حياة ُميارس يف مجيع األنشطة ,وامتالك هذا
ةتطل خربة علمية متكن املتعلم من التعامل مع املعرفة بطرةقة
منهجية وفاعلة.
وةؤكد الشيباين ( )2013على ضرورة تأسيس ثقافة تنموةة
هتتم بتوفري الفاعلية االجتماعية ,وتنهل روافدها من معني
كما وكي ًفا؛ حبيث تكون األداة
الثقافة العلمية ومرتكزاهتا ً

المقدمة
مؤخرا تطورات علمية هائلة وماستحدثات
شهد العامل
ً
تقنية فاعلة ,نتج عنها ثروة معرفية ضخمة أدت إىل إحداث
حتوالت جذرةة تقتضي استثمار املعرفة وتضمينها جلميع
األنشطة احلياتية ,وقد شكلت هذه املرحلة نقلة نوعية إذ
أصبح املعيار يف تقدم اجملتمعات ةقوم على أساس ما متلكه
من قوة معرفية واليت تربز كهدف موجه حنو تنمية جمتمعية
شاملة وماستدامة ,وتعد اململكة العربية الاسعودةة من أوائل
الدول اليت اهتمت بالتحول حنو جمتمع املعرفة ,وأعدت لذلك
اخلطط التنموةة واملشارةع واالسرتاتيجيات الوطنية.
وةعتين جمتمع املعرفة باإلفادة القصوى من بنية العلم ,من
خالل ما ةُعرف بدورة املعرفة ,وتتضمن هذه الدورة ثالث
مراحل أساسية :تبدأ بتوليد وإنتاج املعرفة ,ةليها نشر املعرفة
أخريا توظيف املعرفة واستخدامها
وتداوهلا على نطاق واسع ,و ً
بشكل تنافاسي وفاعل ةدعم االبتكار والتطوةر ).(Karpov, 2016
وقد فرض هذا املعىن على الباحثني إجراء عدةد من
الدراسات اليت تاستهدف بناء جمتمعات املعرفة ومن أمثلتها:
دراسة (عاساف )2012 ,اليت قيمت املناهج التجرةبية
الفلاسطينية بالتعليم الثانوي يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة,
ودراسة (الزمييت )2013 ,اليت قدمت رؤةة لتحدةث التعليم
يف ضوء جمتمع املعرفة ,ودراسة أجبلن وبوستيلوس & (Abegglen
) Bustillos, 2016اليت كشفت عن أمهية تعليم العلوم الطبيعية
يف بناء جمتمعات املعرفة ,ودراسة الكاسندر )(Alexander, 2017
اليت قدمت منوذج لبيوة التعلم الداعمة جملتمعات املعرفة,
ودراسة (األمحري )2018 ,اليت استهدفت تقومي مهارات
التدرةس الفعال لدى معلمات العلوم الطبيعية يف ضوء
متطلبات جمتمع املعرفة ,ودراسة برتولني ) (Bertolin, 2018اليت
أكدت على دور التعليم العايل يف تنمية جمتمع املعرفة.
وتتباةن الدراسات املوضحة أعاله ,فقد تناولت جمتمعات
املعرفة من خالل التخصصات العلمية ,وطبيعة املناهج
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والبحث عن إجابات حمددة والقدرة على الوصف والتفاسري
والتنبؤ بالظواهر الطبيعية والرغبة املاستمرة يف قراءة املقاالت
العلمية واالشرتاك يف احملادثات االجتماعية ,باإلضافة إىل
تقومي املعلومات العلمية على أساس مصدرها والطرق
املاستخدمة يف حتصيلها ومناقشة القضاةا العلمية القائمة

الفعالة لتجاوز التعامل الاسطحي مع العلوم والتقنية ,وتعزز
امتدادات جمتمع املعرفة أفقيًا ورأسيًا.
وةشري احلذةفي ( )2013إىل أن معيار التقدم يف
اجملتمعات احلدةثة ةقاس مبدى استيعا أفراد ذلك اجملتمع
للعلوم والتقنية ,وكفاءاهتم يف التفاعل معها بكل باساطة
وإتقان ,كما أن القدرة على املنافاسة يف عصر املعرفة تعتمد
على التفوق العلمي الذي حيتاج إىل تواصل ودعم ومشاركة
علمية من األفراد ,مبختلف فواهتم وتوجهاهتم واهتماماهتم,
ولن ةكون ذلك إال إذا استطاعت هذه الفوات أن تتكيف مع
متطلبات احلركة العلمية ,وتاستوع حقائقها ,وتتفهم
مضامينها ,وتتفاعل مع عمومياهتا ,وتاستند على ماسلماهتا.
وهنا ةربز دور الثقافة العلمية اليت هتتم مبعطيات العلوم
والتقنية وما حتدثه احلركة العلمية من آثار وانعكاسات على
املاستوةات املعرفية والعقلية والاسلوكية والقيمية واالجتماعية
واالقتصادةة وغري ذلك من مكونات ومالمح اجملتمع املعاصر
يف توجهه العام حنو حتقيق اجملتمع العلمي القائم على املعرفة يف
القرن احلادي والعشرةن (زةتون.)2010 ,
لذا تعد الثقافة العلمية من أبرز أهداف تدرةس العلوم
الطبيعية وأكثرها وظيفية؛ كوهنا تاساعد على مواكبة التطورات
العلمية والتقنية وتاساهم يف استمرارةتها ,كما أهنا توجهها حنو
استخدام املعرفة العلمية يف تلبية احتياجات اجملتمع وحل
مشكالته؛ فكان لز ًاما على املتعلم أن ميتلك احلد الالزم منها .
وةرى جاهباور ) (Gahbauer, 2013أن اكتاسا املتعلمني
للثقافة العلمية مطل أساسي؛ مي ّكنهم من االخنراط يف احلياة
اليومية والتأثري اإلجيايب على ماستقبل اجملتمع ,إذ إن صحة
اجملتمع تعتمد على الثقافة العلمية لدى أفراده.
وتشري الثقافة العلمية إىل كل ما ميتلكه املتعلم وةاستخدمه
بفعالية من املعرفة العلمية ,اليت تنمي الوعي بدور العلم
والتقنية ,والرغبة يف دراسة القضاةا املعاصرة ذات العالقة

).)National Research Council, 1996

إن هذه املؤشرات تعكس أوجه جماالت تعلم العلوم
الطبيعية -املعرفية واملهارةة والوجدانية ,-إذ ةكتاس املتعلم
املعرفة العلمية من مصادر متعددة ,وةاستخدم عمليات العلم
ومهارات التفكري املختلفة؛ لينظمها يف بنيته املعرفية ,وةوظفها
يف املواقف احلياتية احلقيقية ,فتصبح جزءًا من ممارسته
وتنعكس على اجتاهاته وقيمه واهتماماته (صبارةين وجرادات,
.)2011
ويف إطار االهتمام بالثقافة العلمية املرتبطة بالعلوم الطبيعية
أجرةت جمموعة من الدراسات ومنها :دراسة (الزعيب)2010 ,
اليت هدفت إىل قياس ماستوى الثقافة العلمية لدى معلمي
الفيزةاء باملرحلة الثانوةة وعالقته مباستوى الثقافة العلمية
واالجتاهات حنو العلم لدى طالهبم؛ ولتحقيق هذا اهلدف
اعتمدت املنهج الوصفي ,واستخدمت أداتني إحدامها
الستقصاء ماستوى الثقافة العلمية واألخرى الستقصاء
االجتاهات حنو العلم ,وتناولت أبعاد الثقافة العلمية املرتكزة
على العلم واملتعلم وهي :املعرفة العلمية ,والطبيعة االستقصائية
للعلم ,والعلم كطرةقة للتفكري وفهم التفاعل بني العلم والتقنية
واجملتمع ,وقد أظهرت نتائجها تدين ماستوى الثقافة العلمية
لدى املعلمني والطال  ,كما أظهرت وجود عالقة ارتباطية
موجبة بني ماستوى الثقافة العلمية لدى املعلمني وماستوى
الثقافة العلمية واالجتاهات حنو العلم لدى طالهبم ,ودراسة
(بوقس )2013 ,اليت هدفت إىل حتدةد ماستوى الثقافة
العلمية ,وعمليات العلم لدى طالبات الرتبية العلمية؛
ولتحقيق هذا اهلدف اعتمدت املنهج الوصفي ,واستخدمت
مقياسني أحدمها لقياس ماستوى الثقافة العلمية ,واآلخر لقياس
عمليات العلم األساسية والتكاملية ,وتناولت أبعاد الثقافة

).(Cresswell & Vayssettes, 2006

وةرتبط هبذا املعىن عدد من املؤشرات اليت حددهتا املعاةري
القومية للرتبية العلمية يف طرح األسولة واالستفاسارات
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عدا
واستخدمت أداة لقياس ماستوى الثقافة العلمية ,وتناولت بُ ً
احدا للثقافة العلمية املرتكزة على العلم واملتعلم وهو :املعرفة
و ً
العلمية ,وقد أظهرت نتائجها تدين ماستوى الثقافة العلمية
لدى أفراد العينة.
وعلى الرغم من وفرة الدراسات اليت تناولت الثقافة العلمية
وتنوع متغرياهتا واختالف عيناهتا وحدودها املكانية والزمانية
ونتائجها ,إال أهنا مل تلق الضوء على الثقافة العلمية كمنظومة
مرتابطة هلا ثالثة عناصر هي :العلم واملتعلم واجملتمع املعاصر,
كل عنصر ةؤثر وةتأثر باآلخر ,إذ تاسهم يف إكاسا املتعلم
خربة علمية متكاملة وشاملة ترتبط مبجاالت التعلم املعرفية
واملهارةة والوجدانية الالزمة لتوظيف املعرفة العلمية يف معاجلة
مشكالت اجملتمع وتلبية احتياجاته ,وعليه فإن تطور اجملتمع
هو انعكاس لتطور أفراده علميًا وعمليًا ,ومن هنا تربز احلاجة
املاسة لتشخيص الواقع وحتدةد مدى توفر مؤشرات الثقافة
العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة لدى املتعلمني ,وهذا ما تتفرد
به الدراسة احلالية.

العلمية املرتكزة على العلم واملتعلم وهي :طبيعة العلم واملعرفة
العلمية وفهم العالقة التبادلية بني العلم والتقنية واجملتمع وفهم
العالقة التبادلية بني العلم والتقنية واجملتمع والبيوة ومهارات
العلم األساسية والتكاملية ,وقد أظهرت نتائجها أن الثقافة
العلمية وعمليات العلم األساسية متوفرة بناسبة متوسطة لدى
أفراد العينة ,كما أظهرت عدم توفر عمليات العلم التكاملية
لدى عينة الدراسة ,ودراسة ماةر وكراوفورد & (Meyer
)Crawford, 2015اليت كشفت عن أثر التنوةع يف استخدام
اسرتاتيجيات تعليم العلوم على تنمية الثقافة العلمية لدى
املتعلمني؛ ولتحقيق هذا اهلدف اعتمدت املنهج شبه التجرةيب
للمجموعتني التجرةبية والضابطة ذات االختبار القبلي –
البعدي ,واستخدمت أداة لقياس ماستوى الثقافة العلمية,
وتناولت بُعدةن للثقافة العلمية املرتكزة على العلم واملتعلم مها:
مهارات االستقصاء واملمارسات العلمية ,وقد أظهرت نتائجها
وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسط درجات اجملموعتني
التجرةبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجرةبية ,ودراسة برادي
)(Brady, 2017اليت كشفت عن معاةري إكاسا طال املرحلة
اجلامعية للثقافة العلمية من خالل تعليم العلوم؛ ولتحقيق هذا
اهلدف اعتمدت املنهج الوصفي ,واستخدمت أداة لتحليل
األدبيات والدراسات الاسابقة ,وتناولت بُعدةن للثقافة العلمية
املرتكزة على العلم واملتعلم مها :املهارات البحثية واملمارسات
العلمية ,وقد أظهرت نتائجها :أن معاةري إكاسا الثقافة
العلمية تتحدد يف املهارات البحثية ومنها :حتدةد املشكلة
ومجع املعلومات ومعاجلتها وفرض الفروض واختبار صحة
الفروض وحتدةد النتائج وتعميمها ,باإلضافة إىل املمارسات
العلمية ومنها :املالحظة والتصنيف واالستنتاج والقياس
واالتصال واستخدام األرقام واستخدام العالقات املكانية
والزمانية والتنبؤ والتعرةف اإلجرائي وضبط املتغريات والتجرة
وتفاسري البيانات ,ودراسة (احلدايب )2017 ,اليت هدفت إىل
قياس ماستوى الثقافة العلمية لدى معلمي الكيمياء واألحياء
قبل اخلدمة؛ ولتحقيق هذا اهلدف اعتمدت املنهج الوصفي,

مشكلة الدراسة:

يف ضوء التطورات احلدةثة يف جمال الرتبية العلمية
والتحول العاملي حنو جمتمع املعرفة ,وما أشارت إليه املشارةع
واملؤمترات من ضرورة االهتمام بالثقافة العلمية وتطوةرها وف ًقا
للتوجهات العاملية ,ولعل أبرزها مشروع ( )2061الذي
أطلقته الرابطة األمرةكية (American Association for the
) Advancement of Science, 1993واملؤمتر األول للثقافة
العلمية ( )2013الذي نظمته مدةنة امللك عبدالعزةز للعلوم
والتقنية ,ومؤمتر املعرفة ( )2018الذي نظمته مؤساسة آل
مكتوم ,وما أوصت به االسرتاتيجية الوطنية للتحول إىل جمتمع
املعرفة (وزارة االقتصاد والتخطيط ,)2014 ,وخطة التنمية
العاشرة للمملكة العربية الاسعودةة (وزارة االقتصاد والتخطيط,
 ,)2015من ضرورة إجراء الدراسات واألحباث الداعمة جملتمع
املعرفة ,باإلضافة إىل غيا وثيقة منهج معاصرة تعتين بالثقافة
العلمية يف التعليم اجلامعي ,وضعف االستفادة من الدراسات
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 .3دعم وإثراء الدراسات واألحباث العلمية املرتبطة مبجال
الرتبية العلمية.
 .4التوصل إىل نتائج وتوصيات ميكن أن تاساعد يف حمو
األمية العلمية واحلد من املشكالت املرتبطة هبا .

ذات العالقة بتطوةر الربامج الدراسية ,وإغفال االهتمام
بالثقافة العلمية كهدف مشرتك بني العلوم الطبيعية والرتبوةة,
والقصور يف اجلهود البحثية فيما ةتعلق بدراسة تطوةر الثقافة
تبعا لتطور مصادرها وربطها مبجاالت التعلم ,حتددت
العلمية ً
مشكلة الدراسة يف غيا مؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء
ونظرا النعدام الدراسات-يف حدود علم
جمتمع املعرفة,
ً
الباحثة -اليت تناولت الثقافة العلمية يف ضوء منظومة متكاملة
تتشكل من العلم واملتعلم واجملتمع املعاصر؛ فإن الدراسة
احلالية هتدف إىل الكشف عن مدى توفر مؤشرات الثقافة
العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة لدى طالبات كلية العلوم جبامعة
امللك خالد.

حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة احلالية على ما ةأيت:
حدود موضوعية :الكشف عن مدى توفر مؤشراتالثقافة العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة.
حدود بشرةة :عينة عشوائية من طالبات كلية العلومجبامعة امللك خالد ختصص (كيمياء وفيزةاء وأحياء).
حدود مكانية :جامعة امللك خالد باململكة العربيةالاسعودةة.
حدود زمانية :التنفيذ يف الفصل الدراسي األول من العاماجلامعي (.)2019-2018

أسئلة الدراسة:

سعت الدراسة احلالية لإلجابة عن الاسؤالني اآلتيني:
 .1ما مؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة؟
 .2ما مدى توفر مؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء جمتمع
املعرفة لدى طالبات كلية العلوم جبامعة امللك خالد؟

مصطلحات الدراسة:
يف ضوء األدبيات والدراسات ذات الصلة بالدراسة
احلالية ,مت حتدةد املصطلحات اآلتية:

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل:
 .1إعداد قائمة مبؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء جمتمع
املعرفة.
 .2الكشف عن مدى توفر مؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء
جمتمع املعرفة لدى طالبات كلية العلوم جبامعة امللك خالد.

