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 للبحوث المحكمة في مجلتين دوليتين دراسة تحليلية : في التعليم الدينيواقع البحث العالمي المعاصر 

 عبدالعزيز بن عبداهلل بن طالب

 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية 

 هـ7/1441/ 8  وقبل - هـ22/4/1441قدم للنشر  

 

حتليل عرب ، هموضوعاته واهتمامات حيثالتعليم الديين من  جمال العاملي املعاصر يفالستكشاف واقع البحث العلمي هذه الدراسة سعت  :المستخلص
 الدراسة استخدمتو  (.2019-2015آلخر مخسة أعوام )  االتعليم الديينا واالجملة الربياايية للتعليم الديينامنشورًا يف جمليتحمكمًا حبثًا  270

عدد الباحثني وجنسهم، وايتساهبم الوظيفي،  لبحوث الجملتني من حيث حتليلاستمارة  وتضمنت مخسة حماور كان أوهلا (حتليل احملتوىاملنهج الوصفي )
الرتكيز  ودوهلم، واملرحلة الدراسية، واملنهج البحثي، والدين املرتبط بالبحث، وموضوعه الرئيس، كما تضمنت الدراسة أربعة حماور أخرى الستجالء

 .املرتباة باإلسالم ، وكذلك البحوثذات االستشهادات العالية اخلاصة واملؤمترات، والكلمات املفتاحية، باإلضافة لرصد البحوث يف األعداد البحثي
الثقافية واالجتماعية والروحية النصيب األكرب املوضوعات ييل شفت يتائجها عن كما كعدد البحوث،   ملحوظ يفوأوضحت بيايات الدراسة وجود منو 

استخدام أكثر من يصف الباحثني لألسلوب البحثي أيضًا  النتائج وأوضحتالنماذج والارق التدريسية، موضوعات من اهتمامات الباحثني، ويليها 
الجمالت الدولية  مثل هذهالع الباحثني ومشاركتهم يف باط الدراسةأوصت مرتبط باإلسالم. و  يف الجملتني حبوث 10أن واحدًا من كل و ، غري التجرييب

الستفادة من املناسب من موضوعات البحوث ومنهجيتها وأدواهتا يف تاوير او ومشاركة اخلربات والتجارب، املؤمترات املرتباة هبا مبا يؤدي للتعاون و 
ويتعاون مع يف هذا الجمال،  العلمي يعىن بتاوير البحثإيشاء مركز متخصص  كما اقرتحتالعريب،  يف اململكة والعامل ث العلمي يف التعليم الديين البح

     حول العامل. ملماثلةاملراكز واجلهات البحثية ا

 . التعليم الديين، البحث العلمي، حتليل احملتوى، الرتبية اإلسالمية: الكلمات المفتاحية
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      مقدمة

عليها  تعّولالبحث العلمي أحد أهم العناصر اليت  يُعد    
فالدول املتقدمة التنموي، و الدول لتحقيق النمو االقتصادي 

يمن عل  املراتب األو ى يف واملستقرة سياسيًا هتُ  اقتصادياً 
املؤشرات الدولية للبحث العلمي والنشر وكذلك يف عدد 

وضح االرتباط الوثيق بني االهتمام اجلامعات املتميزة، مما يُ 
باملعرفة والعناية بالبحث العلمي ومستوى التقدم العلمي 

)بن  واحلضاري وما يرتبط بذلك من منو اقتصادي ورخاء
االهتمام بالبحث  مؤشراتد وإن أح، (2018طالب، 
عل  واقعه ومعرفة موضوعاته ومستجداته  االطالع   العلمي

عاملياً، واملشاركة يف املؤمترات وامللتقيات الدولية املتخصصة، 
  لالستفادة منها.  ودراسة التجارب واملمارسات العاملية

التعليم الديين أمهية البحث العلمي يف جمال ويكتسب     
فالتعليم الديين اميكن أن ميثل األساس الذي قامت خاصة، 

العربية السعودية من بداية  عليه سياسة التعليم يف اململكة
العلوم و (، 24 :2010ا )العيس ، التعليم النظامي حىت اليوم

مجيع مراحل التعليم  يفاملكويات الرئيسة هي أحد  دينيةال
البحوث املتعلقة  هباوقد مشل االهتمام ، يف اململكة العام

ومع عدم وجود مركز  بتاويرها وحتسني مناهجها وأساليبها،
يف  العلوم الشرعية أو الدينيةمتيز حبثي أو وطين متخصص يف 

يف هذا البحوث  فإن -حبسب اطالع الباحث-اململكة 
 الت اهتماماً كبرياً من الباحثني.ي التخصص

هي جامعة  وعل  سبيل املثال فقد يشر يف جامعة واحدة    
امللك سعود وحىت هناية الفصل الدراسي األول لعام 

رسالة ماجستري ودكتوراه مرتباة  177هـ 1439/1440
كما   ،(2020)بن طالب، ةسالميإلمبناهج وتدريس العلوم ا

 مئات الرسائل العلمية يف اجلامعات السعودية األخرى يشرت
سواء يف املناهج وطرق التدريس أو يف أقسام الرتبية 

وث حباإلسالمية، وباإلضافة إ ى الرسائل العلمية، فقد يشرت 
 .يف العديد من الجمالت الرتبوية احمللية والعربية هذا الجمال

 بعض فإن، العلمية ومع كل هذه البحوث والرسائل    
إ ى عدم  يشرياملهتمني بعمليات اإلصالح والتاوير الرتبوي 

املمارسات يف الواقع و  وتوصياهتا هاوجود أثر مباشر لنتائج
التعليمية، وأن البحث العلمي الرتبوي عمومًا ال يرتبط 
مبشكالت الجمتمع امللحة وقضاياه األساسية، وهذا املوضوع 

ها، وال يعتقد ئحيتاج لدراسات عميقة ليس هذا موقع استقرا
ن أإال  ل  البحث الرتبوي،الباحث هنا أن أسبابه تقتصر ع

االهتمام بتحسني وتاوير املمارسات البحثية سيسهم يف 
نتائج والفوائد املرجوة ال هحتقيقو تعظيم دور البحث الرتبوي 

 منه. 

وإن االطالع عل  واقع البحث العلمي العاملي يف مجيع       
التخصصات واحلقول املعرفية، ومعرفة موضوعاته واهتماماته 
ومستجداته وطرقه وأساليبه العلمية والبحثية للتعامل معها 
ودراستها هو أحد أساليب التاوير والتحسني، فاحلكمة ضالة 
املؤمن، كما أن العامل أصبح قرية صغرية تتشابك فيه القضايا 

 . ومل يعد باإلمكان البقاء مبعزل عن التأثر به ،واملشكالت

 العقود األخرية، وشيوع وبسبب العوملة وسهولة التواصل يف    
اللغة اإلجنليزية لغة عاملية للبحث العلمي، ومنو برامج الدراسة 
يف اخلارج واستقااب الالبة والباحثني لدى الدول املتقدمة 

أي الدول -أصبحت العديد من املراكز واجلهات البحثية فيها 
ذات طابع عاملي غري حملي، فاملالحظ أن أعضاء  -املتقدمة

العلمية يف هذه الدول يكويون عادة من جنسيات  اجلمعيات
حيضرها الباحثون  فيهاخمتلفة، واملؤمترات اليت تنظم 

أحناء العامل، أما الجمالت العلمية  مجيعواملتخصصون من 
أحد أهم  كوهناالدول للنشر فيها،   مجيعفيتنافس الباحثون من 

 تعكسمصادر املعرفة مبا ينشر فيها من حبوث علمية حمكمة 
االهتمامات العلمية واملستجدات والقضايا امللحة يف 

 التخصص.
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لالطالع  ذا النوع من الدراساتهل الكبرية مهيةاألومع     
 ،اهتماماتهموضوعاته و  ومعرفة املعاصر عل  البحث العاملي

 باللغة العربيةدراسات قليلة  الباحث مل يقف إال عل  فإن
واليت ( 2015احمليسن والبلوي ) دراسة ، منهاذلك تتناول

لتعرف عل  التوجهات البحثية العاملية يف تعليم هدفت إ ى ا
العلوم يف ضوء املستحدثات العلمية والتقنية والرتبوية وذلك 

حتليل حمتوى خلمس جمالت عاملية  استمارةباستخدام 
متخصصة يف تعلم وتعليم العلوم، وقد أوضحت يتائج 

صفي هو أكثر مناهج البحث استخداماً الدراسة أن املنهج الو 
وبعده يأيت املنهج التجرييب، مث املنهج شبه التجرييب كما 
أوضحت النتائج أن الواليات املتحدة األمريكية هي الدولة 

 األكثر تكراراً ألماكن إجراء البحوث.

أما أكثر التخصصات تكرارًا يف عناوين البحوث فهو     
هي  اً وأكثر املراحل الدراسية تكرار  ،ختصص العلوم العامة

جمال املفاهيم، ، أما أكثر الجماالت تكراراً فهو املرحلة االبتدائية
مث  واملناقشات،والقراءة مث جمال تقنيات التعليم مث اللغة 

النماذج  مثالرمسي غري  مالتعل االستقصاء مث أسلوب
وقد قدمت الدراسة عددًا من التوصيات منها والنمذجة. 

يركز عليها يف العامل ستفادة من التوجهات احلديثة اليت اال
يف تاوير البحث العلمي يف جمال تعلم وتعليم العلوم  املتقدم

 يف العامل العريب.  

هدفت إ ى  اليت (2013الغامدي ) أيضًا دراسة ومنها     
معرفة التوجهات البحثية العاملية يف تعليم الرياضيات وتعلمها  
كما وردت يف عينة من الجمالت العاملية املتخصصة خالل 

ومن مث وضع خرياة  ،2010و 2006الفرتة بني عامي 
حبثية لجماالت وأولويات البحث يف تعليم الرياضيات وتعلمها 

 يف اململكة العربية السعودية. 