 .1مؤشرات الثقافة العلمية:
) :(Scientific literacy

ةعرف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ( )12 :2015املؤشر
بأنه "معلومة كمية أو نوعية حيصل عليها وفق شروط منهجية
حمددة تضمن صدقها وثباهتا".
وةعرف الشيا ( )62 :2016الثقافة العلمية بأهنا "احلد
األدىن من املعارف واملهارات واالجتاهات اليت ةلزم تزوةد الفرد
هبا ليتمكن من التعامل مع املعرفة العلمية وتطبيقاهتا التقنية يف
حل مشكالته احلياتية ضمن األطر احملددة جمتمعيًا".
وتُـ ّعرف الباحثة مؤشرات الثقافة العلمية إجرائيًا بأهنا:
العالمات اليت تشري إىل تعامل الطالبة بفاعلية مع املعارف
واملهارات واالجتاهات العلمية وتطبيقاهتا التقنية وتوظيفها
بكفاءة عالية يف خدمة اجملتمع املعاصر.

أهمية الدراسة:

تكمن أمهية الدراسة احلالية فيما ةأيت:
 .1تقدمي قائمة مقرتحة مبؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء
جمتمع املعرفة.
 .2اإلفادة من النتائج يف تطوةر برامج إعداد معلم العلوم يف
ضوء فكرة التحول الوطين.
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 .2مجتمع المعرفة

تطبيقاهتا احلياتية ,كما مت استبعاد الطال ؛ لضبط املتغريات
الدخيلة ,ومت اختيار عينة عشوائية من اجملتمع األصلي ,إذ
وزعت االستبانات من قبل عضوات هيوة التدرةس على
الشع حاس جدول احملاضرات ,وقد بلغت ناسبة العينة
( ,)%34موزعة على النحو اآليت )%14( :لتخصص
األحياء و( )%12لتخصص الكيمياء و(  )% 8لتخصص
الفيزةاء.

):(Knowledge Society

ةعرفه برةرت وسكاردمليا
"بأنه اجملتمع القادر على استيعا وتنظيم وابتكار املعرفة
حبيث تصبح العامل الرئيس يف إحداث التنمية االقتصادةة
واالجتماعية".
كما ةعرفه احلاج ( )11 :2009بأنه "اجملتمع الذي ةشتغل
معظم أفراده بإنتاج املعرفة ومجعها وتوزةعها وتوظيفها بكفاءة
يف جماالت النشاط اجملتمعي".
وتـُ ّعرفه الباحثة إجرائيًا بأنه :اجملتمع الذي ةاستند يف
نشأته على املعرفة العلمية من حيث معاجلتها وإنتاجها
وتداوهلا ونشرها وتوظيفها؛ هبدف حتقيق تنمية شاملة
وماستدامة.
((Bereiter & Scardamalia, 2008 :2

أداة الدراسة:

تضمنت الدراسة أداة استفتاء لقياس مؤشرات الثقافة
العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة ,ومت إعداد األداة وف ًقا للخطوات
اآلتية:
 .1االطالع على األدبيات والدراسات الاسابقة واملشارةع
واملؤمترات ذات العالقة -مت اإلشارة إليها يف مقدمة
ومشكلة الدراسة.-
 .2حتدةد اهلدف من االستفتاء :وقد هدف إىل الكشف
عن مدى توفر مؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء جمتمع
املعرفة لدى طالبات كلية العلوم.
 .3إعداد قائمة مبؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء جمتمع
املعرفة :فقد مت حصر الدراسات اليت حددت أبعاد الثقافة
العلمية ,على النحو املوضح يف اجلدول اآليت:

منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي يف مجع األدبيات
وحتليلها وتأصيل اإلطار النظري ,وإعداد األداة وحتليل النتائج.
مجتمع وعينة الدراسة:

تكون جمتمع الدراسة من طالبات كلية العلوم جبامعة
امللك خالد (ختصص األحياء والكيمياء والفيزةاء) ,والبالغ
عددهن ( )600طالبة ,وقد اقتصرت الدراسة على كلية
نظرا لطبيعة تعلمها وتعليمها القائم على
العلوم الطبيعية؛ ً
جدول1
تصنيف أبعاد الثقافة العلمية المرتبطة بالعلوم الطبيعية:
الدراسات

أبعاد الثقافة العلمية

(الزعيب)2010 ,

املعرفة العلمية ,والطبيعة االستقصائية للعلم ,والعلم كطرةقة للتفكري وفهم التصنيف ةشري إىل اجملال املعريف واملهاري.
التفاعل بني العلم والتقنية واجملتمع.

(بوقس)2013 ,

طبيعة العلم واملعرفة العلمية وفهم العالقة التبادلية بني العلم والتقنية واجملتمع التصنيف ةشري إىل اجملال املعريف واملهاري.
وفهم العالقة التبادلية بني العلم والتقنية واجملتمع والبيوة ومهارات العلم
األساسية والتكاملية.

(الشهراين)2013 ,
)(Brady, 2017
))Garcia, 2018

املالحظات

معريف ومهاري ووجداين.

مجيع جماالت التعلم.

مهارات حبثية وممارسات علمية.

التصنيف ةشري إىل اجملال املهاري.

فهم طبيعة العلم وممارسة عمليات العلم واالتصال العلمي.

التصنيف ةشري إىل اجملال املعريف واملهاري
والوجداين.
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نالحظ من اجلدول ( )1أن هناك تباةنًا يف حتدةد أبعاد
مجيعا مرتبطة مبجايل املعارف
الثقافة العلمية ,لكنها ً
واملهارات ,فيما عدا دراسة (الشهراين )2013 ,اليت
أضافت اجملال الوجداين بشكل صرةح ودراسة (Garcia,
)2018اليت تناولته بشكل ضمين ,ومن منطلق أن الثقافة
العلمية تتطل جان وجداين ةعزز اجلان املعريف
واملهاري ,مت اعتماد تصنيف األبعاد وفق جماالت التعلم,
ومت اخللوص إىل قائمة مبؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء
جمتمع املعرفة مشلت ( )3أبعاد رئياسة هي البعد( :املعريف
واملهاري والوجداين) ,ةتفرع من كل بعد ( )10مؤشرات
على النحو اآليت:

ب -البعد المهاري:

 البحث عن املعرفة العلمية املفقودة. استخدام التقنية احلدةثة يف تعلم املعرفة العلمية. تفعيل مهارات التواصل املعريف العلمي مع املهتمني يفاجملال.
 حل املشكالت اجملتمعية القائمة باستخدام املعرفةالعلمية.
 ممارسة مهارات التفكري الناقد يف تناول املعرفة العلمية. ممارسة عمليات العلم يف دراسة املعرفة العلمية. ممارسة املهارات الفنية العملية املرتبطة باملعرفة العلمية. الربط بني اجلان النظري والعملي للمعرفة العلمية. ممارسة مهارات التفكري اإلبداعي يف تطوةر املعرفةالعلمية.
 ممارسة مهارات التفكري العلمي يف معاجلة املعرفةالعلمية.

أ -البعد المعرفي:

 حتصيل املعرفة العلمية وف ًقا للهرم املعريف (حقائق,مفاهيم ,تعميمات).
 تقدمي معرفة علمية مدعمة باألدلة والرباهني. إنتاج معرفة علمية مبتكرة باستخدام املنهجية العلمية. تطبيق املعرفة العلمية املتصلة باملواقف احلياتيةاملختلفة.
 تقنني املعرفة العلمية املغلوطة. بيان التكامل املعريف الناتج عن العالقة بني جماالتالعلوم املختلفة (العلوم الطبيعية والرةاضيات واهلندسة
والتقنية).
 مناقشة القضاةا اجملتمعية املعاصرة يف ضوء املعرفةالعلمية.
 االستناد على املعرفة العلمية يف احلكم علىاملوضوعات ذات العالقة.
 استنتاج أثر إثراء املعرفة العلمية على العالقة التفاعليةبني العلم والتقنية واجملتمع.
 استنتاج أثر إثراء املعرفة العلمية على العالقة التفاعليةبني العلم والتقنية واجملتمع والبيوة.

ج -البعد الوجداني:

 التكيف مع املاستجدات واملتغريات املعرفية العلمية. نشر ثقافة االقتصاد املعريف العلمي. اإلفادة من النتاج املعريف لألحباث العلمية املتخصصة. اإلسهام يف حمو األمية العلمية لدى أفراد اجملتمع. االلتزام بأخالقيات العلم (الدقة واملوضوعية واألمانة)يف التعامل مع املعرفة العلمية.
 تداول املعرفة العلمية على نطاق واسع. االهتمام بتطوةر املعرفة العلمية يف سياق تشاركي. االطالع على التجار العاملية يف جمال استثمار املعرفةالعلمية.
 تنمية املعرفة العلمية بالتعلم الذايت املاستدام. تنوةع مصادر املعرفة العلمية املاستخدمة.وبذلك متت اإلجابة عن الاسؤال األول من أسولة
الدراسة .
 .4إعداد الصورة األولية لالستفتاء:
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تقدةر درجة التوفر رقميًا وناسبيًا باإلضافة إىل املتوسط
احلاسايب يف األداة وف ًقا للجدول (:)2

تكونت الصورة األولية لالستفتاء من ( )3أبعاد تفرع
مؤشرا ,لكل مؤشر ( )3خيارات ,وقد مت
منها (ً )30

جدول 2
التقدير الرقمي والنسبي والمتوسط الحسابي لتوفر مؤشرات الثقافة العلمية:
م

مدى التوفر

التقدير الرقمي

التقدير النسبي

المتوسط الحسابي

1
2
3

متوفر
إىل حد ما
غري متوفر

3
2
1

(٪)100-85
(٪)85 <-70
< (٪)70

≥ ()2.33
< ()2.33
< ()1.66

باإلضافة إىل اقرتاح إضافة أو حذف أو تعدةل
للمؤشرات ,وقد مت إجراء التعدةالت وفق آراء احملكمني.
 .6حاسا ثبات االستفتاء.
مت حاسا ثبات االستفتاء باستخدام معامل
 Cronbach α,واجلدول اآليت ةوضح نتائج حاسا معامل
الثبات:

 .5حاسا صدق االستفتاء:
مت التحقق من الصدق الظاهري لالستفتاء بعرضه
على جمموعة من املتخصصني يف الرتبية العلمية والعلوم
الطبيعية من أعضاء هيوة التدرةس البالغ عددهم ()10
حمكمني؛ إلبداء آرائهم حول:
الصحة العلمية واللغوةة لألداة ومناسبتها للهدف
وأمهيتها وارتباط كل مؤشر بالبعد الذي ةندرج حتته,

جدول 3
نتائج حساب معامل ثبات ألفاكرونباخ لالستفتاء:
األبعاد

عدد المؤشرات لكل بعد

معامل الثبات

معريف
مهاري
وجداين
األبعاد ككل

10
10
10
30

.70
.70
.70
.85

هلا

الدراسة ,إذ ةوجد عدد من املؤشرات مل تاستج
العينة.
 .9أسالي املعاجلة اإلحصائية:
مت حاسا التكرارات والناس املووةة واملتوسطات
.
احلاسابية والرت لبنود األداة.

ةتضح من اجلدول ( )3أن معامل ثبات االستفتاء
ككل ةاساوي ( )0.85وهذا ةدل على أن االستفتاء
على درجة مقبولة من الثبات .
 .7إخراج االستفتاء بصورته النهائية:
بعد التأكد من صدق األداة وثباهتا ,مت اخللوص إىل
مؤشرا
الصورة النهائية لالستفتاء ,إذ احتوى على (ً )30
ضمن ( )3أبعاد ,وبذلك أصبح االستفتاء صاحلًا للتطبيق
على عينة الدراسة.
 .8إجراءات التطبيق:
مت توزةع االستفتاء على أفراد العينة ,وكان العائد
( )260من أصل ( ,)300مت استبعاد ( )56منه؛ لعدم
صالحيته إلجراء املعاجلات اإلحصائية واإلجابة عن أسولة

النتائج وتفسيرها:

فيما ةأيت عرض للنتائج ومناقشتها وتفاسريها يف ضوء
اإلطار النظري والدراسات الاسابقة:
أ -النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:

متت اإلجابة عن الاسؤال األول من أسولة الدراسة
الذي نص على "ما مؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء
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مصطلحا علميًا
 .1ةتضمن مفهوم الثقافة العلمية بصفته
ً
(جمموعة من املعارف واملهارات واالجتاهات العلمية),
وعليه فإن حتقيق الثقافة العلمية مرتبط هبذه اجملاالت.
 .2مجيع الدراسات تناولت جماالت التعلم (املعرفية
واملهارةة والوجدانية) بصورة جزئية أو كلية ضمنيًا ,وذلك
يف صورة مؤشرات أو أبعاد وبدون اإلشارة إىل اجملاالت
اليت تفرعت منها.
 .3تصنيف أبعاد الثقافة العلمية وفق جماالت التعلم
وةاسهل
ةاساعد يف تقنني املؤشرات املرتبطة بكل بُعد,
ّ
عملية قياس املخرجات باستخدام األدوات املناسبة.
 .4أحد مصادر اشتقاق حمتوى الثقافة العلمية هو
تبعا ملصادرها.
اجملتمع املعاصر؛ لذا ةنبغي تطوةرها ً
 .5الثقافة العلمية املرتبطة بالعلوم الطبيعية تدعم العالقة
التفاعلية بني العلوم واجملتمع.

جمتمع املعرفة؟" ,وذلك يف اخلطوة رقم  3من إجراءات
الدراسة ,إذ مت إعداد قائمة مبؤشرات الثقافة العلمية يف
ضوء جمتمع املعرفة مشلت ( )3أبعاد رئياسة هي البعد:
(املعريف واملهاري والوجداين) ,ةتفرع من كل بعد ()10
مؤشرات.
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (الشهراين,
 )2013فيما ةتعلق بتحدةد األبعاد األساسية للثقافة
العلمية يف ضوء جماالت تعلم العلوم الطبيعية ,إذ تناولت
اجملال املعريف واملهاري والوجداين ,يف حني اختلفت يف
ذلك مع دراسة (الزعيب )2010 ,اليت حددهتا يف املعرفة
العلمية والطبيعة االستقصائية للعلم ,والعلم كطرةقة
للتفكري ,والتفاعل بني العلم والتقنية واجملتمع ,ودراسة
(بوقس )2013 ,اليت حددهتا يف طبيعة العلم ,واملعرفة
العلمية ,والعالقة التبادلية بني العلم والتقنية واجملتمع,
والعالقة التبادلية بني العلم والتقنية واجملتمع والبيوة
(Brady,
ومهارات العلم األساسية والتكاملية ,ودراسة
) 2017اليت حددهتا يف املهارات البحثية واملمارسات
العلمية ,ودراسة ) (Garcia, 2018اليت حددهتا يف فهم
طبيعة العلم وممارسة عمليات العلم واالتصال العلمي,
كما اتفقت مع دراسة (عليان )2012 ,فيما ةتعلق بربط
الثقافة مبجتمع املعرفة ,وميكن تفاسري ذلك باآليت:

ب  -النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:
لإلجابة عن الاسؤال الثاين الذي نص على "ما مدى
توفر مؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة لدى
طالبات كلية العلوم جبامعة امللك خالد؟".
مت تطبيق االستفتاء على عينة الدراسة ,كما مت حاسا
التكرارات والناس املووةة واملتوسطات احلاسابية والرت ,
واجلداول اآلتية توضح هذه النتائج:

جدول 4
نتائج مدى توفر مؤشرات الثقافة العلمية للبعد المعرفي

متوفر
204

1
2
3
4
5
6

7

حتصيل املعرفة العلمية وف ًقا للهرم املعريف (حقائق ,مفاهيم ,تعميمات)
تقدمي معرفة علمية مدعمة باألدلة والرباهني.
إنتاج معرفة علمية مبتكرة باستخدام املنهجية العلمية.
تطبيق املعرفة العلمية املتصلة باملواقف احلياتية املختلفة.
تقنني املعرفة العلمية املغلوطة.
بيان التكامل املعريف الناتج عن العالقة بني جماالت العلوم املختلفة
(العلوم الطبيعية والرةاضيات واهلندسة والتقنية).
مناقشة القضاةا اجملتمعية املعاصرة يف ضوء املعرفة العلمية.