لتحليل حتليل حمتوى  استمارةوقد استخدم الباحث     
وكشفت يتائج دراسته عن ستة حبثاً،  50البحوث وعددها 

سرتاتيجيات اجماالت رئيسة مرتبة حسب تكرارها هي: 

تدريس الرياضيات، والتفكري الرياضي ومكوياته، واحملتوى 
العلمي، والتنمية املهنية، مث جمال العمليات الرياضية، كما 

تاوير  التوصل إ ى عدد من أولويات البحث، وأخرياً  أمكن
مناهج الرياضيات املدرسية، وقد اختتمت الدراسة بعدد من 

البحوث التابيقية تضمنت ضرورة االهتمام بالتوصيات واليت 
يف جمال تعليم الرياضيات مع الرتكيز عل  بعض الجماالت 

يات العامة عل  املستوى احمللي ومن أمهها: تعليم الرياض
وجماالت احلس الرياضي، وتعليم الرياضيات والتفكري 

 ي. الرياض

فيما يتعلق بالبحث العاملي املعاصر يف جمال الكشف عن و     
( بدراسة وصفية للبحوث 2012املوهوبني، قام البخيت )

العاملية املنشورة يف عدد من الجمالت املتخصصة خالل الفرتة 
حلل  إذومرتي باستخدام املنهج الببلي 2004-2009
% من اإليتاج 15.54دراسة شكلت يسبة  157الباحث 

البحثي العاملي من خالل حتليل مؤشرات كمية كحجم اإليتاج 
العلمي وتوزيعه الزمين والجمالت األكثر يشرًا ويوع املوهبة 
املكتشفة واملوضوعات املتناولة والقضايا واملناهج واألدوات 

 .لفنيراحل الدراسية وبيايات املؤ وامل

وقد خلصت الدراسة إ ى أن جمال الكشف عن املوهوبني      
تتنوع فيه فئات املوهبة ويضم مناذج كثرية وقضايا متعددة مما 
يتالب من الباحثني ضرورة االهتمام املستمر بالتاوير املهين 

 واالطالع عل  املستجدات احلديثة يف هذا الجمال.

 إذيف هذا الجمال فهي كثرية  بالنسبة للدراسات األجنبية أما    
ومعرفة املوضوعات الباحثون بدراسات التحليل  يهتم

للبناء عليها يف تاوير واالهتمامات ويتائج البحوث احلديثة 
ذات البحث العلمي، وسيقتصر الباحث هنا عل  الدراسات 

يل  األخالقي فمن ذلك دراسة وأ بالتعليم الديين العالقة
( عن التوجهات البحثية يف 2013) Lee & Taylor تايلورو 

وقد اقتصرت عينة الدراسة  ،عاماً  40الرتبية األخالقية خالل 
 The Journalعل  جملة واحدة فقط هي جملة الرتبية األخالقية 
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of Moral Education،  وقد مشلت الدراسة حتليل حمتوى
 . 2011وحىت عام  1971حبثاً منشوراً من عام  945

وقد كشفت الدراسة عن موضوعات مهمة وعن        
 ،جماالت مل حتظ باالهتمام الكايف يف جمال الرتبية األخالقية

تعد  واليت –أشارت الدراسة إ ى اإلسهام الكبري هلذه الجملة و 
 -العاملية متعددة التخصصات يف هذا الجمال اتالدوري أشهر
سة وتاوير الدراسات الرتبوية يف جمال النظرية واملمار  يشريف 

  السياقات االجتماعية والثقافية يف جمال الرتبية األخالقية.

عينة  ومن الدراسات التحليلية املنشورة واملرتباة بالجملتني    
 English et إجنليش وآخرون الباحثون به قام ماهذه الدراسة 

al، ثالث دراسات متتابعة تناولت األو ى  يفذوا فقد
( حتليل احملتوى وإسهامات الباحثني يف الجملة 2003)

 The British Journal of Religiousالربياايية للتعليم الديين 

Education   150ومشل ذلك  ،2002وحىت  1992للفرتة 
حبثًا ضمن ثالثة اجتاهات رئيسة: يظرية ويوعية وكمية مع 

جهاهتم العلمية و يايات الكمية عن الباحثني و تقدمي بعض الب
 .وخلفياهتم

وقد أوضح الباحثون أيه ومع تاريخ الجملة الاويل املمتد     
دراسة حتليلية مشاهبة مسبقاً،  أي فإيه مل جتر 1934من عام 

وقد حدد الباحثون ستة موضوعات رئيسة تناولتها حبوث 
الجملة وهي: النظرية الرتبوية، النماذج وطرق التدريس، األخالق 

، القضايا الثقافية السياسات الرتبويةاإلدارة و  والقيم،
د يالت هذه املوضوعات واالجتماعية والروحية، والتقاليد وق

%، 2.6%، 25%، 11.5ية عل  التوايل: تالنسب اآل
وقد يال الباحثون الربيااييون % %7.7، %32.6، 20.5

 %(.  64.1النسبة األعل  يف النشر يف هذه الجملة )

د تناولت جملة التعليم فق( أ2005أما الدراسة الثايية )    
 2002وحىت  1993للفرتة  Religious Educationالديين 
حبثًا ضمن  325ومشلت يضًا دراسة أو ى من يوعها، أوهي 

وفيما يتعلق باملوضوعات  يفس االجتاهات الرئيسة السابقة،

ية: النظرية الرتبوية تفقد حظيت بالنسب اآل الرئيسة
%(، األخالق 27.7%(، النماذج وطرق التدريس )15.7)

%(، 1.2%(، اإلدارة والسياسات الرتبوية )3.4والقيم )
%(، والتقاليد 26.8ثقافية واالجتماعية والروحية )القضايا ال

وقد يال الباحثون من أمريكا النسبة األعل  يف  ،%(23.4)
 %%( يف هذه الجملة. 86.2النشر )

: الجملتني بني ( مقاريةب2005تناولت الدراسة الثالثة )    
 The British Journal ofالجملة الربياايية للتعليم الديين 

Religious Education  وجملة التعليم الديينReligious 

Education فيما  ومناقشة النتائج اليت توصلت هلا الدراسة
، املشرتكة مقابل الفردية بحوثكاخنفاض ال  يتعلق بالجملتني

مييلون  إذواخنفاض مشاركة بعض الباحثني يف كلتا الجملتني 
للتعامل مع جملة واحدة، واالخنفاض النسيب ملشاركة الباحثات 

%(، 24.4وخصوصًا يف الجملة الربياايية للتعليم الديين )
قلة البحوث أيضًا واخنفاض مسامهة طالب الدراسات العليا و 

، وايتهت هذه الدراسة بتقدمي بعض املقرتحات ملعاجلة ةالنوعي
 هذه اجلوايب. 

هذه الدراسات الثالث مجيعًا من  معاسة احلالية الدر  تتفق    
 أن حتليل حمتوى حبوث الجملتني واملقارية بينهما إال معايري ياحية

إن  إذ ة أعواممخسالرتكيز يف الدراسة احلالية اقتصر عل  مدة 
تعد يف يظر الباحث كافية الستكشاف  أعوامفرتة مخسة 

وهو ما يكتف  الواقع املعاصر للبحث العلمي يف الجمال احملدد، 
بعض أخرية كما رأينا يف  ة أعوامأو مخس ةفيه عادة بثالث

( 2013الدراسات املشار إليها سابقًا كدراسة الغامدي )
 . (2012والبخيت )

  :األهمية

، وهي األو ى من يوعها حبسب تنبع أمهية هذه الدراسة     
كما تقدم    من أمهية العلوم الدينية يفسها،اطالع الباحث، 
 اطالع الباحثنيكما تتضح أمهيتها يف ،  إيضاحه يف املقدمة

عل  واقع البحث  املتخصصني وطالب الدراسات العليا
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العلمي املعاصر يف جمال التعليم الديين واالستفادة من ذلك يف 
 موضوعاتهع يوتنو  حمليًا وعربياً  علميتاوير البحث ال

جديدة حبثية وأدوات واهتماماته، والنظر يف استخدام أساليب 
، كما أن املؤمل أن هذه الدراسة ستحفز يف البحوث الرتبوية

كالدراسات   الباحثني يف بعض التخصصات األخرى
وغريها لتنفيذ دراسات مماثلة  االجتماعية واللغات والفنون

البحث العلمي العاملي املعاصر يف هذه  اهتماماتملعرفة واقع و 
 التخصصات.  

ويف ضوء االهتمام املتزايد بالبحث العلمي يف اململكة     
واحلرص عل  تقدم اجلامعات السعودية يف مراتب التصنيف 

ه أهدافًا تتعلق بذلك، فإن هذ 2030 وتضمني رؤية اململكة
اثنتني إن املؤمل أن تعريفها ب إذالدراسة تكتسب أمهية خاصة 

الجمالت الدولية يف هذا الجمال التخصصي وتعريفها  من
ا سيشجع اهتماماهتوضوعات البحوث املعاصرة و جاالت ممب

ا من الجمالت ا وكذلك يف غريمهمالباحثني عل  النشر فيه
يف مستوى  الدولية املتميزة مما ينعكس عل  تصنيف اجلامعات

 البحث العلمي والنشر. 

إ ى التعرف  عادة النشر يف الجمالت العاملية يؤدي كما أن    
 ،عل  الباحثني املتخصصني يف هذا الجمال من أحناء العامل

واالستفادة من  ،ويقود إ ى التعاون العلمي والبحثي فيما بينهم
اخلربات املشرتكة لإلسهام يف تنفيذ برامج اإلصالح الرتبوي 

 ومعاجلة املشكالت التعليمية. 

  :المنهجية واإلجراءات

لتحليل حمتوى استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي      
يوضح الشكل البحوث العلمية يف الجملتني احملددتني، وكما 

وفق عمليات متتابعة من الفرز  أجريت الدراسةفقد ، 1رقم 
الباحث  رجع في البداية، فواجلمع والتحليل والتفسري

واخلصائص  وضوعاتامللألدبيات والدراسات السابقة املتعلقة ب
تلك املرتباة ببعض التخصصات ، و فيما يتعلق بالتعليم الديين

أجرى  مث األخرى لإلفادة منها يف أسلوب البحث املناسب،

للمجالت الدولية يف جمال التعليم الديين  شامالً  اً مسح
 Scopusقاعدة االستشهادات املرجعية سكوبس واملدرجة يف 

ضمن  الديين جملة ذات ارتباط بالتعليم 16أمكن حتديد  إذ
 .حتت موضوع الدراسات الدينية الجمالت املصنفة

جملتني فقط  وقع االختيار عل وبعد الرجوع هلذه الجمالت     
لسمعتهما  بريااييةواألخرى أمريكية من هذه الجمالت واحدة 

 إذابيعتهما العاملية لو وسياسة النشر الصارمة فيهما املتميزة 
تشمل املوضوعات املتناولة مجيع األديان وال تقتصر عل  دين 

، وملشاركة الباحثني فيهما من مجيع أو طائفة حمددة واحد
األديان واخللفيات بال استثناء،  أحناء العامل ومن مجيع

لواحدة عامًا  115لنحو تارخيهما الاويل يف النشر واملمتد لو 
منهما تنتمي لثقافة  الً كما أن ك،  عامًا للثايية 85 و ،منهما

    .ومدرسة خمتلفة وهلا تأثريها الكبري سواء يف حمياها أو خارجه

 وباإلضافة إ ى ذلك فقد اطلع الباحث عل  دراسة    
( واليت اقتصرت ب2005) English et al نيإجنليش وآخر 

 ، كما تقدم إيضاحه،هاتني الجملتني حبوث يف حتليلها عل 
وتؤكد عل  متيز  ،وبررت ذلك جبملة مربرات تتضمن ما سبق

هاتني الجملتني بالرتكيز البحثي عل  التعليم الديين خبالف 
والفقرات ، واليت تضم جوايب حبثية أخرى الجمالت األخرى

 ية تتضمن يبذة خمتصرة عن هاتني الجملتني.  تاآل

)رقم   Religious Educationجملة التعليم الديين     
وللنسخة  4087-0034هو  ISSNالتسلسل املعياري الدويل هلا 

( تصدر عن مجعية التعليم الديين 3201-1547اإللكرتويية 
إيشائها إ ى عام بالواليات املتحدة األمريكية واليت يعود تاريخ 

يف  وهبذا فهي أقدم اجلمعيات املتخصصة يف العامل ،1903
هذا الجمال، وتضم األساتذة واملمارسني والباحثني يف جمال 

إن مهامها الرئيسة  إذالتعليم الديين يف أمريكا وحول العامل 
إتاحة الفرصة الستكشاف وتاوير املمارسات املرتاباة للتعليم 

حث العلمي والتدريس واملنح والقيادة يف الديين يف جمال الب
عل  املؤسسات األكادميية والجمتمعات الدينية ويف إطار أوسع 
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وللجمعية مؤمتر سنوي ينظم  مستوى الجمتمع العاملي ككل.
 عادة يف شهر يوفمرب )تشرين الثاين( من كل عام.

 ،هي الجملة الرمسية هلذه اجلمعيةجملة التعليم الديين و     
العلمية  بحوثتنشر ال إذنها سنويًا مخسة أعداد ويصدر م

ومراجعات الكتب واملقاالت النقدية وغريها، ويرأس حتريرها 
من   Joyce Ann Mercerحاليًا الدكتورة: جويس آن مريكر 

 .   Yale Universityجامعة ييل 

 British Journal ofأما الجملة الربياايية للتعليم الديين     

Religious Education  رقم التسلسل املعياري الدويل هلا(
ISSN  7931-1740وللنسخة اإللكرتويية  6200-0141هو )

صدرت آيذاك حتت  إذ ،1934فيعود تارخيها إ ى عام 
مسم  التعليم يف الدين، وهي الجملة الرائدة يف بريااييا لنشر 
البحوث الدولية يف جمال الدين والتعليم واملناقشات العلمية 

 للقضايا املتعلقة بالدين والتعليم عل  الصعيد الدويل. 

اليت تسهم يف إلقاء الضوء عل   بحوثتشجع الجملة ال     
العالقة بني الدين والتعليم يف مجيع مراحل البيئات التعليمية 
الرمسية وغري الرمسية سواء عل  النااق احمللي )الربيااين( أو 

أعداد سنويًا ويتو ى رئاسة  4يصدر هلذه الجملة حاليًا  الدويل. 
تاذ جبامعة األس Julian Sternحتريرها الدكتور: جوليان سترين 

بربيااييا،  York St John Universityيورك سايت جون 
وباإلضافة إ ى هيئة التحرير الربياايية للمجلة يوجد هلا جملس 

يضم أساتذة من خلفيات دينية متنوعة من  استشاري دويل
 دولة.   20أكثر من 

يف العديد من قواعد البيايات  ةكلتا الجملتني مكشف    
تخصصة يف العلوم االجتماعية واإليسايية، كما الببيلوجرافية امل

ضمن قاعدة االستشهادات املرجعية  ةأن كلتا الجملتني مدرج
  Elsevierالصادرة عن شركة إيلزفري   Scopusسكوبس 

وكذلك قاعدة االستشهادات املرجعية لآلداب واإليساييات 
Arts & Humanities Citation Index    الصادرة عن شركة

، وباإلضافة إ ى ذلك فإن الجملة الربياايية  Clarivateكلرييف 

للتعليم الديين مدرجة يف قاعدة االستشهادات املرجعية للعلوم 
الصادرة  Social science citation index   SSCIاالجتماعية 

 لنفس الشركة. 

عد ويف رأي الباحث فإن وجود هاتني الجملتني يف دولتني يُ     
ة كربى فيهما، ولغتهما األم هي البحث العلمي أولوي

اإلجنليزية، وبسبب كون توجه الجملتني غري متحيز لدين أو 
وتنوع فريق  طائفة كما يف سياسة النشر املعلنة يف موقعيهما،

يضم أساتذة من عدد من الدول  إذهيئة التحرير فيهما 
باإلضافة  ،مبا يف ذلك اإلسالم وينتمون لعدد من األديان

ولقاءات سنوية أو كل سنتني مرتباة هبما،  لوجود مؤمترات
طويلة، فقد أسهم ذلك   دةوبسبب التاريخ العملي املمتد مل

وما تتحليان به من مسعة متميزة أدت  ،كله يف شهرة الجملتني
إ ى حرص الباحثني من شىت األديان والاوائف عل  يشر 

 فيهما.     حبوثهم

املعاصر يف جمال ولتحقيق فهم أفضل للواقع البحثي     
حماور  مخسةبيايات الدراسة وفق الباحث مجع ، التعليم الديين

متنوعة لتقدمي تصور شامل للقارئ والباحث العريب يف جمال 
 : وهذه احملاور هي ،التعليم الديين

باستخدام التكرارات والنسب  بحوثلل الوصفية بياياتالأواًل: 
 . املئوية

 . وموضوعات املؤمتراتا: األعداد اخلاصة ثاييً 

 . ثالثاً: الكلمات املفتاحية

 . ذات االستشهادات العالية البحوثرابعاً: 

 .املرتباة باإلسالم بشكل مباشر البحوثخامساً: 

وفيما يتعلق باخلاوة )أواًل( وبعد النظر يف الدراسات     
(، ب2005) English et alالسابقة وخصوصًا دراسة 

التحليل يفسها املستخدمة يف هذه  أداةالباحث  استخدم
يسرية مبا يناسب الفئة املستهدفة من  تعديالتالدراسة مع 
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» » » 

أمساء عدد ويسبة تكرار حذف ما يتعلق بك،  الدراسة احلالية
كوهنا تستغرق مساحة كبرية وال   الباحثني واجلامعات املشاركة

 بعض اجلداول. معًا يفهتم القارئ العريب كثرياً، وكضم فقرتني 
الباحث رجع التحليل  استمارة لإلجابة عن النقاط احملددة يفو 

  & FrancisTaylorلصفحة البحث يف موقع تايلور وفرايسيس 
عنوان البحث ومستخلصه ويبذة عن مؤلفه أو  واملتضمنة
 . مؤلفيه

  

 

 

                  

 

 عام إلجراءات تنفيذ الدراسة : وصف1شكل 

موقع وباالعتماد عل   حتديد واختيار هاتني الجملتني، بعد
والذي  Taylor & Francis سجمموعة تايلور وفرايسي

يف كلتا  العلمية البحوث تصدرُ ، املنشورة فيهما البحوث يوفر
وحبسب موقع ، 2019وحىت  2015منذ عام الجملتني 

، فإن قاعدة (2019وزارة التعليم، ) املكتبة الرقمية السعودية
فضل أتقدم الدخول املباشر إ ى بيايات هذه الجمموعة ا

يسايية والعلوم االجتماعية الجماالت العاملية من العلوم اإل

والعلوم السلوكية وبناء البيئات والعلوم التقنية الابية والقايون، 
عنوان من  30000ثر من أكولدى تايلور ايد فرايسيس 

ا  .جماالت عامة خمتلفة إ ى خمتارات من جماالت خمتلفة
البحوث لكل  وعدد ،األعداد عدد يوضح 1رقم واجلدول 

حسب البيايات املستخرجة من موقع  ددةاحمل عواممن األ عام
خالل فرتة تابيق الدراسة املشار إليها أعاله الجمموعة 

(11/2019  .) 
 1جدول 

 2019وحتى  2015لكل عدد لألعوام من  البحوثعدد األعداد لكل مجلة و  
 المجموع 2019 2018 2017 2016 2015  المجلة/العام

 25 5 5 5 5 5 األعداد مجلة التعليم الديني
 155 37 30 37 26 25 البحوثعدد 

المجلة البريطانية للتعليم 
 الديني

 16 4 3 3 3 3 األعداد
 115 32 29 17 19 18 البحوثعدد 

 

 دتبع  ستُ او عل  البحوث فقط  التحليل يف رص  قتُ ا    
يف جمليت التعليم  52و 51مراجعات الكتب واليت بلغت 

الديين والجملة الربياايية للتعليم الديين عل  التوايل وذلك خالل 
مقدمات احملررين  دتبع  استُ األعوام اخلمسة حمل الدراسة، كما 

وتقارير الدول  ،والتقارير املتنوعة مبا يف ذلك تقارير املنتدى
 وغريها. 