متوفر إلى حد ما

ت

٪

ت

٪

غير متوفر
ت

٪

المتوسطات

عدد العينة

الترتيب

م

المؤشرات

مدى التوفر

130
104
89
86
58
98

63.7
51
43.6
42.2
28.4
48

67
89
88
88
98
77

32.8
43.6
43.1
43.1
48
37.7

7
11
27
30
48
29

3.4
5.4
13.2
14.7
23.5
14.2

2.6
2.46
2.30
2.27
2.05
2.34

1
2
5
7
9
4

70

34.3

88

43.1

46

22.5

2.12

8
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8
9

10

االستناد على املعرفة العلمية يف احلكم على املوضوعات ذات العالقة.
استنتاج أثر إثراء املعرفة العلمية على العالقة التفاعلية بني العلم والتقنية
واجملتمع.
استنتاج أثر إثراء املعرفة العلمية على العالقة التفاعلية بني العلم والتقنية
واجملتمع والبيوة.

88
95

43.1
46.6

86
84

42.2
41.2

30
25

14.7
12.3

2.28
2.34

6
4

99

48.5

89

43.6

16

7.8

2.41

3

النتيجة العامة للبعد المعرفي

2.31

( )2.27ةليه املؤشر ( )7بناسبة ( )2.12ةليه املؤشر ()5
بناسبة (.)2.05
ةتبني مما سبق أن عدد مؤشرات الثقافة العلمية (للبعد
املعريف) يف ضوء جمتمع املعرفة املتوفرة ( )5مؤشرات بناسبة
(.)2.43
يف حني أن عدد املؤشرات املتوفرة إىل حد ما ()5
مؤشرات بناسبة ( )2.2وال ةوجد مؤشرات غري متوفرة.

ةشري اجلدول ( )4إىل أن مؤشرات الثقافة العلمية (للبعد
املعريف) يف ضوء جمتمع املعرفة متوفرة إىل حد ما لدى
طالبات كلية العلوم ,فقد بلغ املتوسط العام (,)2.31
توفرا
كما ةتضح أن املؤشر ( )1هو األكثر ً
بناسبة ( ,)2.6ةليه املؤشر ( )2بناسبة ( )2.46ةليه
املؤشر ( )10بناسبة ( )2.41ةليه املؤشران ( 6و )9
بناسبة ( )2.34ةليه املؤشر ( )3بناسبة ( ,)2.30ةليه
املؤشر ( )8بناسبة ( )2.28ةليه املؤشر ( )4بناسبة
جدول 5
نتائج مدى توفر مؤشرات الثقافة العلمية للبعد المهاري:

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

متوفر

غير متوفر

متوفر إلى حد ما

204

ت

٪

ت

٪

ت

٪

البحث عن املعرفة العلمية املفقودة.
استخدام التقنية احلدةثة يف تعلم املعرفة العلمية.
تفعيل مهارات التواصل املعريف العلمي مع املهتمني يف اجملال.
حل املشكالت اجملتمعية القائمة باستخدام املعرفة العلمية.
ممارسة مهارات التفكري الناقد يف تناول املعرفة العلمية.
ممارسة عمليات العلم يف دراسة املعرفة العلمية.
ممارسة املهارات الفنية العملية املرتبطة باملعرفة العلمية.
الربط بني اجلان النظري والعملي للمعرفة العلمية.
ممارسة مهارات التفكري اإلبداعي يف تطوةر املعرفة العلمية.
ممارسة مهارات التفكري العلمي يف معاجلة املعرفة العلمية.

79
99
72
72
77
94
80
109
85
94

38.7
48.5
35.3
35.3
37.7
46.1
39.2
53.4
41.7
46.1

83
78
99
99
91
82
103
78
90
86

40.7
38.2
48.5
48.5
44.6
40.2
50.5
38.2
44.1
42.2

42
27
33
33
36
27
21
17
29
24

20.6
13.2
16.2
16.2
17.6
13.2
10.3
8.3
14.2
11.8

النتيجة العامة للبعد المهاري

ةشري اجلدول()5إىل أن مؤشرات الثقافة العلمية
(للبعد املهاري) يف ضوء جمتمع املعرفة متوفرة إىل حد ما
لدى طالبات كلية العلوم ,فقد بلغ املتوسط العام
توفرا
( ,)2.29كما ةتضح أن املؤشر ( )18هو األكثر ً
بناسبة ( )2.45ةليه املؤشر ( )16بناسبة ( )2.38ةليه

المتوسطات

م

العينة

2.18
2.35
2.28
2.19
2.20
2.38
2.29
2.45
2.27
2.34
2.29

الترتيب

المؤشرات

عدد

مدى التوفر

10
3
6
9
8
2
5
1
7
4

املؤشر ( )12بناسبة ( )2.35ةليه املؤشر ()20
( )2.34ةليه املؤشر ( )17بناسبة (,)2.29
ةليه املؤشر ( )13بناسبة ( )2.28ةليه املؤشر ()19
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جدول 6
نتائج مدى توفر مؤشرات الثقافة العلمية للبعد الوجداني:
م

األبعاد

المتوسطات الحسابية

مدى التوفر

الترتيب

1
2
3

معريف
مهاري
وجداين

2.31
2.29
2.29

إىل حد ما
إىل حد ما
إىل حد ما

1
2
2

األبعاد ككل

2.30

املؤشران ( 29و )30بناسبة ( )2.35ةليه املؤشر ()26
بناسبة ( )2.33ةليه املؤشر ( )24بناسبة ( )2.30ةليه
املؤشران ( 23و )28بناسبة ( )2.28ةليه املؤشر ()27
بناسبة ( )2.26ةليه املؤشر ( )21بناسبة ( )2.22ةليه املؤشر
( )22بناسبة (.)2.11
ةتبني مما سبق أن عدد مؤشرات الثقافة العلمية (للبعد
الوجداين) يف ضوء جمتمع املعرفة املتوفرة ( )4مؤشرات بناسبة
( )2.37يف حني أن عدد املؤشرات املتوفرة إىل حد ما ()6
مؤشرات بناسبة ( )2.24وال ةوجد مؤشرات غري متوفرة.

بناسبة ( )2.27ةليه املؤشر ( )15بناسبة ( )2.20ةليه املؤشر
( )14بناسبة  (2.19),ةليه املؤشر ( )11بناسبة (.)2.18
ةتبني مما سبق أن عدد مؤشرات الثقافة العلمية (للبعد املهاري)
يف ضوء جمتمع املعرفة املتوفرة ( )4مؤشرات بناسبة ()2.38
يف حني أن عدد املؤشرات املتوفرة إىل حد ما ( )6مؤشرات
بناسبة ( )2.23وال ةوجد مؤشرات غري متوفرة.
ةشري اجلدول الاسابق إىل أن مؤشرات الثقافة العلمية (للبعد
الوجداين) يف ضوء جمتمع املعرفة متوفرة إىل حد ما لدى
طالبات كلية العلوم ,فقد بلغ املتوسط العام ( ,)2.29كما
توفرا بناسبة ( )2.44ةليه
ةتضح أن املؤشر ( )25هو األكثر ً
جدول 7
النتائج العامة لحساب مدى توفر مؤشرات الثقافة العلمية

عدد العينة

متوفر

ةشري اجلدول ( )7إىل أن مؤشرات الثقافة العلمية يف
ضوء جمتمع املعرفة متوفرة إىل حد ما لدى طالبات كلية

حد ما

النتيجة العامة للبعد الوجداني

متوفر إىل

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

التكيف مع املاستجدات واملتغريات املعرفية العلمية.
نشر ثقافة االقتصاد املعريف العلمي.
اإلفادة من النتاج املعريف لألحباث العلمية املتخصصة.
اإلسهام يف حمو األمية العلمية لدى أفراد اجملتمع.
االلتزام بأخالقيات العلم يف التعامل مع املعرفة العلمية.
تداول املعرفة العلمية على نطاق واسع.
االهتمام بتطوةر املعرفة العلمية يف سياق تشاركي.
االطالع على التجار العاملية يف جمال استثمار املعرفة العلمية.
تنمية املعرفة العلمية بالتعلم الذايت املاستدام.
تنوةع مصادر املعرفة العلمية املاستخدمة.

غري متوفر

204

ت
83
75
89
32
110
89
83
87
98
96

٪
40.7
36.8
43.6
15.7
53.9
43.6
40.7
42.6
48
47.1

ت
83
76
83
79
70
94
92
87
80
84

٪
40.7
37.3
40.7
38.7
36.3
46.1
45.1
42.6
39.2
41.2

ت
38
53
32
32
20
21
29
30
26
24

٪
18.6
26
15.7
15.7
9.8
10.3
14.2
14.7
12.7
11.8

المتوسطات

م

مدى التوفر

2.22
2.11
2.28
2.30
2.44
2.33
2.26
2.28
2.35
2.35
2.29

الترتيب

المؤشرات

العلوم ,فقد بلغ املتوسط العام للمؤشرات ( ,)2.30كما

7
8
5
4
1
3
6
5
2
2

توفرا البعدان املهاري والوجداين ,فقد
ةتضح أن أقل األبعاد ً
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 .2إجراء أحباث تاستهدف تطوةر مفهوم الثقافة العلمية
حاس تطور مصادر اشتقاقها.
 .3عقد تعاون مشرتك بني كليات الرتبية وكليات العلوم
ةهدف إىل تنمية الوعي بضرورة تعليم وتعلم العلوم الطبيعية
وف ًقا لتطبيقاهتا احلياتية والتغريات اجملتمعية.
 .4تقومي الثقافة العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة لدى أعضاء
هيوة التدرةس بكليات العلوم؛ على اعتبار انعكاس أثر ذلك
على الطالبات.
 .5تكثيف برامج التنمية املهنية ألعضاء هيوة التدرةس
بكلية العلوم فيما خيص املمارسات التدرةاسية الفعالة.
 .6إعداد أدلة إجرائية توضح آلية توظيف املعرفة العلمية يف
بناء جمتمعات املعرفة.
 .7توجيه موضوعات أحباث التخرج يف كليات العلوم حنو
بناء جمتمعات املعرفة ,ودعمها مادةًا ومعنوةًا.

بلغ املتوسط العام هلما ( ,)2.29ةليهما البعد املعريف
مبتوسط عام (.(2.31
وتعزز هذه النتائج نتائج دراسة (الزعيب )2010 ,فيما
ةتعلق بتدين ماستوى الثقافة العلمية لدى معلمي الفيزةاء
باألردن ,ودراسة (بوقس )2013 ,فيما ةتعلق بتوفر الثقافة
العلمية بدرجة متوسطة لدى طالبات الرتبية العلمية
باألردن ,ودراسة (احلدايب )2017 ,فيما ةتعلق بتدين
ماستوى الثقافة العلمية لدى معلمي الكيمياء واألحياء قبل
اخلدمة باليمن ,على اعتبار أن توفر مؤشرات الثقافة العلمية
ةدل على ماستوى الثقافة العلمية لدى أفراد العينة ,وبالرغم
من اختالف احلدود البشرةة واملكانية هلذه الدراسات إال أهنا
تشري إىل ماستوى الثقافة العلمية يف الدول العربية ,وقد تعزى
النتائج املتعلقة بالاسؤال الثاين إىل:
 .1قلة الوعي بضرورة تعلم وتعليم العلوم الطبيعية وف ًقا
لتطبيقاهتا احلياتية والتغريات اجملتمعية.
 .2اخنفاض ماستوى الثقافة العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة
لدى عضوات هيوة التدرةس؛ ومن مث انعكاس أثر ذلك
على طالباهتن.
 .3حمدودةة املمارسات الفعالة املتمركزة حول الطالبة فيما
ةتعلق بتخطيط وتنفيذ وتقومي وتطوةر تدرةس العلوم
الطبيعية.
 .4القصور يف ربط املعرفية العلمية باملشكالت اجملتمعية
القائمة واستخدام منهجية علمية ملعاجلتها.
 .5غيا عنصري احلداثة والعملية يف املوضوعات البحثية
املتعلقة مبشروعات التخرج واالقتصار على موضوعات نظرةة
مكررة.
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Abstract: The study aimed at investigating the extent availability of Scientific literacy in the light of the knowledge society
for Science College female students at King Khalid University. The researcher used the descriptive approach, and
implemented a survey about Scientific literacy in the light of the knowledge society after ensuring its validity and reliability.
The sample consisted of 204 Science College female students at King Khalid University in the first academic semester of
(2018-2019). Statistical analysis was done by calculating the frequencies, percentages, means. The results of the study
showed that scientific culture, in the light of the knowledge society, has three dimensions related to the fields of learning
(cognitive, skills and sentimental(where the fields of learning are branched into 30 indicators.
Also, the results showed that Scientific literacy in the light of the knowledge society is available to a certain extent among
the sample member, Where the general average (2.29), According to what have been mentioned, some recommendations
were made.
Keywords: Scientific Culture, Science, Knowledge Society.
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عبدالرمحن بن عامر الشهري و علي بن عامر آل مبيت :تصورات املعلمني وممارساهتم للتعلم النشط

تصورات المعلمين وممارساتهم للتعلّم النشط
علي عامر حسن آل مبيت

عبدالرحمن عامر حسن الشهري

كلية الرتبية ختصص املناهج وطرق التدريس  -جامعة امللك خالد بأهبا

قدم للنشر 1441/1/29هـ  -وقبل 1441/4/20هـ
المستخلص :هدف هذا البحث إىل الكشف عن تصورات املعلمني للتعلم النشط ،وكذلك الكشف عن كيفية تطبيقهم وممارساهتم العملية للتعلم
النشط داخل الصف الدراسي ،وعن بعض العناصر املرتبطة بتطبيق التعلم النشط ،وانطلق الباحثان يف تناول موضوع البحث من منطلقات النموذج
التفسريي إذ مت استخدام منهجية النظرية اجملذرة اليت تنتمي إىل البحث النوعي للوصول إىل نظرية تُفسر املمارسة العملية للتعلم النشط ُمستمدة من
معلما حصلوا على بطاقة التعلم
البيانات اليت مت مجعها من خالل املقابالت واملالحظات ،وقد مت هذا البحث على عينة قصدية تكونت من (ً )20
النشط اليت مينحها املشرف الرتبوي بإشراف إدارة التعليم ،وتوصل البحث إىل فئة أساسية من خالل الرتميز االنتقائي مت تسميتها بـ(الرتابط الذايت
والواقعي) وتتكون من أربع فئات حمورية تُسهم يف ممارسة التعلم النشط داخل الصف الدراسي وهي :الثقة والواقعية والدافعية والتطوير الذايت ،كما
تتضمن كل فئة من هذه الفئات عددا من العناصر املرتبطة هبا ،ويف ضوء نتائج البحث مت وضع ٍ
عدد من التوصيات واملقرتحات.
ً
الكلمات المفتاحية :اسرتاتيجيات التدريس ،البحث النوعي ،مهارات التدريس.
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الدراسات دراسة فيليباتو وكالدي (
 )2010اليت تناولت مدى فعالية إحدى اسرتاتيجيات التعلم
النشط وهي التعلم القائم على املشاريع يف رفع مستوى
التحصيل الدراسي للطالب وزيادة تفاعلهم مع أسلوب
جمموعات التعلم ،وطبقت الدراسة املنهج شبه التجرييب ،على
عينة من الطالب بلغت ( )94طالبًا يف الصف الرابع
االبتدائي ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود ارتفاع ملحوظ يف
مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب بعد تطبيق الربنامج

القسم األول :المقدمة:

Filippatou & Kaldi,

منذ أن توجه التعليم إىل جعل الطالب حمور العملية
التعليمية وهناك سؤال يُلح على الرتبويني وهو :كيف جنعل
الطالب حمور العملية التعليمية؟ واهلدف من هذا السؤال هو
إجياد خطو ٍ
عملية وو ٍ
ٍ
اقعية ألن يكون الطالب هو اهلدف
ات
األساسي للنظام التعليمي ككل ،وهو املنتج الذي ينبغي أن
تكون كل مدخالت العملية التعليمية تصب يف صاحله.
ومن هنا ظهر مفهوم التعلم النشط يف األدبيات الرتبوية،
وهناك دراسات وأحباث كثرية حول هذا املوضوع لتجريب
حمورا للعملية التعليمية
اسرتاتيجيات تدريسية جتعل من الطالب ً
وقياس أثرها يف حتصيل الطالب واجتاهاهتم حنو التعلم والتعليم
وفهم الذات واكتساب املعرفة (أمبوسعيدي واحلوسنية،