يسخة من ولتسهيل مجع البيايات، استخدم الباحث     
جملة أي كل احملددة ل عام من األعوامتحليل لكل ال استمارة
 مُجعت، تحليل، بعد ذلكال يسخ من استمارة 10مبجموع 

 الفرز األولي

استكشاف 
 المجالت 

 اختيار المجلتين

 اختيار قاعدة البيانات

  

 تحديد العينة

 بحوثتحديد األعوام وال
واستبعاد مراجعات 

 الكتب والتقارير

تحديد األداة ثم قياس 
 ثباتها 

 

جمع البيانات وفق 
 المحاور الخمسة 

تحليل النتائج 
بعض وتقديم 

االستنتاجات 
 والتوصيات
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للمجلة احملددة  اخلمسة عوامألللكل عام مث مجعت البيايات 
لجملة  : واحدةيسختانأي  ،لاليتهاء منها يف ملخص واحد

ليتم  للمجلة الربياايية للتعليم الديين األخرىالتعليم الديين و 
 فقرة النتائج.   يسخة أخرية مث تضمينها يف يفالحقاً تلخيصها 

ثبات أداة الدراسة عن طريق إعادة حتليل  قاس الباحث    
بعد حنو شهر من التحليل األول  2015حبوث الجملتني لعام 

حلساب يسبة االتفاق بني التحليلني باستخدام معادلة 
يف كلتا  2015وقد شكلت حبوث عام  ،Holstiهولسيت 

% من عينة الدراسة، وقد بلغت يسبة 15.65الجملتني يسبة 
% وهي يسبة مرتفعة تشري إ ى 93.6يلني االتفاق بني التحل

 ثبات عايل. 

حمور وقد كايت هذه الدراسة يف البداية مقتصرة عل      
إال أن  واحد كما هو احلال يف العديد من الدراسات السابقة،

تباعًا لإلسهام  ة التاليةاألربع اورالباحث رأى الحقًا إضافة احمل
واالهتمامات  يف مزيد من اإليضاح لواقع البحث العلمي

اليت يالت  البحوث احلالية للباحثني وكذلك تقدمي يبذة عن
 البحوث اهتماماً أكرب باالستشهاد هبا وكذلك عن موضوعات

 املرتباة بالدين اإلسالمي.

واليت هدفت لتكوين صورة مجيعها  اورومع هذه احمل    
هذه الدراسة حمدودة من جوايب عدة،  واضحة ودقيقة، تظل

إهنا اقتصرت عل  جملتني فقط حملاولة وصف واقع جمال  إذ
علمي واسع ومتشعب، كما أهنا اعتمدت عل  عناوين 
البحوث ومستخلصاهتا لإلجابة عن يقاط التحليل، بافرتاض 

وصفًا وافيًا وشاماًل حملتويات البحوث،  أن املستخلصات توفر
مل كما أهنا اقتصرت عل  موضوعات املؤمترات السنوية و 

 ُحللتوأخرياً، فقد ، ارق لبحوث املؤمترات بالتفصيلتت

اجتاه موضوعي ضمن كل حبث تصنيف  البيايات مبا يف ذلك 
يؤكد الباحث أيضاً وهنا ، هاجتهادرؤية الباحث و  حمدد وفق

أن هذا البحث ال يهدف للمقارية بني هاتني الجملتني، أو 
 تفضيل إحدامها عل  األخرى أو تفضيلهما عل  غريمها من

اطالع القارئ والباحث العريب عل  يروم أساساً الجمالت، وإمنا 
الواقع البحثي العاملي واملوضوعات البحثية املعاصرة يف جمال 
التعليم الديين وفق احملاور احملددة يف هذه الدراسة، مما يرجو أن 
يسهم يف تاوير البحث العلمي يف جمال العلوم الدينية وتوسيع 

طرق أو وضوعات البحثية ألفكار واملابعلق آفاقه سواء فيما يت
 مما تقدم اإلشارة له. وأدواته البحث 

  :نتائجال

يف مسبقًا احملددة  ةاخلمس اورضمن احمل عرض النتائج قبل     
يف أعداد  منو ملحوظإ ى  هنا يشري الباحث منهجية الدراسة،

البحوث يف كلتا الجملتني، فبالنسبة لجملة التعليم الديين، وكما 
 2015كان جمموع حبوثها يف عامي   1دول رقم اجل أبان
يف العامني جمموعها وأصبح ، واحدًا ومخسني حبثًا  2016و

حبثاً، أما بالنسبة للمجلة  67( 2019و 2018األخريين )
حبثاً  19و 18كايت تنشر   الربياايية للتعليم الديين فبعد أن

عل  التوايل، أصبحت تنشر يف  2016و  2015يف عامي 
حبثاً، كما  32و  29( 2019و  2018العامني األخريين )

أعداد يف العام الواحد بدءًا من عام  4أهنا أصبحت تنشر 
( يوضح 2 )رقم يتوالشكل اآلأعداد،  3بداًل من ، 2019

 43حجم النمو يف جمموع أعداد البحوث يف كلتا الجملتني من 
أي  2019حبثًا يف عام  69إ ى  2015حبثًا فقط يف عام 
 %. 38 بنسبة منو بنحو
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 2019-2015في مجموع أعداد البحوث في كلتا المجلتين خالل فترة الدراسة  : النمو2شكل 

 اور عرض لنتائج الدراسة مرتبة حبسب احملأيتوفيما ي     
استخدمت  فقد، املوضحة مسبقًا يف منهجية الدراسة ةاخلمس

التكرارات والنسب املئوية إليضاح البيايات الكمية املرتباة 
   :   ، وذلك عل  النحو اآليتهبذه احملاور 

 :للبحوث الوصفية بياياتالأوالً: 

الفردية حصلت  البحوثأوضحت بيايات الدراسة أن     
 3إن حبثني من كل  إذعل  النسبة األعل  يف كلتا الجملتني 

 البحوثيصيب  وإن  فردية،  حبوثهي  فيهمامنشورة  حبوث
 فقد ،الفردية يف جملة التعليم الديين أعل  من يظريهتا الربياايية

% و 74.19يف كلتا الجملتني  هلمابلغت يسبة النشر 
اليت يشرتك فيها  البحوثعل  التوايل، ويلي ذلك  66.67%
وهنا تفوقت الجملة الربياايية حبصول هذا النوع من  ،باحثان
% 17.42% مقابل 28.70التعاويية عل  يسبة  البحوث

الفردية واملشرتكة  البحوثيوضح أعداد  2، واجلدول رقم 
، علمًا بأن املقصود مبجلة )أ( ملؤلفني أو أكثر يف كلتا الجملتني

جملة التعليم الديين )األمريكية(، أما جملة )ب( فهي الجملة 
واجلداول  ،الربياايية للتعليم الديين، وذلك يف هذا اجلدول

  الالحقة.  

 2جدول 
 العلمية بحسب عدد الباحثين البحوثتوزيع  

 المجموع مجلة )ب( مجلة )أ( عدد الباحثين/المجلة
 النسبة المجموع النسبة المجموع النسبة المجموع

 %66.67 180 %56.52 65 %74.19 115 عمل فردي
 %22.22 60 %28.70 33 %17.42 27 مؤلفان اثنان

 %8.89 24 %10.43 12 %7.74 12 مؤلفين 3
 %2.22 6 %4.35 5 %0.65 1 مؤلفين 5أو  4

 %100 270 %100 115 %100 155 مجموع
أما فيما يتعلق جبنس الباحث الرئيس، فقد كشفت        

وذلك يف كلتا  ،بيايات الدراسة أن غالبية الباحثني ذكور
بلغت يسبة الباحثني يف كلتا  إذنسبة متقاربة بينهما، بالجملتني و 

واجلدول رقم  % عل  التوايل،60.00و% 58.06الجملتني 
وكذلك الجمموع  ،يف كلتا الجملتني البحوث يوضح توزيع 3

الكلي والنسبة العامة فيما يتعلق جبنس الباحثني. 
 