التعليمي القائم على املشاريع.
ويف دراسة مولوجنو ( )Mulongo, 2013اليت هدفت إىل
مقارنة تأثري املعلمني الذين يطبقون التعلم النشط والذين ال
يطبقونه على املشاركة الصفية للطالب ،أظهرت النتائج أن
مشاركة الطالب الذين يتم تدريسهم بالتعلم النشط أعلى من
الذين يتم تدريسهم باسرتاتيجيات أخرى ،مما يعين أن
التدريس بالتعلم النشط يؤدي إىل إشراك الطالب يف العملية

.)2016
ويُعرف تقرير اجمللس املركزي للتعليم يف اليابان ()CCE
الذي مت نشره يف أغسطس  2012التعلم النشط بأنه منهجية
التعلم املتمحورة حول الطالب واليت تستخدم أساليب مثل:
التعلم التعاوين والتعلم القائم على حل املشكالت تُسهم يف
حتقيق املشاركة النشطة للمتعلمني ،بدالً من أسلوب احملاضرة
األحادي اجلانب الذي يُعد من األساليب املستخدمة يف
املاضي (.)as cited inWaniek & Nae, 2017

التعليمية على حنو فعال.
وهدفت دراسة سينسيباو وسينسيباو (
 )Sencibaugh, 2016إىل تعرف مدى فاعلية تطبيق إحدى
اسرت ِ
اتيجيات التعلم النشط وهي التعلم التعاوين يف رفع
مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب وطبقت الدراسة
املنهج الوصفي ،وأظهرت النتائج أن تطبيق اسرتاتيجيات
التعلم التعاوين بأنواعها املختلفة أدى إىل رفع مستوى
& Sencibaugh

وللتعلم النشط فوائد عديدة ذُكرت يف املراجع واألدبيات
وُيسن من
الرتبوية ،منها أنه يزيد دافعية التعلم لدى الطالبُ ،
فهمهم العميق ،كما يعزز االحتفاظ بالتعلم ،وتنمية مهارات
التفكري الناقد ،باإلضافة إىل أنه يُشرك الطالب يف التعلم من
خالل اسرتاتيجيات مثل :التعلم التعاوين وحل املشكالت
والتغيري املفاهيمي والتعلم باالكتشاف ( Waniek & Nae,

التحصيل الدراسي لدى الطالب ذوي التحصيل املنخفض.
وقام تويج ( )2017بدراسة هدفت إىل معرفة أثر تدريس
اللغة العربية باستخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية
التفكري اإلبداعي ،إذ طبق الدراسة جتريبيًا على عينة من
طالب الصف السادس االبتدائي وأظهرت النتائج فروقًا دالة

.)2017

إحصائيًا لصاحل اجملموعة اليت درست بالتعلم النشط.

وقد اهتمت العديد من الدراسات واألحباث الرتبوية بالتعلم
النشط ،وأثبت عدد منها األثر اإلجيايب له ،ومن هذه

وهدفت دراسة سعادة والعوايدة ( )2017إىل تقصي
مستوى صعوبات تطبيق التعلم النشط يف املدارس الثانوية
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حملافظة مأدبا ،ومتثلت أهم النتائج يف أن مستوى صعوبات
تطبيق التعلم النشط من وجهة نظر املعلمني كان متوسطًا.

وتُفسر ممارساهتم العملية له ،وهذا ما ُياول البحث احلايل
الكشف عنه.

وكشفت دراسة اجلعربي ( )2018عن أن أكثر معوقات
تطبيق التعلم النشط من وجهة نظر املعلمني تتعلق ببيئة
التعليم ،يف حني كان أكثر املعوقات من وجهة نظر املشرفني

مشكلة الدراسة:
من خالل خربة الباحثني يف التعليم ،ومعايشتهما لواقع
التدريس وممارساته ،وعالقاهتما مع كثري من املعلمني ،الحظ
انفصاال بني النظرية والتطبيق للتعلم النشط،
الباحثان أن هناك
ً
وعلى الرغم من اعتقاد كثري من املعلمني بأمهية التعلم النشط
وضرورة تطبيقه إال أن هذا ال ينعكس على ممارساهتم
التدريسية داخل الصف الدراسي ،ويوجد هناك معلمون
آخرون تتوافق تصوراهتم عن التعلم النشط مع ممارساهتم له،
وهذا يستدعي ضرورة تفسري هذا التوافق بني التصورات
واملمارسات للتعلم النشط ،والكشف عن العناصر اليت ترتابط

هي املعوقات اليت تتعلق باملعلم.
وهدفت دراسة الكعابنة وحسني ( )2019إىل تعرف مدى
تنفيذ طلبة كليات الرتبية الرياضية ملهارات التعلم النشط،
وتوصلت إىل أن درجة التنفيذ كانت متوسطة ،ومل تر ِتق إىل
املستوى املأمول.
ومن خالل العرض السابق للدراسات اليت تناولت التعلم
النشط الحظ الباحثان أنه غالبًا ما متيل الدراسات التجريبية
إىل قياس أثر التعلم النشط يف حتصيل الطالب أو تنمية
إحدى املهارات لديهم ،كما أن الدراسات الوصفية متيل إىل
اكتشاف املعوقات أو درجة تطبيق املعلمني له ،ويرى الباحثان
أن هناك فجوة بني البحوث التجريبية والوصفية يف موضوع
التعلم النشط تتمثل يف الكشف عن تصورات املعلمني
املمارسني للتعلم النشط هلذا النوع من التعلم ،ويستند
الباحثان يف دراسة هذا املوضوع على منهجية النظرية اجملذرة
اليت هتدف للوصول إىل نظرية من البيانات اليت يتم مجعها من
املعلمني املشاركني يف البحث بطريقة استقرائية ُمنظمة
(.)Glaser & Strauss, 1967

فيما بينها لتؤدي إىل تطبيق التعلم النشط.
ويؤكد هذا التعارض بني النظرية والتطبيق ظهور جمموعة من
الدراسات التجريبية اليت تؤكد األثر اإلجيايب السرتاتيجيات
التعلم النشط يف رفع مستوى حتصيل الطالب وتنمية بعض
املهارات لديهم مثل دراسة تويج ( )2017ودراسيت
( & Sencibaugh & Sencibaugh, 2016; Filippatou
 ،)Kaldi, 2010مما يدل على أمهية ممارسة التعلم النشط
داخل الصفوف الدراسية ،وتوجد هناك دراسات أخرى
وصفية أشارت إىل وجود ٍ
عدد من املعوقات والصعوبات اليت
حتول دون تطبيق التعلم النشط مثل دراسيت (اجلعربي2018 ،؛
وسعادة والعوايدة ،)2017 ،ويرى الباحثان أن هذه الفجوة
بني النظرية والتطبيق ُميكن سدها من خالل الكشف عن
نظرية تُفسر املمارسة العملية للتعلم النشط ،لتكون مبنزلة
املرشد للمعلمني يف تطبيقهم للتعلم النشط رغم املعوقات
والصعوبات املوجودة يف امليدان التعليمي يف بيئات تعليمية
ومدارس خمتلفة.

إذ تُعد منهجية النظرية اجملذرة إحدى التطورات يف
منهجيات البحث العلمي ،واليت تتبع لالجتاه النوعي وتعد
إحدى منهجياته الفرعية اليت تتميز باستقالليتها من حيث
اخلصائص املتعلقة هبا (الذبياين.)2011 ،
وتأسيسا على ما سبق ،رأى الباحثان أمهية التوصل إىل
ً
نظرية ُميكن أن تكشف عنها تصورات املعلمني للتعلم النشط

أسئلة الدراسة:
جييب البحث عن السؤالني اآلتيني:
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)1
)2

ما تصورات املعلمني عن التعلم النشط؟
كيف يُطبق املعلمون التعلم النشط؟

مصطلحات الدراسة:
التعلّم النشط:

أهداف الدراسة:

يُعرفه عامر ( )2016بأنه" :فلسفة تربوية تعتمد على إجيابية
املتعلم يف املوقف التعليمي ويشمل مجيع املمارسات الرتبوية
واإلجراءات التدريسية اليت هتدف إىل تفعيل دور املتعلم"
(ص.)95 .

يسعى هذا البحث إىل الكشف عن تصورات املعلمني
احلاصلني على بطاقة التعلم النشط للتعلم النشط ،وكذلك
الكشف عن ممارساهتم العملية للتعلم النشط داخل الصف
الدراسي.

ويُعرفــه الباحثــان إجرائيًــا بأنــه :كــل ممارســة عمليــة يقــوم هبــا
املعل ـ ــم احلاص ـ ــل عل ـ ــى بطاق ـ ــة ال ـ ــتعلم النش ـ ــط داخ ـ ــل الص ـ ــف
الدراس ــي جتع ــل الطالـ ـب ِ
نشـ ـطًا وإجيابيً ــا ،وي ــتم مالحظته ــا يف

كما يهدف هذا البحث للوصول إىل نظرية تفسر املمارسة
العملية للتعلم النشط ُمستمدة من البيانات اليت مت مجعها،
واليت من شأهنا أن تُساعد املعلمني يف تطبيق التعلم النشط

ممارسته العملية وتصوراته للتعلم النشط.

داخل صفوفهم الدراسية.

بطاقة التعلّم النشط:

أهمية الدراسة:

هي بطاقة حتتوي على سبعة شروط للتعلم النشط مينحها
املشرف الرتبوي املختص والقيادات التعليمية (مدير التعليم
ومساعده ومدير اإلشراف ومدير املكتب التعليمي) للمعلم
الذي متكن من ممارسة التعلم النشط داخل الصف الدراسي

األهمية النظرية :يُتوقع أن يُسهم هذا البحث يف اإلضافة

لألدبيات الرتبوية املتعلقة باستخدام النظرية اجملذرة يف البحث
العلمي إذ إن هناك ندرة يف الدراسات العربية اليت تستخدم
وخصوصا النظرية اجملذرة.
منهجيات البحث النوعي
ً

بكفاءة عالية.

كما يُتوقع أن يضيف هذا البحث لألدب النظري املتعلق
مبوضوع التعلم النشط من خالل النظرية اليت سيتوصل إليها.

حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية :استخدام منهجية النظرية اجملذرة
للكشف عن تصورات املعلمني للتعلم النشط وتفسري

األهمية التطبيقية :يتوقع أن يُسهم هذا البحث يف التوصل
إىل نظرية تُفيد املعلمني يف تطبيق التعلم النشط على حنو
ومناسب لبيئاهتم التعليمية املختلفة ،كما يُتوقع أن
صحيح ُ
تُفيد نتائج هذا البحث مراكز التطوير املهين يف الدورات
التدريبية املتخصصة يف التعلم النشط ،باإلضافة إىل أنه من
املتوقع أن يستفيد الباحثون من نتائج البحث يف عمل
دراسات جتريبية لتطبيق النظرية اليت توصل إليها البحث
والكشف عن مدى أثرها يف متغريات خمتلفة.

ممارساهتم العملية له.
احلدود الزمانية :طُبق هذا البحث يف الفصل الدراسي الثاين

من العام الدراسي 1440-1439ه.

احلدود املكانية :مدارس التعليم العام التابعة ملنطقة عسري
يف اململكة العربية السعودية.
احلدود البشرية :معلمو التعليم العام باملدارس احلكومية
واخلاصة احلاصلون على بطاقة التعلم النشط مبختلف
ختصصاهتم واملراحل اليت يدرسوهنا.
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سياق الدراسة (المجتمع وعينته):

القسم الثاني :الطريقة:

معلما من
توصل الباحثان إىل قائمة تضم (ً )55
املعلمني احلاصلني على بطاقة التعلم النشط ،واختار الباحثان
عينة أولية قصدية من هذه القائمة ،وخالل مراحل مجع
البيانات وإجراء املقابالت مت أخذ العينات النظرية ،ففي ختام
كل مقابلة يُطلب من املشاركني تقدمي أمساء ومعلومات
لالتصال مبعلمني آخرين ُميكن أن يُسهموا يف هذا البحث،
ويُعرف جالسر وسرتاوس ()Glaser & Strauss, 1967
العينة النظرية بأهنا" :عملية مجع البيانات لتوليد النظرية واليت
يقوم فيها احمللل جبمع بياناته وتصنيفها وحتليلها يف نفس
الوقت ،كما يقرر أثناء ذلك ما هي البيانات اليت سيقوم
جبمعها فيما بعد وأين جيدها لكي يبلور النظرية بصورة
معلما،
تدرجيية" (ص .)45 .وبلغ عدد املشاركني (ً )20
واجلدول ( )1يُقدم وص ًفا هلم:

ينطلق الباحثان يف تناول موضوع البحث احلايل من
منطلقات النموذج التفسريي الذي يفرتض أن احلقيقة يتم
بناؤها اجتماعيًا ،وأن هناك تفسريات وحقائق متعددة وخمتلفة
تبعا الختالف السياقات االجتماعية ( & Merriam
ً
.)Tisdell, 2014
ومنهجية البحث احلايل تقتضي التوصل إىل نظرية متجذرة
يف البيانات اليت مت مجعها من املقابالت واملالحظات ،فهو
يهدف إىل فهم وتفسري ممارسة التعلم النشط كما يفهمها
املعلمون الذين يطبقون هذا النوع من التعلم وحصلوا على
بطاقة التعلم النشط اليت تُثبت تنفيذهم املستمر للتعلم النشط
وتطبيقه بفاعلية مع طالهبم يف الفصل؛ لذا فإن أفضل منهجية
وجتيب عن أسئلته هي منهجية
ُميكن أن ُحتقق أهداف البحث ُ
النظرية اجملذرة.
جدول ()1
وصف المعلمين المشاركين في البحث
المرحلة

نوع

عدد طالب

عدد السنوات

الشهادة

الجامعية

المدرسة

13

بكالوريوس

حكومي

بكالوريوس

خاص
حكومي

م

الجنس

1

ذكر

ابتدائي

2

ذكر

ابتدائي

لغة عربية

3

ذكر

ابتدائي

علوم

42

4

ذكر

ابتدائي

رياضيات

35

36

5

ذكر

ابتدائي

رياضيات

31

30

7

6

ذكر

ابتدائي

اجتماعيات

37

50

13

ماجستري

7

ذكر

ابتدائي

رياضة

40

22

16

بكالوريوس

حكومي

8

ذكر

ابتدائي

رياضيات

38

34

15

ماجستري

حكومي

9

ذكر

متوسط

رياضيات

32

23

8

بكالوريوس

حكومي

10

ذكر

متوسط

تربية إسالمية

38

30

12

بكالوريوس

حكومي

11

ذكر

متوسط

تربية إسالمية

36

32

12

بكالوريوس

حكومي

12

ذكر

متوسط

لغة عربية

44

29

19

بكالوريوس

حكومي

13

ذكر

متوسط

علوم

30

21

6

بكالوريوس

خاص

14

ذكر

متوسط

علوم

38

35

14

بكالوريوس

حكومي

15

ذكر

ثانوي

إجنليزي

36

32

12

بكالوريوس

خاص

التعليمية

التخصص

العمر

لغة عربية

37

22

32

43

8

41

18

بكالوريوس

11

ماجستري

حكومي

بكالوريوس

خاص
حكومي

الفصل
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16

ذكر

ثانوي

إجنليزي

40

19

16

ماجستري

حكومي

17

ذكر

ثانوي

فيزياء

34

31

10

بكالوريوس

حكومي

18

ذكر

ثانوي

كيمياء

37

28

12

بكالوريوس

حكومي

19

ذكر

ثانوي

لغة عربية

36

30

13

بكالوريوس

حكومي

20

ذكر

ثانوي

حاسب آيل

35

29

11

بكالوريوس

خاص

مت إعطاؤهم فكرة عامة وشاملة عن أمهية
)4
مشاركتهم والفوائد اليت ُميكن التوصل إليها من خالل هذا
البحث.
التأكيد هلم على سرية املعلومات الشخصية وأن
)5
كل ما نقوم به هو ألغراض حبثية فقط.
عند تأكيد املشاركة من قِبلهم مت إرسال منوذج
)6
لكل مشارك ُيوي :اجلدول الزمين للمقابلة ،وشرح موجز
للدراسة ،وأهداف الدراسة ،واملدة املتوقعة للمقابلة ،وأمهية
الدراسة ،والتعهد بسرية املعلومات ،كما مت التأكيد على حق
املشارك يف التوقف عن املشاركة يف الدراسة يف أي وقت
بدون تبعات ،ومت تزويدهم مبعلومات للتواصل .كما مت إرسال