43 45 
54 

59 
69 

2015 2016 2017 2018 2019 
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 3جدول 
 العلمية بحسب جنس الباحث الرئيس البحوثتوزيع  

 جنس الباحث/الجملة
 

 الجمموع جملة )ب( )أ(جملة 
 النسبة المجموع النسبة مجموع النسبة المجموع

 %58.89 159 %60.00 69 %58.06 90 ذكر
 %41.11 111 %40.00 46 %41.94 65 أنثى

 %100 270 %100 115 %100 155 المجموع
يف الوظيفي للباحثني املشاركني  يتسابفيما يتعلق باال    

بيايات الدراسة أن  كشفتهاتني الجملتني خالل الفرتة احملددة،  
الغالبية العظم  هم أعضاء هيئة تدريس منتسبني جلامعات 

% عل  78.15و% 77.42وذلك بنسبة ومراكز حبثية، 
الوظيفية  األمساء تفاصيل يوضح 4التوايل، واجلدول رقم 

)أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مسم  أخرى( 
يف كل منها ويسبتها إ ى الجمموع الكلي،  البحوثوجمموع 

احملاضرون أو الباحثون وحنوها  (أخرى)ويدخل يف توصيف 
 من املسميات الوظيفية. 

 4جدول 
 االنتساب الوظيفي للباحثينالعلمية بحسب  البحوثتوزيع  

االنتساب 
 /المجلةالوظيفي

 المجموع مجلة )ب( مجلة )أ(
 النسبة المجموع النسبة المجموع النسبة المجموع

 %18.15 49 %17.39 20 %18.71 29 تدريس( أستاذ)عضو 
)عضو تدريس( أستاذ 

 مشارك
17 10.97% 16 13.91% 33 12.22% 

)عضو تدريس( أستاذ 
 مساعد

33 21.29% 9 7.83% 42 15.56% 

 %32.22 87 %40.00 46 %26.45 41 )عضو تدريس( أخرى
 %11.11 30 %8.70 10 %12.90 20 طالب دراسات عليا

 %10.74 29 %12.17 14 %9.68 15 أخرى
 %100 270 %100 115 %100 155 المجموع

لتوزيع اجلغرايف للدول اليت شارك باحثوها يف ل بالنسبة    
فيما يتعلق مبجلة هاتني الجملتني، أوضحت بيايات الدراسة 

جهات  وأها ينتمون جلامعات يالتعليم الديين أن معظم باحث
%، والغالبية العظم  59.35حبثية يف أمريكا الشمالية بنسبة 

 ،باحثاً( 83)جلامعات أو جهات أمريكية  ينتمون منهم
، جلامعات أو جهات كنديةينتمون ( 9والبقية وعددهم )

وهذا شيء متوقع لوجود مجعية التعليم الديين يف أمريكا 

 عامًا وارتباط الباحثني 117وممارستها أعماهلا هناك منذ 
 .هبا هناك

 وأويف املقابل شكل الباحثون املنتمون إ ى جامعات     
يف   ،الباحثني% يف جمموع 27جهات برياايية يسبة تقارب 

( لباحثني من الدول %47.83كايت الغالبية )حني  
األوروبية األخرى، بينما كايت يسبتهم يف جملة التعليم الديين 

% فقط، ولعل ذلك يعزى للواقع اجلغرايف والتأثري 15.48
تعقد اللقاءات  إذ ،لعقد املؤمترات واللقاءات السنويةاملتوقع 
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تعقد يف حني  ،التعليم الديين يف أمريكا وكندا السنوية جلمعية
الندوة الدولية للتعليم الديين والقيم لقاءاهتا كل سنتني يف 

 بريااييا أو إحدى الدول األوروبية. 

فيما يتعلق بالدول اآلسيوية، فهي حاضرة يف كلتا و     
 إذ ،وإن كان حضورها يف جملة التعليم الديين أوضح ،الجملتني

يف الجملة  %10.43% مقابل 18.06 بلغت يسبته
الربياايية للتعليم الديين، أما يف أسرتاليا وييوزيلندا فالنسبة متيل 

مشاركات  بلغت فقد ،لصاحل الجملة الربياايية للتعليم الديين
الباحثني من هاتني الدولتني )والغالبية العظم  منهما من 

لة التعليم الديين، لجم% 3.87% مقابل 8.7 أسرتاليا(
العلمية حبسب املناقة  البحوثيوضح توزيع  5واجلدول رقم 

بناء عل  ايتماءات  اجلغرافية للجامعات واجلهات البحثية
 الباحثني العلمية وليس جنسياهتم. 

  5جدول 
 تنتمي لها جامعة الباحث أو جهة عملهالعلمية بحسب التوزيع الجغرافي )دول/قارات( التي  بحوثتوزيع ال 

 المجموع مجلة )ب( مجلة )أ( الدولة أو القارة/المجلة
 النسبة المجموع النسبة المجموع النسبة المجموع

 %12.96 35 %26.96 31 %2.58 4 بريطانيا
 %29.26 79 %47.83 55 %15.48 24 بقية أوروبا

 %35.56 96 %3.48 4 %59.35 92 أمريكا الشمالية
 %5.93 16 %8.70 10 %3.87 6 أستراليا ونيوزيلندا

 %14.81 40 %10.43 12 %18.06 28 آسيا
 %1.11 3 %1.74 2 %0.65 1 فريقياأ

 %0.37 1 %0.87 1 %0 0 أمريكا الجنوبية
 %100 270 %100 115 %100 155 المجموع

أما بالنسبة للمرحلة املستهدفة يف البحوث العلمية، فقد       
جملة التعليم الديين غري مرتباة كايت غالبية البحوث يف 

بشكل عام وذلك بنسبة  وإمنا مرتباة بالتعليم ،مبرحلة حمددة
رحلة التعليم العام البحوث املرتباة مب % ، ويلي ذلك58.71
العايل بنسبة التعليم املرتباة ب مث ،%30.32بنسبة 
حبوث مرتباة باملرحلة  3مع مالحظة وجود  %،8.39

أما بالنسبة و  ،(أخرى)هنا حتت بند  احتسبتالتمهيدية 

للمجلة الربياايية للتعليم الديين فقد كايت غالبية البحوث 
 ،%82.61وذلك بنسبة  ،فيها مرتباة مبرحلة التعليم العام

مث  ،% 13.04ة ويلي ذلك البحوث العامة غري احملددة بنسب
البحوث املرتباة مبرحلة التعليم العايل واليت كايت يسبتها 

العلمية  البحوثيوضح توزيع  6واجلدول رقم . 4.35%
حبسب املرحلة الدراسية: مرحلة التعليم العام، أو العايل، أو 

 أخرى كاملرحلة التمهيدية، أو بند غري حمدد.  
 6جدول 

 العلمية بحسب المرحلة الدراسية البحوثتوزيع  
 المجموع مجلة )ب( مجلة )أ( المرحلة/المجلة

 النسبة المجموع النسبة المجموع النسبة المجموع
 %52.59 142 %82.61 95 %30.32 47 عامالتعليم ال

 %6.67 18 %4.35 5 %8.39 13 التعليم العالي
 %1.48 4 %0 0 %2.58 4 أخرى
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 المجموع مجلة )ب( مجلة )أ( المرحلة/المجلة
 النسبة المجموع النسبة المجموع النسبة المجموع

 %39.26 106 %13.04 15 %58.71 91 غير محدد
 %100 270 %100 115 %100 155 المجموع

العلمية حبسب املنهج البحثي  البحوثفيما يتعلق بتوزيع      
أوضحت بيايات فقد  ،7وكما يوضح جدول رقم املستخدم، 

 نأالدراسة تنوع املناهج البحثية اليت استخدمها الباحثون إال 
يف جملة التعليم الديين استخدمت املنهج غري   الغالبية العظم

حصلت  يف حني ،%71.61وذلك بنسبة  ،التجرييب
وقد استخدم  ،%28.39البحوث التجريبية عل  يسبة 
مث الكمي بنسبة  ،%16.13أكثرها املنهج النوعي بنسبة 

اوهو منهج يتضمن بيايات كمية املزجي %، مث 8.39
ويوعية ودجمهما من خالل استخدام تصاميم حبثية متمايزة، 

ورمبا حتمل مسلمات فلسفية وأطراً يظرية متمايزة هي األخرىا 
(Creswell ،2018 ،43 ) 3.87بنسبة .% 

أما يف الجملة الربياايية للتعليم الديين فقد كايت يسبة     
وقد  ،%60بلغت  إذ ،ريالبحوث التجريبية أعل  بكث

مث املنهج  ،%(32.17استخدم معظمها املنهج النوعي )
(، ويالحظ %11.30) زجيمث امل ،%(16.52الكمي )

أن بعضها يف البحوث اليت استخدمت املنهج غري التجرييب 
  بعض البيايات التجريبية بشكل حمدود.استخدم 

 7جدول 
 العلمية بحسب المنهجية البحثية بحوثتوزيع ال 

 المجموع مجلة )ب( مجلة )أ( نوع البحث/المجلة
 النسبة المجموع النسبة المجموع النسبة المجموع

 %22.96 62 %32.17 37 %16.13 25 (نوعي) تجريبي بحث
 %11.85 32 %16.52 19 %8.39 13 (مي)ك تجريبي بحث
 %7.04 19 %11.30 13 %3.87 6 (مزجيتجريبي ) بحث

 %58.15 157 %40.00 46 %71.61 111 غير تجريبيبحث 
 %100 270 %100 115 %100 155 المجموع

 فقدالبحوث، حمل الرتكيز يف هذه لدين لأما بالنسبة     
من البحوث   أوضحت يتائج هذه الدراسة أن الغالبية العظم

يف هاتني الجملتني تناولت املوضوعات بشكل عام يف إطار 
التعليم الديين وبدون الرتكيز عل  دين حمدد، أو أهنا تناولت 
أكثر من دين حمدد بالدراسة، وقد بلغت يسبة هذه البحوث 

والجملة الربياايية للتعليم الديين  ،يف جملة التعليم الديين
 . % عل  التوايل55.65% و47.74

ركزت عل  دين حمدد فقد شكلت أما البحوث اليت و      
اإلسالم  :النسبة الباقية، وقد بلغت يف الديايات الثالث

% 7.74واملسيحية واليهودية يف جملة التعليم الديين 
أما يف الجملة الربياايية للتعليم  ،%10.97% و33.55و