يتضح من اجلدول ( )1أن نسبة املعلمني املشاركني يف
البحث من املرحلة االبتدائية بلغت ( ،)%40ومن املرحلة
املتوسطة ( ،)%30وكذلك املرحلة الثانوية ( .)%30كما
ُسئل املشاركون عن سنوات خربهتم يف التعليم فكان ثالثة
منهم ( )%15خربهتم من ( )10-5سنوات ،واثنا عشر منهم
( )%60خربهتم (أكثر من  10إىل  )15سنة ،أما الذين
خربهتم (أكثر من  15إىل  )20سنة فقد كان عددهم مخسة
بنسبة ( )%25من املشاركني .وكان أصغر املعلمني املشاركني
عمره ( )30سنة يف حني أن أكربهم كان عمره ( ،)44كما
تراوحت أعداد الطالب يف فصول املعلمني من ( )22إىل
( )50طالبًا يف الفصل الواحد ،وبلغ عدد املعلمني احلاصلني
على شهادة املاجستري أربعة معلمني نسبتهم ( )%20وأما
معلما
احلاصلون على شهادة البكالوريوس فعددهم ستة عشر ً
بنسبة ( )%80من جمموع املعلمني .وكانت ختصصات
املعلمني املشاركني يف البحث متنوعة ،واهلدف من هذا التنوع
يف املعلمني واختالفهم من حيث التخصص والعمر وسنوات
اخلربة هو التنوع يف البيانات وأن تكون غنية وقابلة إلنتاج
أكرب عدد من املفاهيم لتوليد النظرية.
وبعد اختيار املشاركني مت التواصل معهم وفق اخلطوات اآلتية:
التواصل عن طريق االتصال اهلاتفي والربيد
)1
اإللكرتوين لتأكيد مشاركتهم وموافقتهم.
قُدم هلم شرح موجز للبحث وموضوعه ومدى
)2
أمهية مشاركتهم لتحقيق أهداف البحث.
كامال) للتفكري
)3
سبوعا ً
إعطاء املشاركني فرتة كافية (أ ً
وإبداء موافقتهم النهائية للمشاركة يف البحث.

أسئلة املقابلة للسماح للمشارك بتنظيم أفكاره قبل املقابلة.
أدوات الدراسة:
استخدمت الدراسة األداتني اآلتيتني:
أوالً :المقابلة:
يف ه ــذا البح ــث مت اس ــتخدام املق ــابالت ش ــبه املقنن ــة م ــع
مجيـ ــع املعلمـ ــني املش ـ ــاركني ،وهـ ــذا األس ـ ـلوب م ـ ــن املقـ ــابالت
يس ــمح للباح ــث ب ــأن يفه ــم الظ ــاهرة كم ــا يراهـ ـا املش ــاركون،
وميكنـ ـه م ــن التع ــرف عل ــى وجه ــة نظ ــرهم ( & Glaser
.)Strauss, 1967
وقــد أعــد الباحثــان دليــل املقابلــة شــبه املقننــة الــذي تضــمن
أســئلة حــول فهــم املعلمــني للــتعلم النشــط ،والــيت مت صــياغتها
اعتمادا على خـربة البـاحثني
بناءً على مراجعة األدب النظري و ً
يف جمــال التعلــيم ض عرضــها علــى خبــري يف جمــال املنــاهج وطــرق
الت ـ ــدريس لتق ـ ــدمي تعليقات ـ ــه ح ـ ــول األس ـ ــئلة وم ـ ــدى مناس ـ ــبتها

116

عبدالرمحن بن عامر الشهري و علي بن عامر آل مبيت :تصورات املعلمني وممارساهتم للتعلم النشط

ومت تص ــميم بطاق ــة املالحظ ــة فكان ــت عب ــارة ع ــن ص ــفحة
واح ــدة ُمقس ــمة إىل نص ــفني (أمي ــن وأيس ــر) إذ يق ــوم الباح ــث
بتسـ ــجيل البيانـ ــات الوصـ ــفية ملـ ــا ي ـ ـراه ويسـ ــمعه ويُالحظـ ــه يف
النص ــف األمي ــن ،ال ــذي يتض ــمن عل ــى س ــبيل املث ــال( :وص ــف
طريقة املعلم يف عرض الـدرس ،وتسـجيل احلـوارات الناجتـة عـن
التفاعــل بــني املعلــم والطــالب وبــني الطــالب وبعضــهم ،وســرد
األحـ ـ ــداث أو األنشـ ـ ــطة ذات الصـ ـ ــلة بـ ـ ــالتعلم النشـ ـ ــط الـ ـ ــيت
حـدثت داخــل الصـف ،وبيــان الـدور الــذي قـام بـه الطالــب أو
املعلم خالل احلصة) ،أما يف النصف األيسـر مـن األداة فيقـوم
الباحــث بتســجيل مالحظاتــه وأفكــاره حــول اجلانــب الوصــفي
ال ــذي مت تدوين ــه يف مي ــني األداة ويتضـ ــمن ه ــذا القس ــم علـ ــى
ســبيل املثــال( :انطباعــات الباحــث حــول الطريقــة الــيت يعــرض
هب ــا املعل ــم ال ــدرس ،وأفك ــار الباح ــث املتعلق ــة بطريق ــة تفاع ــل
الطالب داخل الصف) ،باإلضافة إىل تضمني األداة البيانات
األساسية الضرورية اليت حتتـوي علـى وقـت املالحظـة ومكاهنـا،
وتارخيه ــا ،والس ــياق ال ــذي ج ــرت في ــه .وق ــد ق ــام الباحث ــان
مبالحظ ــة ك ــل معل ــم مش ــارك يف الدراس ــة ( )90دقيق ــة بواق ــع
حص ــتني دراس ــيتني م ــدة ك ــل حص ــة ( )45دقيق ــة ،ومت تقيي ــد
مجيــع املالحظــات يــدويًا ملــا أبــداه أكثــر املعلمــني املشــاركني يف

ملوضوع الدراسة ،مع اإلشارة إىل أنه بسبب احلساسية النظريـة
فــإن دليــل املقابلــة مت تعديلــه وتطــويره بشــكل مســتمر ،وإضــافة
عدد من األسئلة اجلديدة الـيت تسـتهدف املفـاهيم الناشـئة عـن
استجابات املعلمني يف املراحل السابقة من املقابالت.
لذلك كلما تقدم استخدام املقابالت مت طرح املزيد من
األسئلة اليت تساعد على التوسع فيما يذكره املعلم أو إلعطاء
تفاصيل أكثر حول موضوع الدراسة ،ومع ذلك يتم طرح
مجيع األسئلة اليت طرحت يف املقابلة السابقة مرة أخرى يف
املقابلة التالية ،أي أنه يف املقابالت الثالث األوىل :طُلب من
املشاركني يف الدراسة إعطاء تصور عن فهمهم للتعلم
النشط ،ويف املقابالت التالية :مت طرح نفس السؤال باإلضافة
إىل أسئلة جديدة استندت إىل املفاهيم الناشئة من املقابالت
الثالث األوىل ،على سبيل املثال :أشار املشاركون يف
املقابالت الثالث األوىل إىل "التفاعل الصفي يف عملية
التعلم" أثناء حديثهم عن فهمهم للتعلم النشط ،وبناءً على
ذلك ،يف املقابالت التالية ُوجه للمشاركني يف الدراسة
السؤالني اآلتيني :ما املقصود بالتفاعل الصفي يف عملية
التعلم؟ وكيف ميكن حتقيقه؟ باإلضافة إىل ذلك مت حتديد
تاريخ ومكان كل مقابلة مبا يتناسب مع املعلم املشارك يف
الدراسة .وكان زمن املقابالت بني ( 30دقيقة  60 -دقيقة).
وقد مت تسجيل ُمعظم املقابالت صوتيًا وتفريغها حرفيًا يف
نصوص لتسهل عملية حتليلها وترميزها ومقارنتها ببعض ،عدا
ثالث مقابالت رفض املشاركون تسجيلها فتم كتابة
املالحظات من قبل أحد الباحثني أثناء إجراء الباحث اآلخر
املقابلة معهم.

الدراسة من عدم رغبتهم يف التسجيل الصويت أو املرئي.

جمع البيانات:
قـ ـ ــام الباحثـ ـ ــان بـ ـ ــإجراء املالحظـ ـ ــات الصـ ـ ــفية للمعلمـ ـ ــني
املش ــاركني يف الدراس ــة قب ــل إج ـ ـراء املق ــابالت ،حـ ـ ال تت ــأثر
املالحظـ ــات بإجابـ ــات املشـ ــاركني علـ ــى أسـ ــئلة املقابلـ ــة ،وقـ ــد
بـ ـ ـ ــدأت املالحظـ ـ ـ ــة األوىل يـ ـ ـ ــوم األحـ ـ ـ ــد  6/1/1440املوافـ ـ ـ ــق
 ،16/9/2018إذ قام الباحثـان بـإجراء ( )40مالحظـة صـفية،
بواق ـ ـ ــع ( )20مالحظ ـ ـ ــة ص ـ ـ ــفية لك ـ ـ ــل باح ـ ـ ــث ،وال ـ ـ ــيت متث ـ ـ ــل
مالحظتــني يف حصــتني لكــل معلــم مشــارك يف الدراســة ،وقــد
قــام كــل باحــث مبالحظــة مجيــع املعلمــني املشــاركني يف الدراســة
بواقــع حصــة واحــدة لكــل معلــم ،باإلضــافة إىل أنــه بعــد انتهــاء
بعض املالحظات الصفية مت االستفسار من املعلم املشـارك يف

ثانيًا :المالحظة:
يف البحـ ــث احلـ ــايل مت اسـ ــتخدام املالحظـ ــة الصـ ــفية احلـ ــرة
لفهــم كيفيــة تطبيــق املعلمــني املشــاركني للــتعلم النشــط داخــل
صفوفهم الدراسية.
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الدراس ــة ع ــن بع ــض األح ــداث ال ــيت حص ــلت داخ ــل الص ــف
الدراســي لفهمهــا مــن وجهــة نظــره ،ومت تضــمني بيانــات هــذه
األســئلة لبيانــات املالحظــة الصــفية الــيت كانــت فيهــا ،وقــام كــل

موثوقية الدراسة ()Trustworthiness
المصداقية (:)Credibility
يـرى لينكـولن وجوبـا ( )Lincoln & Guba, 1985أن
ض ــمان املص ــداقية يف البح ــث الن ــوعي م ــن أه ــم العوام ــل ال ــيت
تس ـ ــاعد عل ـ ــى الوث ـ ــوق بنتائج ـ ــه .ولض ـ ــمان مص ـ ــداقية نت ـ ــائج
الدراسة احلالية قام الباحثان مبا يأيت:

باحث بتسجيل ما يالحظه يدويًا يف بطاقة املالحظة.
بعد االنتهاء من مجيع املالحظات الصفية وترميـز بياناهتـا،
يوما ،ومت
بدأ الباحثان بإجراء املقابالت واليت استغرقت (ً )30
توزيــع املهــام بــني البــاحثني حبيــث يتــوىل الباحــث األول مهمــة
إج ـراء املقــابالت يف حــني يقــوم الباحــث الثــاين بعمليــة تفريــغ
بيانـ ــات املقـ ــابالت املس ـ ـجلة يف هيئـ ــة نصـ ــوص مكتوبـ ــة ،أمـ ــا
عملية حتليل البيانات فقد قام الباحث األول برتميز البيانـات،
يف حني أن الباحـث الثـاين أخـذ صـفة املراجـع لعمليـة التحليـل
باسـ ــتخدام أسـ ــلوب املقابل ـ ـة بـ ــني النتـ ــائج وترميزاهتـ ــا ،وكانـ ــت
نس ــبة التواف ــق ب ــني الب ــاحثني يف ترمي ــز البيان ــات  ،%86وه ــي
نس ــبة مقبول ــة للحك ــم عل ــى نت ــائج الدراس ــة النوعي ــة بالثب ــات
( .)Creswell, 2014وأجريـت ُمعظـم املقـابالت يف مـدارس
املعلم ــني املش ــاركني يف الدراس ــة ،ع ــدا ( )4مق ــابالت مت ــت يف

 -1إعطــاء املشــاركني احلريــة يف اختيــار موقــع املقابلــة داخــل
املدرسة أو خارجها وحتديد الوقت املناسب هلم.
 -2توضــيح إجـراءات ترميــز البيانــات الــيت مت احلصــول عليهــا
مــن املشــاركني يف الدراســة ،وهــذا يتضــح يف حتليــل البيانــات إذ
تضمنت وص ًفا لكيفية ظهور الرتميزات واملواضيع.
 -3تُق ــدم نت ــائج الدراس ــة اقتباس ــات مباش ــرة م ــن إجاب ــات
املش ــاركني ع ـن أس ــئلة املقابل ــة ،مم ــا جيع ــل النت ــائج أكث ــر عم ًق ــا
وارتباطًا بالبيانات.
 -4خ ــالل مج ــع البيان ــات وحتليله ــا ،مت ــت كتاب ــة امل ــذكرات
لتوثيق وتتبع األفكار حول إجابات املشاركني يف الدراسة.
 -5مراجعــة نتــائج الدراســة باســتمرار مــن خــالل املقابلــة بــني
النت ــائج وترميزاهت ــا ،ع ــن طري ــق الباح ــث الث ــاين ،وبلغ ــت نس ــبة
االتفاق بني الباحثني .%86

أماكن خارج املدارس بناءً على رغبة املعلمني.
وق ـ ـ ــد ب ـ ـ ــدأت املق ـ ـ ــابالت م ـ ـ ــع املش ـ ـ ــاركني ي ـ ـ ــوم الثالث ـ ـ ــاء
 28/2/1440املواف ــق  6/11/2018حبي ــث ي ــتم تفري ــغ بيان ــات
كل مقابلة وترميزها بعد انتهائها مباشرًة ،واستمرت املقابالت
ح بدأ التشبع النظري ( )Saturationيف الظهور يف املقابلـة
ـحا يف املقــابالت الــثالث األخــرية،
الســابعة عشــرة وكــان واضـ ً
ويُقصد بالتشبع النظري أن الباحث يتوقف عن مجـع البيانـات
ح ــني يك ــون هن ــاك تش ــبع يف التص ــنيفات (أو املوض ــوعات)؛
وهذا ُيصل حني ال ُمتثل البيانات اجلديدة أي إضافة للبحث

االعتمادية (:)Dependability
يُس ــتخدم ه ــذا املص ــطلح يف مقاب ــل مص ــطلح الثب ــات يف
البح ــث الكم ــي ،ولتحقي ــق االعتمادي ــة ك ــان عل ــى الب ــاحثني
النوعيني أن يُوثقوا كل ما يقومـون بـه قـدر االسـتطاعة ،والقيـام
بعــرض مفص ـل ألدوات الدراســة والبيانــات (.)Yin, 2009
ولض ــمان حتقي ــق االعتمادي ــة يف ه ــذه الدراس ــة ق ــام الباحث ـ ـان
باآليت:
 -1توضيح دور الباحثني وعالقتهما بعينة الدراسة.
 -2تقدمي وصف مفصل لعينة الدراسة.
 -3تقدمي وصف مفصل ألدوات الدراسة.

على البيانات اليت ُمجعت ساب ًقا (.)Charmaz, 2006
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 -4تقدمي وصف إجرائي لعمليات مجع البيانات
وحتليلها ح الوصول للنتائج.
 -5عرض النتائج األولية على املشاركني يف الدراسة
معلما من
وذلك لفحصها والتعليق عليها ،وقد أكد ً 18
املعلمني املشاركني يف الدراسة (وهم املعلمون الذين طلبوا
االطالع على النتائج األولية للدراسة) على أن نتائج
الدراسة تُعرب عن آرائهم ووجدوا أهنا شاملة ومناسبة ،مما
يزيد من اتساق النتائج ،وفيما يأيت نورد مثالني على
تعليقات بعض املشاركني على النتائج يف صورهتا األولية بعد
عرضها عليهم:

التطابقية (:)Confirmability
التطابقية تُعد املعادل النوعي للموضوعية يف البحث
الكمي ( .)Morrow, 2005وتعين مدى إمكانية أن تؤكد
ٍ
باحث آخر أو من خالل نتيجة
نتائج البحث عن طريق
ٍ
حبث جديد (العبد الكرمي.)2019 ،
وقد عزز هذا عدد من اإلجراءات اليت متت أثناء مجع
البيانات وحتليلها ،فقد قام الباحثان حبساب نسبة التوافق يف
ترميز البيانات ملنع التحيز الذي ُميكن أن ُيدث ،إذ بلغت
نسبة التوافق ( )%86وهي نسبة مقبولة للحكم على نتائج
الدراسة النوعية بالثبات (.)Creswell, 2014

"جمه ـود رائــع ،يف اعتقــادي أن مــا ذك ـرمت يف نتــائج حبــثكم
مناســب جـ ًدا وال يوجــد لــدي أي إضــافة أو تعليقــات أخــرى"
(املعلم (.))12

كما مت إيراد اقتباسات وشواهد من أقوال املشاركني يف
البحث أثناء عرض النتائج هبدف التأكيد على أن نتائج
البحث كانت تستند إىل البيانات اليت مت مجعها والكلمات
اليت حتدث هبا املشاركون وممارساهتم يف الصف الدراسي دون
تدخل الباحثني يف ذلك ،كما أن الباحثني قد أفصحا عن
دورمها يف البحث يف عنصر مستقل ألخذه بعني االعتبار عند
تلقي نتائج هذا البحث.

"لق ــد ق ـ ـرأت النت ــائج األولي ــة للدراس ــة ،وه ــي بالنس ــبة يل
جي ـ ــدة وش ـ ــاملة ،ول ـ ــيس عن ـ ــدي أي تعلي ـ ــق عليه ـ ــا" (املعل ـ ــم
(.))18
االنتقالية (:)Transferability
يُقابل التعميم يف البحث الكمي ما يُسمى باالنتقالية يف
البحث النوعي (العبد الكرمي .)2019 ،وتعين مدى قابلية
نقل النتائج والتفسريات املتعلقة بالبيانات اليت توصل إليها
البحث النوعي إىل سياقات أخرى مماثلة ( & Marshall

إجراءات الدراسة:
 -1القراءة يف األدب الرتبوي والدراسات السابقة حول الـتعلم
النشط.
 -2االطــالع عل ـى أدلــة مقــابالت نوعيــة يف دراســات مشــاهبة
للدراسة احلالية.
 -3إعــداد أدوات الدراســة املتمثلــة يف بطاقــة املالحظــة ودليــل
املقابل ـ ــة ض عرض ـ ــهما عل ـ ــى متخصص ـ ــني يف املن ـ ــاهج وطـ ـ ــرق
الت ــدريس ومهتم ــني بالدراس ــات النوعي ــة ،والتع ــديل علي ــه بن ــاءً
على ما اتفق عليه معظمهم.
 -4احلصول على املوافقات الرمسية املطلوبة إلجراء الدراسة.
 -5القيــام مبالحظــة املعلمــني املشــاركني يف الدراســة ،وقــد نف ـذ
الباحثان ( )40مالحظة صفية ،بواقع حصتني لكل معلم.

.)Rossman, 2006
مت تعزيز ذلك يف البحث احلايل من خالل تقدمي وصف
ومفصل لسياق البحث من حيث تقدمي وصف شامل
غين ُ
للمعلمني املشاركني يف البحث يف جدول ( ،)1كما مت
التفصيل يف أدوات البحث وكيفية مجع البيانات وحتليلها،
ومع ذلك جتدر اإلشارة إىل أن اختاذ قرار قابلية نقل نتائج
هذا البحث واالستفادة منها يف حاالت وسياقات أخرى
ُمماثلة هو من مسؤولية القارئني هلذا البحث.
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هذه املذكرات فيما بعـد يف معرفـة األفكـار والتفسـريات األوليـة
للبــاحثني جتــاه املعلــم املشــارك يف الدراســة ،ض ختصــيص وقــت
مناسب للتأمـل فيهـا ومراجعتهـا قبـل تضـمينها نتـائج الدراسـة،

 -6إجـراء املقــابالت مــع املعلمــني املشــاركني يف الدراســة ،وقــد
ت ـراوح زمــن املقابلــة مــا بــني (نصــف ســاعة – ســاعة واحــدة)،
حسب ظروف كل مشارك.
 -7حتليــل بيانــات املالحظــات واملقــابالت عــن طريــق الرتميــز
اليدوي للبيانات واستخراج النتائج.
 -8تفسري النتائج وتقدمي التوصيات.

مما جيعل نتائج الدراسة أكثر اتساقًا وبعيدة عن التحيز.
االعتبارات األخالقية:
قبل البدء بالدراسة مت أخذ املوافقات الالزمة إلجرائها مـن
إدارة التعلـ ــيم مبنطقـ ــة عسـ ــري ،كمـ ــا مت شـ ــرح س ـ ـرية املقـ ــابالت
للمعلمــني الــذين أجريــت معهــم املقــابالت الشخصــية وحقيقــة
إن الب ــاحثني س ــيقومان بإزالــة أي نص ــوص أو أمس ــاء ُميك ــن أن
تشـ ــري إىل املشـ ــاركني .كمـ ــا مت إعطـ ــاء مجيـ ــع املشـ ــاركني ورق ـ ــة
توضح الغرض من الدراسة وسريتها وحقوقهم كمشـاركني فيهـا
قبل أن يطلب مـنهم التوقيـع علـى اسـتمارة املوافقـة .كمـا ُسـئِل
املش ــاركون عم ــا إذا ك ــانوا يرغب ــون يف االط ــالع عل ــى النت ــائج
األوليــة الــيت توصــل إليهــا الباحثــان .وقــد مت بالفعــل إعادهتــا إىل
معلم ــا) وذل ــك
املش ــاركني ال ــذين طلبـ ـوا االط ــالع عليه ــا (ً 18
لبيان وجهة نظرهم حياهلا.

دور الباحثين:
إن تض ـ ـ ــمني دور الب ـ ـ ــاحثني يف الدراس ـ ـ ــة النوعي ـ ـ ــة ُمفي ـ ـ ــد
لغرضني :األول :بيان أن لدى الباحث القدرة والتأهيـل للقيـام
بالبح ـ ــث ،والث ـ ــاين :بي ـ ــان موق ـ ــف الباح ـ ــث حبي ـ ــث يؤخ ـ ــذ يف
االعتبار عند تلقي نتائج البحث (العبد الكرمي.)2019 ،
وفيم ــا يتعل ــق بالدراس ــة احلالي ــة ف ــإن الب ــاحثني عل ــى عل ــم
مبوضوع الدراسـة املتمثـل ب ـ (الـتعلم النشـط) وذلـك كوهنمـا مـن
منســويب وزارة التعلــيم ،فالباحــث األول ذو خــربة ( )9ســنوات
يف جمال التعليم ،والباحث الثاين ذو خربة ( )15سـنة يف جمـال
التعلــيم ،كمــا أن كــال البــاحثني ُيمــالن شــهادة املاجســتري يف
املناهج وطرق التدريس ،وهذا يؤكـد معرفتهمـا مبوضـوع حبثهمـا

القسم الثالث :تحليل البيانات:

معرفة مناسبة تسمح بأن يقوما به.

كما سبقت اإلشارة يف القسم الثاين من هذا البحث
فقد اتبع الباحثان منهجية النظرية اجملذرة ،ووف ًقا هلذه املنهجية
فإن عمليتا مجع البيانات وحتليلها حتدث يف الوقت نفسه،
ويتضمن حتليل البيانات تنظيمها وتصنيفها وتفسريها وفهم
معطياهتا ،مع مالحظة األمناط واملوضوعات والفئات واحملاور

وعالوة على ذلك فإن البـاحثني مهتمـان بالبحـث النـوعي
وعل ــى دراي ــة كافي ــة جبمي ــع خطوات ــه ،إذ مت حض ــور أكث ــر م ــن
( )10لقـ ــاءات حـ ــول البحـ ــث النـ ــوعي وحتليـ ــل بياناتـ ــه س ـ ـواءً
بش ــكل مباش ــر أو ع ــن بع ــد ،كم ــا أس ــهمت ال ــور التدريبي ــة
املتعلق ــة بتحلي ــل البيان ــات النوعي ــة وال ــيت حض ــرها الباحث ــان يف
فهــم عمليــة التحليــل وخطواهتــا ممــا جيعلهمــا قــادرين علــى إمتــام
هــذه الدراســة بكفــاءة ،هــذا عــدا قراءهتمــا يف الكتــب واملراجــع
املتخصصة يف البحث النوعي.

اليت تظهر خالل التحليل.
ومت تنظيم البيانات من خالل إنشاء ثالثة جملدات:
األول ُيتوي على ملفات نصوص املقابالت ،والثاين ُيتوي
على ملفات املالحظات ،والثالث ُيتوي على املذكرات
التحليلية ،وقد مت تفريغ كل مقابلة يف ملف خاص ومت ترميزها
من خالل طباعتها ض تضليل الرموز بألوان خمتلفة ،كما مت
ترميز املالحظات بنفس الكيفية يف حني مت االستفادة من

باإلضافة إىل ذلـك فـإن البـاحثني قامـا أثنـاء كـل مقابلـة أو
مالحظة بتسجيل االنطباعات واألفكـار والتفسـريات اللحظيـة
اخلاصة هبما جتاه املعلم املشـارك يف مـذكرات خاصـة ،سـامهت
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ويف هذه الدراسة مت حتليل البيانات وترميزها وفق
اسرتاتيجية ( )Corbin & Strauss, 2008اليت تتضمن
ثالث مراحل للرتميز :الرتميز املفتوح والرتميز احملوري والرتميز

املذكرات عرب قراءهتا املتكررة واستخالص املعاين منها
لتدعيمها عملية تفسري البيانات وكتابة نتائج الدراسة.
ويف أثناء حتليل البيانات ،قام الباحثان باملقارنة املستمرة
للمقابالت واملالحظات ،ومقارنة الرتميز والفئات اليت تظهر
من بيانات املقابلة األوىل مع اليت تليها وهكذا إىل املقابلة
األخرية ،الكتشاف أوجه التشابه واالختالف ،حبيث يتم
معا حتت مفهوم أو فئة أعلى
جتميع الفئات املتشاهبة ً

االنتقائي ،وفيما يأيت تفصيل هذه املراحل:


الترميز المفتوح:

وهي تُعد اخلطوة األوىل من التحليل النظري اليت تتعلق
باالكتشاف األويل للفئات وخصائصها (.)Glaser, 1992

(.)Glaser & Strauss, 1967

واختار الباحثان ترميز كل سطر من نصوص املقابالت،
وقد أسهم ذلك يف ختفيف فرض الرؤى والدوافع الشخصية
للباحثني على البيانات ،حبيث يكون الرمز مأخو ًذا من حمتوى
مثاال لذلك.
السطر يف نص املقابلة واجلدول ( )2يُعطي ً
وهذا مالئم للرتميز األويل الذي عادةً ما يكون قريبًا من
البيانات هبدف حتديد األحداث واإلجراءات يف نصوص
املقابالت ( .)Charmaz, 2014لقد مت الرتكيز يف هذه
املرحلة من الرتميز على الكلمات واجلمل اليت تصف ما
ُيدث فعالً يف الفصل هبدف الوصول إىل رؤية واضحة ملا
تقوله البيانات وتُعرب عنه.

ومتت عمليات الرتميز واملقارنة بعد إجراء املقابلة األوىل
أساسا وموج ًها
والثانية مباشرة ،حبيث تكون هذه الرموز
ً
للمقابالت التالية ،ويُعرف هذا اإلجراء بـ "العينات النظرية"
اليت ترى ( )Charmaz, 2014أهنا مسة من مسات منهجية
النظرية اجملذرة إذ تُساعد يف بناء الفئات واحملاور اليت تصقل
النظرية الناشئة من البيانات .واستمر الباحثان على هذا
النحو ح الوصول إىل مرحلة التشبع النظري واليت ال تعين
فقط عدم وجود معلومات جديدة يف البيانات ،بل التأكد
أيضا من أن املفاهيم مت حتديدها بشكل واضح ودقيق لبناء
ً
النظرية (.)Corbin & Strauss, 2008
جدول (:)2
مثال على الترميز المفتوح للمقابالت:

الترميز المفتوح سطر بسطر

اقتباس من مقابلة المعلم ()9
" ...التعلم النشط جيعل الطالب يف نشاط دائم وكذلك
يركز على جهد الطالب يف التعلم وتطبيقه ملا يتعلمه يف الصف كما جيعله
منتبها ومركًزا داخل الفصل وال يكون خامالً وسلبيًا ،كما يف الطرق
ً
أيضا يُعمق فهم الطالب للموضوع والدرس الذي مت دراسته
السابقة ً
وقادرا
وشرحه ،وجيعله مشاركا وإجيابيًا يف املوقف التعليمي داخل الفصل ً
على التواصل ،وهناك فهم خاطئ للتعلم النشط بأنه توزيع الطالب يف
الفصل داخل جمموعات دون تفعيل حقيقي لدورهم يف التعلم وجعلهم
يبنون معرفتهم بأنفسهم "...

يُالحظ من املثال السابق للرتميز املفتوح أنه يُستمد من
رمزا أو عنوانًا
مقطعا من النصُ ،
وجيعل ً
البيانات مباشرة ويأخذ ً
للسطر بأكمله ،وقد أتاح الرتميز هبذه الطريقة للباحثني أن
خيرجا ٍ
بعدد كبري من الرموز األولية واليت متت االستفادة منها

النشاط
جهد الطالب
االنتباه والرتكيز
تعميق الفهم
القدرة على التواصل
الفهم اخلاطئ للتعلم النشط
البناء الذايت للمعرفة

يف تكوين مفاهيم أعلى يف الرتميز احملوري ومفاهيم أكثر جتر ًيدا

يف الرتميز االنتقائي.
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الدافعية لديه لتطبيق التعلم النشط ،وتُعد "الدافعية" إحدى
الفئات احملورية اليت ظهرت خالل ترميز البيانات ،ويوضح هذا
املثال الذي أوردناه أن عملية الرتميز احملوري كانت تستبقي
الرموز اليت تتكرر يف املقابالت أو تدعمها املالحظات
الصفية ،يف حني تُستبعد الرموز اليت ال تؤيدها البيانات
األخرى وتُفسر وفق ما تؤكده البيانات .كما ظهرت إحدى
الفئات يف الرتميز احملوري وهي "الواقعية" وتعين استثمار املعلم
لإلمكانات املتاحة لتطبيق التعلم النشط وفق ما هو مالئم

الترميز المحوري:

رمزا أوليًا ،ويهدف
نتج عن الرتميز املفتوح (ً )1126
الرتميز احملوري إىل اختزال هذه الرموز أكثر وتكثيفها ومتييز
فئات أعلى من خالل املقارنة املستمرة ،واالهتمام يف هذه
املرحلة من الرتميز هو بإقامة الروابط والصالت بني الفئات اليت
ظهرت من الرتميز املفتوح.
وخالل الرتميز احملوري مت الرتكيز على الرموز اليت هلا قيمة
حتليلية أكرب واليت تكررت أكثر يف املقابالت وذات ارتباط
وثيق بأسئلة البحث ،يف املقابل مت استبعاد الرموز اليت مل
تتكرر يف املقابالت ،مثل قول أحد املعلمني" :أنا أعمل يف