% 30.43% و12.17الديين فقد بلغت النسب 
ولعل زيادة عدد البحوث املرتباة باإلسالم يف %. 1.74و

يعود لكثرة بشكل أكرب من الجملة األمريكية  الجملة الربياايية
الباحثني املشاركني من الدول األوروبية والذين بلغت يسبتهم 

( وعدد منهم 5)جدول رقم  تقدم إيضاحه% كما 47.83
 البحوثيوضح توزيع  8مسلمون، واجلدول رقم  فيما يظهر

 .  الرتكيز األساس للدين املرتبط بالبحثلعلمية حبسب ا
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 8جدول 
 تركيز األساسي للدين المرتبط بالبحثالالعلمية بحسب  البحوثتوزيع 

 المجموع مجلة )ب( مجلة )أ( الدين/المجلة
 النسبة المجموع النسبة المجموع النسبة المجموع

 %9.63 26 %12.17 14 %7.74 12 اإلسالم
 %32.22 87 %30.43 35 %33.55 52 المسيحية
 %7.04 19 %1.74 2 %10.97 17 اليهودية

 %51.11 138 %55.65 64 %47.74 74 عام أو متعدد األديان
 %100 270 %100 115 %100 155 المجموع

فيما يتعلق بالقضايا واملوضوعات األساسية يف حبوث     
أقسام  7إ ى  حبسب أداة الدراسة ُقسمتهاتني الجملتني، فقد 

، التدريسية والارقالعملية رئيسة هي النظرية الرتبوية، النماذج 
األخالق والقيم، اإلدارة والسياسات الرتبوية، القضايا الثقافية 

النصوص املقدسة، التاريخ واالجتماعية والروحية، دراسة 
 ،والتقاليد، واملالحظ هنا وجود بعض التفاوت بني الجملتني

 بيالت القضايا الثقافية واالجتماعية والروحية النصي فقد
وذلك  ،األكرب يف اهتمامات الباحثني يف جملة التعليم الديين

ويليها املوضوعات املتعلقة بالنماذج  ،% 32.9بنسبة 
  يف حني، %23.87وذلك بنسبة  ،تدريسيةال والارقالعملية 

كان االهتمام بالدرجة األو ى يف الجملة الربياايية للتعليم الديين 
، باة باإلدارة والسياسات الرتبويةاملرت اتللقضايا واملوضوع
ويليها مباشرة القضايا الثقافية %، 27.83وذلك بنسبة 

 ، كما يالحظ أن%25.22واالجتماعية والروحية بنسبة 
خالق تشكل يسبة متساوية املرتباة بالقيم واأل بحوثال

 % بقليل يف كلتا الجملتني. 10وتزيد عن  ،تقريباً 

 البحوثفإن يسب عدد  9وكما يوضح اجلدول رقم     
املوضوعات مخسة من  العلمية تبدو متقاربة بني الجملتني يف

الرئيسة عدا القضايا واملوضوعات املرتباة باإلدارة والسياسات 
  .وكذلك التاريخ والتقاليد الرتبوية

 9جدول 
 العلمية  بحوثالالموضوعات الرئيسة في  

 
 الموضوع الرئيس/المجلة

 المجموع مجلة )ب( مجلة )أ(
 النسبة المجموع النسبة المجموع النسبة المجموع

 %10.00 27 %9.57 11 %10.32 16 النظرية التربوية
 %21.48 58 %18.26 21 %23.87 37 النماذج والطرق
 %10.37 28 %10.43 12 %10.32 16 األخالق والقيم

 %17.41 47 %27.83 32 %9.68 15 اإلدارة والسياسات التربوية

القضايا الثقافية واالجتماعية 
 والروحية

51 32.90% 29 25.22% 80 29.63% 

 %2.96 8 %3.48 4 %2.58 4 دراسة النصوص المقدسة

 %8.15 22 %5.22 6 %10.32 16 التاريخ والتقاليد
 %100 270 %100 115 %100 155 مجموعال
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  :األعداد اخلاصة وموضوعات املؤمترات :ثاييا

 هتماماتعد األعداد اخلاصة أحد املؤشرات عل  االتُ     
 إذ اترى هيئة التحرير بالجملة أمهيته ةمعين اتالبحثية مبوضوع

لتقدمي مقرتحاهتم  من مجيع أحناء العامل دع  الباحثونيُ 
البحثية، وتقوم الجملة يف العادة بوضع اإلطار العام للموضوع 
حمل االهتمام وإيضاح أمهيته وبيان كيفية تقدمي املقرتحات 
ووضع إطار زمين ميتد عادة حنو عام كامل ما بني تقدمي 

يف عدد الجملة املخصص  البحوثاملقرتحات واملوافقة عل  يشر 
ألعداد اخلاصة وعالقتها مبوضوع هذه لذلك. وألمهية هذه ا

الباحث رأى  فإن)أواًل(  اخلاوة يف ا ُضمنتالدراسة، ومع أهن
 إلقاء الضوء عل  موضوعات األعداد اخلاصة بشكل منفصل

 . كبريألمهية ذلك يف إيضاح املوضوعات اليت حظيت باهتمام  

وحىت  2015يشر يف جملة التعليم الديين خالل األعوام      
عدد خاص واحد فقط، وقد كان ذلك يف عام  2019
تناول موضوع اخللفية  إذ، العدد األول( 112)جملد  2017

، يف ذلك التعليم الديينودور العرقية والعنصرية ومناهضتها 
باحثني تناولوا موضوع العنصرية ودور التعليم  7وشارك فيه 

لديين يف التخفيف من حدهتا، ومع ختصيص عدد هلذا ا
حبوث  املوضوع إال أيه يتم أحيايًا تناول موضوع العنصرية يف

أعداد الجملة األخرى، وهذا يف رأي الباحث، يعود  مستقلة يف
للتنوع الكبري يف الجمتمع األمريكي والنقاش املستمر حول هذا 

 املوضوع. 

لربياايية للتعليم الديين، فقد يشر أما فيما يتعلق بالجملة او     
 األول عددان خاصانفيها يف الفرتة يفسها حمل الدراسة، 

 2016يف عام  أملايية بشكل مشرتك مع جملة منهما يشر
جملد ) 2017واآلخر يف عام  ،العدد الثاين( ،38 جملد)

األول موضوع املهنة والتمهني  وقد تناول ،العدد األول(، 39
تناول الثاين موضوع يف حني واالحرتاف يف التعليم الديين، 
وقد حظي هذان العددان ، احليادية والتجرد يف التعليم الديين

شارك  إذإلثراء هذين املوضوعني، الباحثني  العديد من مبشاركة

باحثني تناولوا اجلوايب التارخيية والتأصيلية  10يف األول 
ملوضوع التمهني، واستعرضوا بعض التجارب الدولية فيما 
يتعلق بالنظرية واملمارسات يف متهني التعليم الديين، أما 

تناولوا جوايب موضوع  ،باحثني 8املوضوع الثاين فشارك فيه 
واستعرضوا جتارب دول بريااييا وأملاييا  ،احليادية والتجرد

حالياً )وقت إجراء  كما يوجدوفريسا وسويسرا وكندا.  والنرويج 
لتقدمي مقرتحاهتم للمشاركة هذه الدراسة( دعوة للباحثني 

عن  2020يف عدد خاص ينشر يف آخر العام  لبحوثبا
موضوع حترير مناهج التعليم الديين: وجهات النظر الدولية يف 

 . النظرية والبحث واملمارسات

م فيما يتعلق باملؤمترات واللقاءات السنوية، وكما تقدو     
إيضاحه فإن جملة التعليم الديين تصدر عن مجعية التعليم 
الديين بالواليات املتحدة األمريكية، وهذه اجلمعية تعقد لقاء 
سنويًا ينظم عادة يف إحدى املدن األمريكية كما أيه يعقد يف 

، وقد تناولت هذه أعوام عدةإحدى املدن الكندية كل 
(، 2019اللقاءات السنوية موضوعات مثل التعايش )

(، ومستقبل التعليم 2017(، والتعلم )2018والعنصرية )
 (. 2015(، وقوة اخليال يف التعليم الديين )2016)

أما بالنسبة للمجلة الربياايية للتعليم الديين فهي مرتباة و      
، واألمني العام هلذه الندوة يمبالندوة الدولية للتعليم الديين والق

هو رئيس حترير الجملة يفسه، وتنظم هذه الندوة لقاءاهتا مرة كل 
سنتني، وقد تناولت اللقاءات اليت أجريت خالل األعوام 

(، 2018موضوعات التعليم األخالقي ) 2019 - 2015
، وارتباطاهتما بالتعليم (2016والقيم وحقوق اإليسان )

   الديين. 

 :الكلمات املفتاحيةثالثاً: 

در بالنسبة للمجلة الربياايية للتعليم الديين فإن حبوثها تصّ     
أوضحت بيايات الدراسة أن ببعض الكلمات املفتاحية، وقد 

مجلة لل 115أكثر الكلمات املفتاحية تكرارًا يف األعداد ال 
 فقدهي كلمة االتعليم الديينا  2019-2015يف األعوام 
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اعلم أصول  ابفارق كبري كلمت ويليهامرة،  37تكررت 
 انمرات، مث الكلمت 7تكررتا  إذالتدريسا و االدينا 

مرات، كما  6تكررتا  فقداالتعددية الثقافيةا و ااملواطنةا 
دارس املاالتعليم الديين اإلسالميا و ا انتكررت الكلمت

تكررت كلمات: ااملسيحيةا، وا تعليم و  مرات، 5الدينيةا 
مرات، أما الكلمات اليت  4املواطنةا واالتأويلا و االنزاهةا 

املنهجا و االتعليم امرات فهي: ااجتاهاتا و  3تكررت 
العايلا و االتعليم اإلسالميا و االتنوع الديينا و االدراسات 
الدينيةا وااالحرتافا و االسياسةا و ااحليادا و االكتاب 

 ملقدسا وااملعلمونا و ااإلرهابا. ا

فال يتوفر يف حبوثها  ، أما فيما يتعلق مبجلة التعليم الديينو     
، وقد استعان حسب سياسة النشر فيها كلمات مفتاحية
الذي يقدم  www.textfixer.comالباحث مبوقع 

أدوات مساعدة لتنظيم وفرز البيايات، للحصول عل  قائمة 
ال كلمات تكرارًا يف العناوين ومستخلصات البحوث البأكثر 

مرة عل  األقل( بعد  40)تكررت  حمل هذه الدراسة 155
 ية:تتوصل إ ى القائمة اآللل ،استبعاد حروف اجلر والعاف

، تعلم،  نديين، تعليم، حبث، مدارس، دراسة، معلمو 
كاثوليكي، إميان، طالب، روحي، دين، تدريس، مسيحي، 

 تربوي، أبيض.  

  :ذات االستشهادات العالية البحوث رابعاً:

يضم هذا احملور قائمة بالبحوث اليت يالت اهتمامًا أكرب      
من الباحثني، وقد حدد الباحث ذلك من خالل حصر 
 7البحوث اليت استشهد هبا يف حبوث أخرى بعدد 

استشهادات فأكثر للبحوث املنشورة يف الجملتني خالل عامي 
استشهادات فأكثر للبحوث  5، أو 2016و 2015

أو  2018، 2017د األعوام احلديثة املنشورة يف أح
يضم قائمة هبذه البحوث بناء  10، واجلدول رقم 2019
 . 15/11/2019بتاريخ  اسُتخلصعل  ما 

 10جدول 
 ذات االستشهادات العالية وأسماء مؤلفيها في المجلتين بحوثعناوين ال 

 عام المجلة المؤلف عنوان البحث
 النشر

عدد 
 االستشهادات

من التالميذ لتنفيذ السياسة   اإلرهاب: دليل مستوح ةمناقش
 .الربياايية ملكافحة اإلرهاب يف فصول التعليم الديين يف إجنلرتا

 16 2016 ب .Quartermaine, A .كوارمتاين ، أ

 .إيفرتون ، ججاكسون ، ر. ،   .تدريس التعليم الديين الشامل حبيادية من وجهة النظر الربياايية
Jackson, R., Everington, J. 

 12 2017 ب

 فاس، د ، ودارمودي، م ، وسوكولوسكا، ب .إيرلنداالتنوع الديين يف املدارس االبتدائية: تأمالت من مجهورية 
Faas, D., Darmody, 

M., Sokolowska, B. 

 10 2016 ب

 ,Antalيتال ، سي جيه ، وينينجز ، ك.  .وإجياد مكان لإلحسان الروح،وإصالح  املعنوي،الضرر 
C.J., Winings, K. 

 8 2015 أ

 .سكي ، ج  .املعلمون احملايدون يف التعليم الديين: وجهات يظر من النرويج
Skeie, G. 

 9 2017 ب

 جيجر ، م. دبليو.  .من شخص آلخر: حضور العالقاتالتعليم الديين 
Geiger, M.W. 

 7 2015 أ

 اشالماجي ، ايا ، كاميككان ، ار. .ي من تركيا: مدارس اإلمام اخلايباإلسالممنوذج للتعليم 
Aşlamacı, İ., Kaymakcan, R. 

 7 2017 ب

 7 2015 ب كوكوياراس لياغيس ، م. .التعليم الديين يف اليويان: منهج جديد وقضية قدمية

http://www.textfixer.com/
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 المجلة المؤلف عنوان البحث
 عام

 النشر
عدد 

 االستشهادات
Koukounaras Liagkis, M. 

 بشأنأولياء األمور واملسؤولني  تصوراتاإلعداد للعامل املتنوع: 
 .التعليم التكاملي املتنوع للعامل يف السياق الفنلندي

 .A.، كاليوييمي، sآهس، ف.، بولرت، 
Åhs, V., Poulter, 
S., Kallioniemi, A. 

 6 2019 ب

االجتماعي يف الرتبية الدينية  ابطتدريس الرت  ةدراسة مقاريه لكيفي
 .يرلنداإاإلسالمية يف فنلندا و 

 رسايني، ايا، ساي، ي.
Rissanen, I., Sai, Y. 

 5 2018 ب

العالقات الناشئة بني التعليم الديين وتعليم املواطنة: وجهات يظر 
 .املعلمني واملعضالت السياسية يف قربص

 زميبيالس، م و لوكيدس، إل. 
Zembylas, M., Loukaidis, L. 

 5 2018 ب

 .حتليلية يقدية ومقاريةالتعليم الديين يف روسيا: دراسة 
  

 بلينكوفا، ا.، فرمري، ب.
Blinkova, A., Vermeer, P. 

 5 2018 ب

فان در كوجي، ج. س. / دي ريوتر/ د. ج.،  .ظرة العامليةا يف التعليم الديينمزايا استخدام االن
 وميدما، س.  

van der Kooij, J.C., de 
Ruyter, D.J., Miedema, S. 

 5 2017 أ

   :املرتباة باإلسالم بشكل مباشر لبحوثا :خامساً 

البحوث املرتباة بالدين  بلغ عددفقد  ،كما تقدم    
% من 10حنو  شكلت ،حبثاً  26 اإلسالمي بشكل مباشر

جمموع البحوث يف هاتني الجملتني مع مالحظة أن يسبة هذه 
البحوث يف الجملة الربياايية للتعليم الديين أعل  منها يف 

إذ تصل يسبتها فيها إ ى  ،مريكية بشكل ملحوظيظريهتا األ
%. 7.74هي يف جملة التعليم الديين  ، يف حني% 12.17

ها هنا كون راد يبذة عنويظرًا لكثرة عدد البحوث يكتفي بإي
العريب واملسلم والباحث  ى القارئ هذه الدراسة موجهة إ
البحوث املتعلقة باإلسالم  موضوعات والذي قد يهمه معرفة

 يف أشهر الجمالت الدولية املتخصصة.  

، 4، 3حبثًا يشر منها  12 ضمت جملة التعليم الديين     
عل   2019، 2018، 2017، 2016يف األعوام  2، 3

التوايل، ومل ينشر حبث مرتبط باإلسالم بشكل مباشر خالل 
، وفيما يظهر، فإن معظم الباحثني هم باحثون 2015عام 

مقيم يف الدول الغربية يعمل يف جامعاهتا، بعضهم  ،مسلمون
مون جلامعات يف وبعضهم باحثون عرب أو مسلمون ينت

العاملني العريب واإلسالمي، مثل جامعة الكويت، وجامعة  

كردستان، واجلامعة العاملية اإلسالمية مباليزيا، وجامعة عفت 
وقد تناولت هذه البحوث باململكة العربية السعودية، 

استكشاف واقع التعليم الديين اإلسالمي يف بعض الدول  
لجيكا، ودراسة إدخال كباكستان وجنوب أفريقيا وفريسا وب

قيم تعليم السالم يف املدارس القرآيية يف غرب أفريقيا، ودراسة 
ودراسة  بعض النماذج التدريسية يف التعليم الديين اإلسالمي،

التحديات اليت تواجه مناهج الرتبية اإلسالمية يف دولة 
م يف يالتعل أساليب أحداحلفظ ك أسلوبودراسة  الكويت،

اليت تتضمن باإلضافة لبعض املوضوعات الرتاث اإلسالمي، 
 جوايب تارخيية تربوية عن النيب حممد صل  اهلل عليه وسلم.  

خالل املراحل األخرية إلعداد هذه الدراسة الحظ     
أحدها ألربعة من الباحثني  ،الباحث إضافة عدد من البحوث

يتناول و  ،والباحثات يف جامعة األمري حممد بن فهد باململكة
الاالبات اجلامعيات املتدينات وإشكاالت العادات موضوع 

 الثقافية يف جمتمع متغري. 

إلكرتوييًا إال أيه مل يصنف ضمن أي  ُيشرهذا البحث     
ولذا فمن املتوقع أن  ؛2019من أعداد الجملة اخلمسة لعام 

فهو مل  من مث، و 2020يدرج رمسيًا يف أحد أعداد عام 
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يدخل ضمن عينة الدراسة احلالية علمًا بأن سياسة الجملة 
إلكرتوييًا مبجرد االيتهاء من حتكيمها  البحوثتسمح بنشر 

األخرى يف  البحوث واملوافقة عليها، ويف وقت الحق جتمع مع
 عدد مستقل.  

لمجلة الربياايية للتعليم الديين فقد يشرت بالنسبة لأما و     
اإلسالم بشكل مباشر عل  النحو مرتباًا بدين  حبثاً  14
وحىت  2015يف األعوام من  6، 3، 2، 1، 2: يتاآل

عل  التوايل، ولعل املالحظة الرئيسة هنا الزيادة  2019
اليت تتضمن موضوعات مرتباة باإلسالم الكبرية يف األعداد 

 البحوثتناولت هذه  ، وقدوخصوصًا يف العام األخري
استكشاف واقع التعليم الديين اإلسالمي يف بعض الدول  

وفنلندا، وكذلك يف التعليم العايل الربيااين،  كالنرويج وهولندا
ماذج والارق يف تركيا وإيرلندا باإلضافة إ ى دراسة بعض الن

سباييا وغريها، كما أجريت إحدى الدراسات يف العامل أو 
تناولت  إذ ،الكويتعضو هيئة تدريس يف جامعة ل العريب

يف املدرسية موضوع التسامح الديين يف كتب الرتبية اإلسالمية 
 . املرحلة الثايوية بالكويت

تضمنت هذه الدراسات أيضًا دراسة مقارية لكيفية      
تدريس الرتابط االجتماعي يف املدارس اإلسالمية يف فنلندا 
بية وإيرلندا، وأيضًا دراسة عن تاوير أساليب تدريس الرت 

الدينية اإلسالمية من خالل تابيق التعليم الديين النقدي 
 ويظرية االختالف ومنوذج دراسة التعلم.