لقدراته واحتياجات طالبه.
كان الغرض من الرتميز احملوري إعطاء توجيهات أكثر
لتطوير الفئات النظرية ،عن طريق دمج بعض رموز الرتميز
املفتوح مع بعضها لتشاهبها وقرهبا من بعضها يف املعىن ،وجيدر
التنبيه هنا إىل أن عمليات الرتميز يف كل مراحلها مل تكن
عملية خطية بل هناك مراجعة مستمرة للفئات والرموز ،وقراءة
للبيانات متكررة لتحقيق األلفة معها ،واستخالص الفئات اليت
ُمتثل البيانات على حنو دقيق ،وكانت هذه املهمة مشرتكة بني
الباحثني ،والنقا حول الفئات والرموز كان ُيدث يف كل
مرحلة من مراحل الرتميز ،وقد ساعد هذا يف نضج الفئات
التصنيفية يف املراحل املتقدمة من الرتميز والعدول عن بعض

ظل إدارة داعمة ومُشجعة يل وال ُميكنين تطبيق التعلم النشط
يف ظل إدارة غري داعمة" (املعلم ( ))13ومل يوافقه أحد من

املعلمني املشاركني على هذا الرأي ،كما مل يذكروا اإلدارة
الداعمة يف أثناء املقابالت ،ومل تظهر كفئة حمورية يف عمليات
الرتميز ،باإلضافة إىل أن هذا املعلم يعمل حتت إدارة داعمة له
مما يعين أن نفيه إلمكانية تطبيق التعلم النشط يف ظل إدارة
اضا ال تدعمه البيانات والرموز والفئات
غري داعمة يظل افرت ً
اليت ظهرت من البيانات ،عالوةً على ذلك فقد أكدت
املالحظات الصفية اليت قام هبا الباحثان وجود تباين بني
املعلمني يف بيئاهتم املدرسية والصفية منها ما يدل على إدارة
داعمة ومنها ما يدل على العكس ،وبالرغم من ذلك فكلهم
يطبقون التعلم النشط ،وقد تتبع الباحثان هذا الرأي للوصول
إىل قناعة ُحتدد قبوله أو رفضه فوجدا أن إدارة املدرسة بالفعل
داعمة للمعلمني ليطبقوا التعلم النشط لكن يف املقابل وجدنا
ثريا من املعلمني يف املدرسة نفسها ال يُطبقون التعلم
أن ك ً
النشط مما ينفي ضرورة وجود اإلدارة الداعمة لتطبيقه ،ويُفسر
الباحثان اقتباس املعلم عن اإلدارة الداعمة باعتبارها زادت

الرموز وإبقاء بعضها ودمج بعض الفئات لتقارهبا وتشاهبها.
على سبيل املثال :ظهرت الرموز األولية اآلتية" :مساعدة
الزمالء" و"النشاط املستمر" و"املشاركة واالهتمام"
و"اإلجيابية" ومت دجمها يف فئة واحدة أعلى هي" :املشاركة
والنشاط" ،لكن بعد قراءة البيانات والرموز مرة أخرى مت
العدول عن هذه الفئة إىل فئة أعلى هي "االنسجام والتدفق"
الستيعاهبا لعدد أكرب من الرموز اليت ظهرت ،والشكل ()1
يوضح ذلك:
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شكل ( :)1عينة لرموز أولية تم دمجها في الترميز المحوري وإعادة الترميز مرة أخرى

التعديل والتطوير على فئات التصنيف من أجل بلورة فئات
يدا هبدف توليد البىن النظرية الكلية للظاهرة ( Biber
أكثر جتر ً

ومت حتديد تسعة مفاهيم أساسية يف الرتميز احملوري هي:
اإلملام العلمي ،وامتالك املهارة ،والتحفز الذايت ،واالنسجام
والتدفق ،والتطبيق املالئم ،واستثمار اإلمكانات ،وتقدير

.)& Leavy, 2006

االحتياج ،والوعي بالذات ،والتخطيط الواضح.


بدأ الباحثان يف هذه املرحلة بقراءة البيانات والفئات
التصنيفية بعناية وتركيز أكرب؛ هبدف احلفاظ على أكرب قدر
من الفئات اليت متتلك القوة التفسريية ملمارسة املعلمني للتعلم
النشط واألكثر أمهية للدراسة من أجل بناء النظرية ،وكان يتم
التشاور بني الباحثني على حنو دائم طوال عمليات الرتميز
بغرض الوصول إىل حتديد الفئات بوضوح أكرب ،على سبيل
املثال :أشار بعض املشاركني إىل أمهية "معرفة القدرات
الشخصية واستثمارها" (املعلم ( ))1يف التعلم النشط ،يف
حني أشار مشاركون آخرون إىل "استثمار املهارات وقدرات
الطالب والوسائل" وبعضهم مساها "توظيف املهارات
الشخصية" ،فاخرتنا ضمها يف فئة حتت اسم "استثمار
مجيعا.
اإلمكانات" حبيث تشملها ً
والشكل ( )2يوضح الرتميز االنتقائي للفئات احملورية:

الترميز االنتقائي:

وضوحا وثباتًا،
يف الرتميز احملوري أصبحت املفاهيم أكثر
ً
وبدأت مالمح النظرية يف الظهور ،وهذه املرحلة هي ذروة
الرتميز احملوري وبداية الرتميز االنتقائي وحماولة توحيد كل
الفئات حتت فئة أساسية (.)Corbin & Strauss, 2008
يتم يف هذه املرحلة الرتميز النظري وصياغة النظرية وُمتكن
احلساسية النظرية الباحثني من القدرة على توليد املفاهيم
النظرية من البيانات وربطها يف نظرية قد تساعد يف التكامل
املفاهيمي (.)Glaser, 1978
وتقتضي هذه املرحلة من الرتميز تطوير فئات حتليلية غري
تبعا ملوضوعاهتا بل يتم
مقتصرة على إعطاء البيانات عناوين ً
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شكل ( :)2الترميز االنتقائي للبيانات



وحتليلها ،وكذلك رصد انطباعات الباحثني جتاه البيانات
واملشاركني وتصنيف الفئات يف الرتميز ،كانت هذه املذكرات
مهما ووسيلة يسرت حتليل البيانات وتفسريها كما
ً
مرجعا ً
كشفت عن دورنا كباحثني يف التحليل والتفسري والتفاعل مع
البيانات واملشاركني.
وفيما يلي اقتباس ملذكرة متت كتابتها بعد مالحظة
صفية بتاريخ :22/1/1440

كتابة المذكرات:

استعان الباحثان بكتابة املذكرات املختصرة طوال
مرحلة مجع البيانات وحتليلها ،وهذه املذكرات كانت متثل
رصدا النفعاالت
االنطباعات األولية جتاه البيانات ،كما ُمتثل ً
املشاركني ومشاعرهم ولغتهم اجلسدية أثناء املقابالت
واملالحظات.
ووصف سالدانا ( )Saldana, 2011املذكرات
بأهنا عبارة عن تفكري منعكس يتمثل يف الكتابة احلرة اليت
سردا من اجلمل والكلمات اليت تعكس تفسريك
تُشكل ً
للبيانات.
كانت أكثر املذكرات تتم كتابتها بعد املقابالت
واملالحظات مباشرة وأثناء عمليات الرتميز باإلضافة ملذكرات
عامة طوال البحث ،واهلدف من ذلك الرصد املباشر لألفكار
واملالحظات اليت يتم االنتباه هلا أثناء مجع البيانات وتنظيمها

" ...كان هناك تفاعل واضح من الطالب مع
املعلم ،هناك انسجام ورغبة يف املشاركة من الطالب ،أشعر
أن املعلم ُياول أن يكون ودودًا أكثر مع الطالب وأكثر قربًا
منهم ،بدا ذلك واضحًا يف عباراته هلم وتشجيعه هلم وحثهم
على املشاركة من خالل حتفيزهم حيث ُميتدح الطالب الذي
يشارك بعبارات مثل( :أستاذنا يف الفصل ،أو الدكتور فالن)
وكان لذلك أثر كبري على الطالب ومحاسهم "...
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كشفت عملية حتليل البيانات وترميزها عن أربعة
حماور رئيسة تُشكل نظرية (الرتابط الذايت والواقعي) يف التعلم
النشط هي :الثقة ،والدافعية ،والتطوير الذايت ،والواقعية .وكل
حمور من هذه احملاور ُيتوي على ٍ
عدد من الفئات ،ويوضح
الشكل ( )3ما توصلت إليه عملية حتليل البيانات وترميزها
والنظرية الناشئة عنها:

القسم الرابع :النتائج والمناقشة:

سيعرض الباحثان يف هذا القسم النتائج ،على أن
يتم دعم ذلك باقتباسات من املعلمني املشاركني ،وسيُقتصر
على االقتباسات املباشرة وذات العالقة الواضحة باحملور.
وجيدر التذكري هنا بأسئلة البحث وهي:
ما تصورات املعلمني عن التعلم النشط؟
-1
كيف يُطبق املعلمون التعلم النشط؟
-2

شكل ( :)3نظرية (الترابط الذاتي والواقعي) المنبثقة من البيانات

وعرف الباحثان املفاهيم األربعة اليت ظهرت من البيانات
واليت تُعد العناصر األساسية املكونة للنظرية ،على النحو
اآليت يف جدول (:)3
جدول (:) 3
المكونة لنظرية (الترابط الذاتي والواقعي) في التعلّم النشط وتعريفاتها:
المفاهيم األساسية
ّ
م

المفهوم

1

الثقة

درجة اإلملام العلمي وامتالك املهارات التدريسية الالزمة إلثارة دافعية الطالب حنو
التعلم.

2

الواقعية

استثمار اإلمكانات املتاحة لتطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط وفق ما هو مالئم
لقدرات املعلم واحتياجات طالبه.
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الدافعية

التحفز الذايت لدى املعلم وانسجامه يف العمل الذي ينتج عنه حالة التدفق.

4

التطوير الذاتي

الوعي الذايت لدى املعلم باحتياجاته العلمية واملهارية وختطيطه الواضح المتالك ذلك.

"التعلم النشط مفهوم من امسه فهو يعين النشاط واحليوية
يف الفصل خالل التعلم" (املعلم .)4
"تعلم ُُيفز الطالب على املشاركة والتفاعل
املستمر"(املعلم .)11
"هو التعلم الذي يتفاعل فيه املعلم مع الطالب ويتفاعل
الطالب مع بعضهم ،ويكون الفصل نشطًا طوال احلصة"
(املعلم .)7

ويظهر من خالل التعريفات السابقة للمفاهيم مدى الرتابط
فيما بينها ،فالثقة لدى املعلم تولد الدافعية لديه واليت بدورها
ستسهم يف تطويره الذايت ،كما أن التطوير الذايت سيُسهم يف
واقعية املعلم لتطبيق التعلم النشط ،إذ يكون على وعي
باحتياجاته ومهاراته واحتياجات طالبه ومن ض ُخيطط لعملية
التعلم النشط مبا يتالءم مع قدراته ومهاراته.
فعلى سبيل املثال إذا اختل أحد هذه احملاور األربعة كالثقة
مثالً ،فإنه ال يعود هنالك دافعية لدى املعلم لتطبيق التعلم
النشط ومن ض سيخف احلماس لديه حنو التطوير الذايت ووعيه
باحتياجاته وقدراته ومهاراته ،عندها لن يستطيع استثمار كل
هذا يف تطبيق التعلم النشط وهو ما أطلقنا عليه مفهوم
الواقعية ،وباملثل لكل مفهوم من املفاهيم األربعة فالعالقة بينها
طردية حبيث تكون الزيادة يف أحدها تؤدي إىل زيادة يف
املفاهيم األخرى.
وسيفسر ويناقش الباحثان فيما يأيت النتائج اليت توصلت
إليها الدراسة احلالية ،وسنحول كل سؤال من أسئلة البحث
إىل حمور نذكر حتته ما أسفرت عنه النتائج ،واحملاور هي:
تصورات املعلمني للتعلم النشط وسيجيب عن السؤال األول،
وتطبيق املعلمني للتعلم النشط سيجيب عن السؤال الثاين،
كما ستكون املناقشة ُمدعمة باقتباسات من أقوال املعلمني
املشاركني يف الدراسة ،وسيُقدم الباحثان االقتباسات خمتصرة
على أن تكون صرُية وذات داللة مباشرة.

كان املعلمون املشاركون يف هذه الدراسة لديهم فهم واضح
ملا يعنيه التعلم النشط ،وتشري هلذا إحدى املذكرات اليت كتبها
الباحثان" :أهنينا اآلن  14مقابلة والحظنا أن املعلمني لديهم

رؤية وفهم واضح للتعلم النشط إذ مل يرتدد أي معلم يف
إجابته عن هذا السؤال".

وملزيد من اإليضاح سأل الباحثان املعلمني :كيف ُميكن
حتقيق النشاط والتفاعل الصفي؟ وكانت إجاباهتم متفاوتة،
فأغلب املعلمني ( )12ذكروا ضرورة إشراك الطالب يف العملية
التعليمية" :ح أُحقق النشاط والتفاعل داخل الصف أجعل

الطالب يشاركون يف اختيار األنشطة التعليمية املناسبة هلم"
(املعلم " .)6أقوم بتشجيع الطالب على املشاركة حبرية داخل
الفصل وال أضع حواجز أو خماوف أمام الطالب ألن هذا
سيعيق نشاط الطالب وتفاعله" (املعلم " .)2النشاط والتفاعل
الصفي يتحقق عندما يكون الطالب مُشارًكا يف املوقف
التعليمي وُيدث ذلك عندما يكون التعلم له معىن وهدف
بالنسبة إليه" (املعلم .)16

 تصورات المعلمين للتعلّم النشط:

وحدد املعلم ( )10عدة عوامل لتحقيق النشاط والتفاعل
الصفي" :هناك عوامل متعددة أقوم هبا لتحقيق ذلك مثل:

مت التعرف على تصورات املعلمني املشاركني يف الدراسة
للتعلم النشط من خالل املقابالت اليت متت معهم ،فقد وجه
هلم السؤال بشكل مباشر :ما مفهومك للتعلم النشط؟ وقد
كانت إجابات املعلمني متقاربة ،ونعين بذلك أهنم
يستخدمون ألفاظًا خمتلفة إال أهنا تؤدي إىل املعىن نفسه ،وفيما
يأيت اقتباسات إلجابات املعلمني:

البيئة الصفية املهيأة واجلاذبة للطالب ،وأُشعر الطالب باألمان
داخل الفصل ،كما أن دافعية الطالب مهمة لتحقيق التفاعل،
وشرح املعلم بطريقة جذابة جيعل الطالب يتفاعلون معه
ويشاركون باستمرار".
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التعلم النشط مبا يتناسب مع ظروف املعلم وواقع مدرسته
وطالبه.
معلما ( )%65كانوا
ويف املقابل الحظ الباحثان أن (ً )13
يُطبقون اسرتاتيجيات التعلم النشط ولكن مبعايري أقل ومبا
يتناسب مع إمكانات املدرسة املادية والبشرية ،وكان بعضهم
يستخدم التعلم التعاوين لكن دون أن يكون الفصل مهيأ
لذلك ،فقد كان يُبقي الطالب يف الصفوف وجيعل كل صف
جمموعة مستقلة ،ويُعني أحد الطالب ُمراسالً بني اجملموعات،
ومفيدة للصفوف ذات األعداد
وكانت هذه الطريقة فعالة ُ
الكبرية.
وقد أسهمت املالحظات الصفية يف إمكانية مالحظة تعدد
البيئات التعليمية وأحجام الصفوف الدراسية اليت ُميكن تطبيق
التعلم النشط فيها ،وهو ما ولد إحدى الفئات احملورية يف
النظرية وهي "الواقعية" أي أن املعلمني املطبقني للتعلم النشط
مل تكن تعوقهم اإلمكانات احملدودة يف مدارسهم كما مل
يُعقهم عن تطبيق التعلم النشط أعداد الطالب وذلك من
خالل تكييفهم لالسرتاتيجيات وتطبيقها مبا يتناسب مع
واقعهم.

وبعد إجراء املقابالت مع املعلمني وحتليلها أصبح من
الواضح لدى الباحثني أن التعلم النشط يعين بالنسبة هلم:
معلم نشط وطالب نشط وحمتوى نشط ،وهذا النشاط املتصل
يتحقق من خالل إشراك الطالب يف التعلم حبيث يكون
التعلم ذا معىن بالنسبة له.
 تطبيق المعلمين للتعلّم النشط:
متت مالحظة املعلمني صفيًا ملعرفة كيفية تطبيقهم للتعلم
النشط عمليًا داخل الفصل الدراسي ،ويف هذه الدراسة مت
استخدام املالحظة الصفية احلرة لفهم كيفية تطبيق املعلمني
ومجعت البيانات يف
وهو ما يتناسب مع البحث النوعيُ ،
بطاقات املالحظة اليت سبق وصفها يف أدوات الدراسة ،وبعد
أن مت مجع البيانات قام الباحثان بتحليلها ،وقد أظهرت عملية
التحليل أن مجيع املعلمني يقومون مبا يأيت:
 )1التمهيد للدرس وإعالن األهداف للطالب.
 )2تطبيق إحدى اسرتاتيجيات التعلم النشط.
 )3حتفيز الطالب على املشاركة والتفاعل.
 )4تقومي الطالب.
والحظ الباحثان أن سبعة من املعلمني ( )%35ال يلتزمون
يف تطبيقهم للتعلم النشط باالسرتاتيجيات املنصوص عليها يف
خلال يف تطبيق التعلم
املراجع ،وعلى الرغم من ذلك مل نلحظ ً
النشط وإجيابية املتعلم ،فعلى سبيل املثال :أحد املعلمني كان
يشرح الدرس بأسلوب أقرب إىل احملاضرة يتخلل ذلك بعض
األسئلة والطُرف مع الطالب والحظ الباحثان أن احلصة
كانت تتميز بالنشاط والتفاعل الذي ُيدث يف اسرتاتيجيات
التعلم النشط عادةً مثل التعلم التعاوين والعصف الذهين
وغريها ،ويُعيد الباحثان هذا إىل أسلوب املعلم الذي كان حمببًا
للطالب ،وهذا ما عرب عنه الطالب للباحثني عندما سألوهم
عن ذلك ،وسبب آخر هو املرحلة اليت يدرسها املعلم فهي
املرحلة الثانوية وكذلك أعداد الطالب كانت قليلة يف الفصل،
واستنتج الباحثان من ذلك أنه ُميكن تكييف اسرتاتيجيات

مناقشة النتائج:
أظهرت نتائج التحليل أربعة مفاهيم لتطبيق التعلم النشط
بكفاءة ،وهي على النحو اآليت:
 الثقة:
بكرا يف التحليل وتشتمل على فئتني
ظهرت هذه الفئة ُم ً
فرعيتني مها :اإلملام العلمي وامتالك املهارة ،وعرب املعلمون عن
هذا بأوصاف خمتلفة ،فوف ًقا للمعلم (" :)7عندما يكون املعلم

فامهًا للمقرر الذي يدرسه ،ويستطيع توصيله إىل طالبه ،ولديه
مهارات تدريس عالية فسيطبق التعلم النشط تلقائيًا" .وأبرز
املعلم ( )2بعض األمور اليت جتعله يطبق التعلم النشط" :أنا
وهلل احلمد عندي ثقة عالية يف قدرايت ومعرفيت باملادة اليت
أدرسها ومل ألتفت إىل أي إحباط ُميكن أن يواجهين أثناء
تطبيقي للتعلم النشط ،أعتقد أن املعلم الذي لديه الثقة
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سيستطيع تطبيق أي نوع من التعلم يف الفصل مهما كانت
الظروف" .وبنفس املعىن حتدث املعلم (" :)11التعلم النشط
ُيتاج إىل معلم متمكن من مادته وطرق تدريسها وواثق يف
نفسه والقدرات اليت ميتلكها ،يستطيع أي معلم أن يطبق
التعلم النشط بالطريقة الصحيحة إذا كانت لديه هذه األمور".

"كثري من املعلمني ال يطبقون التعلم النشط ألهنم ال
يُراعون الواقع ،والذي جعلين أطبق التعلم النشط أنين أعرف
جي ًدا من أين أبدأ؟ وكيف أطبقه يف فصلي مع طاليب" (املعلم

 الواقعية:

"لدي عدد كبري من الطالب يف الفصل وقد يكون هذا
عائقًا عن تطبيق التعلم النشط ،لكنين رأيت أن هذا العدد
من الطالب على العكس يسمح يل بتطبيق التعلم النشط
بفاعلية أكرب ،وبالفعل أتاح يل التعامل مع عدد الطالب هذا
أن تكون احلصة نشطة أكثر ،والطالب كلهم يتعلمون بنشاط
كبري ،والفصل عبارة عن خلية حنل متفاعلة بعضها مع بعض"

ويوافقه على هذا الرأي أغلب املعلمني ( )%80وفيما يأيت
اقتباسات بعضهم:

.)7

توضح االقتباسات أعاله كيف تؤثر ثقة املعلم بنفسه
وبإمكاناته يف تطبيقه للتعلم النشط ،وتتولد هذه الثقة من
خالل إملامه العلمي وهو ما عرب عنه املشاركون بالتمكن من
املادة وفهمها ومعرفته هبا وكذلك امتالكه للمهارات الالزمة
لتطبيقه وهو ما عربوا عنه باملهارات التدريسية العالية والتمكن
من طرق التدريس.

(املعلم .)9

يعتقد املعلمون املشاركون يف هذه الدراسة أن الواقعية يف
تطبيق التعلم النشط أحد األسباب الرئيسة لكوهنم يطبقونه،
إذ بينوا أن واقعيتهم يف التطبيق مبا يُالئم البيئة املدرسية اليت
هم فيها ومبا يُالئم طالهبم واحتياجاهتم هي اليت جعلتهم
قادرين على تطبيقه ،ويف املقابل فإن أبرز العوائق أمام املعلمني
لتطبيق التعلم النشط هو حماولتهم جتاوز الواقع وتطبيق هذا
النوع من التعلم مبثالية عالية يف حني قد ال تتوفر كل الشروط
لتطبيقه.
يرى املعلم ( )14أن تطبيقه للتعلم النشط وإشادة قائد
املدرسة واملشرف به تعود لواقعيته فيقول" :إنين أفهم التعلم

"من أهم األسباب اليت جتعلين أطبق التعلم النشط هو
فهمي للتعلم النشط بأنه ليس اسرتاتيجية ثابتة بل هو عبارة
عن مظلة عامة ُميكن أن تطبقه بأشكال متعددة وفق ما لديك
من إمكانات وقدرات ووفق ما تسمح به ظروفك" (املعلم

.)16
كما أكد املشاركون على أمهية دراسة االحتياج يف تطبيق
التعلم النشط ،وهذا ال يعين عملية دقيقة وعلمية لدراسته ،بل
توقع لالحتياج مبين على الواقع وفق خربة املعلم ،ويعتقد
املشاركون أن هذا ُميكنهم من تطبيق التعلم النشط بواقعية ومن
ض بفاعلية أكرب وأنه أحد األسباب اليت جتعل تطبيقهم للتعلم
مستمرا يف أغلب احلصص ،وفيما يأيت اقتباسات
النشط
ً
املشاركني اليت تدل على ذلك:

النشط على أنه معلم نشط وطالب نشط ومن ض ُميكن
تطبيقه يف أي فصل دراسي ،ولذلك قد يكون الفصل الذي
أُدرس طاليب فيه ليس مُهيأً هلذا النوع من التعلم كما الحظتم
ولكنين استطعت تطبيقه على الرغم من ذلك ،ختتلف الفصول
اليت يُدرس هبا املعلمون وختتلف املدارس وختتلف شخصيات
املعلمني وأساليبهم التدريسية ،ولكن رغم كل هذا فإن كل
معلم يستطيع تطبيق التعلم النشط إذا متكن من معرفة واقعه
جي ًدا واستغالل اإلمكانات املوجودة فيه".

"يف بداية الفصل الدراسي أعرف احتياجايت واحتياجات
طاليب من خالل عمليات التقومي وأحدد ما يناسبين
ويناسبهم" (املعلم .)8
"أحاول أن أحدد املوجود يف الفصل واملدرسة وأعرف
مستوى طاليب يف البداية ض اختار االسرتاتيجيات املناسبة"
(املعلم .)2
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إذا استطاعوا معرفة هذا فسيطبقون أفضل الطرق التدريسية
ويسعون إىل تطوير أنفسهم دائمًا يف هذا اجملال" (املعلم .)7

 التطوير الذاتي

كبريا
أثرا ً
أوضح املشاركون يف الدراسة أن لتطويرهم الذايت ً
يف تطبيقهم للتعلم النشط ،ويشمل ذلك امتالكهم لقدر من
الوعي بالذات وقدرهتم على التخطيط الواضح ألهدافهم
جيدا حاجتهم إىل
ومستقبلهم ،وهذا يشري إىل أهنم يعرفون ً
تطبيق التعلم النشط يف صفوفهم الدراسية؛ ولذلك فقد قاموا
بالتخطيط المتالك مهارات التعلم النشط ،وهذا ما عرب عنه
املعلم ( )5بقوله" :حكى يل بعض الزمالء من املعلمني كيف



الدافعية

وف ًقا لتحليل البيانات فإن من أسباب تطبيق املعلمني
للتعلم النشط دافعيتهم العالية ،هذه الفئة (الدافعية) تُشكل
كبريا بني املعلمني الذين يطبقون التعلم النشط وغريهم ،إذ
فرقًا ً
أهنا جتيب عن سؤال مهم وهو :ملاذا ال يُطبق املعلمون التعلم
النشط يف صفوفهم الدراسية؟ ونعتقد أن السبب األهم –
باإلضافة لألسباب األخرى – هو الدافعية ،وتتشكل هذه
الفئة من فئتني فرعيتني مها :التحفز الذايت واالنسجام والتدفق.
ويشري التحفز الذايت إىل قدرة املعلم على العمل والتدريس
بفاعلية كبرية من خالل احلماس الذي ميتلكه ألداء مهامه،
ويبني ذلك االقتباسات اآلتية:

استفادوا من تطبيق التعلم النشط وكيف أنه زاد من مستوى
حتصيل طالهبم ونشاطهم وتفاعلهم ،وقد كان لدي قصور يف
هذا اجلانب فقمت حبضور عدد من الدورات اليت ساعدتين يف
تطوير مهارايت يف تطبيقه وال أزال أقرأ كتبًا عن التعلم النشط
وأحضر الدورات فيه".

"أحب العمل مع طاليب يف الصف وكأين أخ أكرب هلم
ولست صاحب سلطة عليهم لذلك أعاملهم باحرتام وهم
كذلك ،وأحبث دائمًا عن أفضل الطرق لتدريسهم وتعليمهم،
وأعرف ذلك عندما أراهم متفاعلني ومتحمسني معي يف
الدرس" (املعلم .)5
"يف كل درس أبذل جه ًدا كبرياً للتحضري له وإعداده
لتقدميه للطالب بطريقة مشوقة وجاذبة ،وأقوم بذلك بدافع
احلب للتدريس ،فأنا عاشق هلذه املهنة وأبتكر طرق تدريس
جديدة عادةً تناسب طاليب" (املعلم .)11

كانت كلمات املشاركني تُعرب عن شعورهم باحلاجة لتطبيق
التعلم النشط مع طالهبم وبعد هذا الشعور يقومون بالتخطيط
وضوحا هلذا:
الكتساب مهاراته ،وفيما يأيت اقتباسات أكثر
ً

"كان عندي مشكلة يف تدريس الطالب ولدي رغبة يف
تدريسهم بطرق جديدة ،عندها مل خيطر ببايل إال حضور
دورات تدريبية يف هذا اجملال ،وكانت الدورات عن التعلم
النشط وطرق التدريس احلديثة ،فوضعت هديف أن أحضر
أقصى حد مسموح من الدورات كل سنة لتطوير نفسي يف
هذا اجلانب وبالفعل حدث ذلك باإلضافة إىل تطويري الذايت
من خالل جتاريب مع الطالب يف التدريس" (املعلم .)16
"التعلم النشط أكثر شيء كنت حباجة إليه ،فقد سهل يل
مهميت كمعلم يف الفصل وأيضًا سهل على الطالب فهم
الدروس وموضوعات املقرر؛ لذلك أنا دائمًا قبل أن أدخل
الفصل البد أن أضع خطة لتطبيق التعلم النشط مع طاليب"

وقد أكدت املالحظات اليت قام هبا الباحثان هذه املفاهيم
اليت ظهرت يف املقابالت ،إذ الحظ الباحثان قدرة املعلمني
على جذب الطالب هلم وكسب انتباههم وتركيزهم وتفاعلهم
املستمر خالل احلصة الدراسية.
والفئة الفرعية األخرى اليت كونت الدافعية هي االنسجام
والتدفق ،وتعين حالة النشاط واإلجيابية والعطاء الذي يُقدمه
املعلم خالل تدريسه ،وقد عرب عنها املعلم " :7أميل إىل

(املعلم .)12

"نصيحيت للمعلمني أن يعرفوا بالضبط ما هي نقاط قوهتم
ونقاط ضعفهم يف التدريس ،وما هو الشيء الذي ينقصهم،

مساعدة زمالئي يف العمل خصوصًا املتدربني الذين يأتون
للتدريس هنا وأحاول أن أُبني هلم أمهية اخلطأ الذي نتعلم منه
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يف التدريس وأدعوهم حلضور حصصي وتنبيهي على
أخطائي" .ويف سياق آخر حتدث املعلم  19باآليت" :أنا
حريص على املواظبة واالنضباط يف املدرسة ألن ذلك جيعلين
أكون أكثر اهتمامًا بالطالب وبعملي وُيمسين لتقدمي املزيد
دائمًا".

اجلعربي ،حممود إبراهيم ( .)2018معوقات استخدام معلمي اللغة العربية يف
املرحلة األساسية السرتاتيجيات التعلم النشط .جملة جامعة فلسطني
لألحباث والدراسات.310-279 ،(4)7 ،
الذبياين ،حسن بن مرشد ( .)2011مدخل ملنهج النظرية اجملذرة .اجلمعية
السعودية لعلم االجتماع واخلدمة االجتماعية ،جامعة اإلمام حممد بن
سعود.33-8 ،)4( ،
سعادة ،جودت ،والعوايدة ،راكان ( .)2017صعوبات تطبيق التعلم النشط
يف املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة مأدبا .دراسات
العلوم الرتبوية ،اجلامعة األردنية.100-87 ،44 ،
عامر ،فرج املربوك ( .)2016طرائق التدريس العامة .القاهرة :دار محيثرا
للنشر والتوزيع.
العبد الكرمي ،راشد حسني ( .)2019البحث النوعي يف الرتبية .ط.2
الرياض :مكتبة الرشد.
الكعابنة ،نضال ،وحسني ،عبد السالم ( .)2019مدى تنفيذ طلبة كليات
الرتبية الرياضية ملهارات التعلم النشط من وجهة نظر أعضاء اهليئة
التدريسية يف اجلامعات األردنية .دراسات العلوم الرتبوية ،اجلامعة
األردنية.674-655 ،46 ،

التوصيات
يف ضوء النتائج اليت أسفر عنها البحث احلايل يُوصي
الباحثان مبا يأيت:
 )1العمل على تعزيز املفاهيم األربعة اليت ظهرت يف النتائج:
(الثقة والواقعية والتطوير الذايت والدافعية) لدى املعلمني.
 )2االستفادة من نتائج هذا البحث والنظرية اليت مت التوصل
هلا يف تقدمي دورات تدريبية للمعلمني متخصصة يف
التعلم النشط.
 )3توجيه اهتمام املعلمني إىل اإلمكانات احلقيقية املتوفرة
لديهم واستثمارها يف تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط.
 )4توجيه املشرفني الرتبويني إىل نقل جتارب املعلمني احلية يف
تطبيق التعلم النشط لزمالئهم اآلخرين.
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Abstract: This study aimed to explore the understanding of teachers who have an active learning card of active learning, as
well as how they apply and practice active learning in the classroom, and some of the elements associated with the
application of active learning. The authors used the qualitative research through designing the grounded theory to reach to a
theory that explains the practical practice of active learning guided by the collected data. The purposive sample consisted of
(20) teachers who have the active learning card given by the educational supervisor under the supervision of the Department
of Education. The research concluded that there are four main categories that help in the practice of active learning in the
classroom, these are: Trust, Realism, Motivation and Self-development, as each of these categories include a number of
elements associated with them, and in the light of the research results there are a number of recommendations and proposals.
Keywords: (Teaching Strategies, Qualitative Research, Teaching Skills)
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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.