 :مناقشة النتائج

ألقت يتائج هذه الدراسة بعض الضوء عل  واقع البحث     
العلمي العاملي يف جمال التعليم الديين خالل اخلمسة أعوام 
املاضية يف جملتني متخصصتني هلما تاريخ طويل ومسعة متميزة، 
وقد سعت الدراسة إ ى ذلك من خالل مخسة حماور متنوعة، 

فتها هذه وإن أول ما يلفت االيتباه يف البيايات اليت كش
الدراسة هو النمو الكبري يف أعداد البحوث العلمية يف هاتني 

سنوات، وفيما  5الجملتني بنسبة منو تزيد عن الثلث خالل 

 4يظهر فإن تغيري سياسة الجملة الربياايية للتعليم الديين لنشر 
أعداد مرتبط  3بداًل من  2019أعداد سنويًا ابتداء من عام 

لرغبة الباحثني وإقباهلم عل  النشر يف  هبذا النمو، وهذا يشري
هاتني الجملتني لتميزمها ومسعتهما اجليدة، كما قد يستنتج منه 
أيضًا منو البحث العلمي عل  وجه العموم يف جمال التعليم 
الديين وزيادة البحوث فيه وهو خالف السائد من التوجه 

 ثحبو للبحوث العلمية والتقنية وإمهال ما عداها، علمًا بأن 
 يف جمال التعليم الديين كما مشلت حبوثاً هاتني الجملتني مشلت 

 متقاطعة مع ختصصات أخرى.   حبوثاً 

الفردية  البحوثلقد أوضحت بيايات الدراسة حصول     
 3إن حبثني من كل  إذعل  النسبة األعل  يف كلتا الجملتني 

فردية، ومبقارية ما  حبوث منشورة يف هاتني الجملتني هي حبوث
 Englishن ييه الدراسة مع دراسة إجنليش وآخر وصلت إلت

et al (2005واليت حللت البحث العلمي يف هاتني ب )
أعوام، يالحظ هنا زيادة يسبة  10الجملتني عل  مدى 

األعمال التعاويية بني باحثني وكذلك بني ثالثة باحثني يف  
كلتا الجملتني يف الفرتة احملددة يف هذه الدراسة عنها يف الفرتة 

ل بلغت يسبة األعما إذاملاضية احملددة يف الدراسة املذكورة، 
% عل  80.1% و90.4الفردية يف كلتا الجملتني آيذاك 

التوايل، أما األعمال املشرتكة لباحثني فقد بلغت يسبتها 
بلغت األعمال  يف حنيعل  التوايل،  %17,3% و 7.1

% عل  التوايل، وهذا 1.3% و 2.2املشرتكة لثالثة باحثني 
يشري ألمهية األعمال الفردية رغم كثرة احلديث عن أمهية 
األعمال التعاويية فاألعمال الفردية ال تزال تشكل معظم 
اإليتاج العلمي يف هاتني الجملتني، أما بالنسبة جلنس الباحث 

 إذ ،الرئيس، فالنتيجة احلالية مقاربة لنتائج الدراسة السابقة
 .%56.6جملة التعليم الديين  بلغت يسبة الباحثني الذكور يف

أما بالنسبة للمجلة الربياايية للتعليم الديين فقد كايت و        
بلغت  إذيسبة الباحثني أعل  من الباحثات بشكل ملحوظ 

يتالب  بني اجلنسني هنا ، وإن موضوع الفرق% آيذاك75
مزيدًا من البحث للنظر مثاًل  يف عدد الباحثني يف جمال 
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معظم التعليم الديين يف كل من أوروبا وأمريكا. هل فعاًل 
ايعكس هذا عل   من مثمن الذكور؟ و  الباحثني األوروبيني

يسبتهم يف النشر العلمي يف الجملة فأصبحت يسبة الذكور فيها 
أعل  من الجملة األمريكية؟ ويف حال وجود حبث تعاوين 
لباحثني ذكور وإياث، هل تُعا  مسؤولية التواصل مع الجملة 

عل  مثل هذه وهو األمر الذي قد يؤثر  ،للباحث الذكر
 النسب. 

 البحوث،فيما يتعلق مبشاركة طلبة الدراسات العليا يف و     
ر من الضعف يالحظ يف بيايات الدراسة احلالية زيادة بأكث

( ب2005) English et alن يعن دراسة إجنليش وآخر 
بلغت يف كلتا  إذواليت كايت مشاركتهم حمدودة جدًا آيذاك 

% 12.9 باملقارية مع % عل  التوايل،3.8% و4.9الجملتني 
ولعل ذلك يعود  ،عل  التوايلالدراسة احلالية يف % 8.7و

 الغربية اجلامعات بعضللتوجه يف سياسات برامج الدكتوراه يف 
لوضع شرط النشر العلمي ضمن متالبات إكمال بريامج 

مؤخرًا بعض اجلامعات وهو األمر الذي طبقته  ،الدكتوراه
 .  1السعودية

البيايات املرتباة بالتوزيع اجلغرايف للدول اليت شارك  ةومبقاري    
ت اليت كشفتها دراسة باحثوها يف هاتني الجملتني مع البيايا

(، وهو أن ب2005) English et alن يإجنليش وآخر 
يسبة الباحثني املنتمني جلامعات أو جهات حبثية يف أمريكا 

يف %( 60% )أصبحت اآلن تقارب 82.4الشمالية كايت 
% )أصبحت 64.1كايت النسبة يف الجملة الربياايية   حني

وهذا أمر إجيايب ويعين أن كلتا الجملتني  ،%(27اآلن حنو 
شاركني من حصلت عل  زيادة ملحوظة يف عدد الباحثني امل

عزى إ ى العوملة وسهولة التواصل حول العامل، ولعل ذلك يُ 
وسهولة إجراءات النشر اإللكرتوين وحرص الباحثني من شىت 

                                                            
يف جلسته الثالثة  23/3/33من األمثلة عل  ذلك قرار جملس جامعة امللك سعود  1

عل  اعتماد شرط يشر ورقة علمية أو قبول اهـ باملوافقة 1432/1433للعام اجلامعي 
 . يشرها يف جملة علمية حمكمة كمالب أساسي ملناقشة رسائل الدكتوراها

األديان والاوائف عل  النشر يف هاتني  مجيعدول العامل ومن 
 الجملتني. 

بالنسبة لكلتا الجملتني عل  وجه العموم، يالحظ كثرة و     
إن  إذ إ ى جامعات ومراكز حبثية أمريكية، الباحثني املنتسبني
باحثني يف هاتني الجملتني للمدة احملددة يف  3واحدًا من كل 

هذه الدراسة ينتسبون جلامعات ومراكز حبثية أمريكية، وهذا 
ميكن رباه باالهتمام الكبري ببحوث التعليم الديين يف أمريكا، 

كثرة   ووجود كليات وأقسام متخصصة يف اجلامعات، وأيضاً 
لكل مليون من السكان(  اباحثً  4217الباحثني عمومًا )

ر  إذواإليفاق الكبري عل  البحث العلمي هناك  تتصد 
الواليات املتحدة األمريكية قائمة الدول األكثر إيفاقًا عل  

هذه تبلغ و  ،مليار دوالر 764مببلغ  والتاوير البحث العلمي
)باملقارية مثاًل مع مجايل الناتج احمللي إ% من 2.7 النسبة
% يف ماليزيا( حبسب آخر 1.3% يف اململكة أو 08

 (.2019اإلحصاءات املتوفرة )اليويسكو، 

أما فيما يتعلق بالباحثني املنتمني جلامعات يف الدول و         
كشفت الدراسة عن وجود باحثني فقد  العربية واإلسالمية، 

من جامعات يف السعودية والكويت وتركيا وإيران يشروا 
أما الجملة الربياايية للتعليم و يف جملة التعليم الديين،  حبوثهم

يدوييسيا إيها باحثون من جامعات يف تركيا و الديين فقد يشر ف
 والكويت.   

ة، بالنسبة للمرحلة املستهدفة يف البحوث العلميو     
فاملالحظ أن ما كشفت عنه الدراسة احلالية متقارب مع 

 Englishن يليت كشفت عنها دراسة إجنليش وآخر النسب ا
et al (2005فنسبة البحوث العامة غري املرتباة مبرحلة ب )

أما و %، 50.8دراسية حمددة يف جملة التعليم الديين كايت 
الرتكيز الرئيس يف الجملة الربياايية فهو عل  مرحلة التعليم 

%، وقد ُفّسر ذلك 67.9بلغت النسبة آيذاك  إذالعام، 
بكون يسبة كبرية من البحوث يف جملة التعليم الديين هي 
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 حبوث يظرية غري جتريبية وغري مرتباة مبرحلة معينة
(English et al ،2005 ب2005أ و) . 

ائج الدراسة احلالية عن اخنفاض ملحوظ يف كشفت يتو     
 إذعدد البحوث غري التجريبية باملقارية مع البحوث التجريبية 

 English et alن يلغت يسبتها يف دراسة إجنليش وآخر ب
% يف جملة التعليم الديين 54.5% و87.1(  ب2005)

ن البحوث إليم الديين عل  التوايل، أي والجملة الربياايية للتع
% يف جملة 28.39% إ ى 13التجريبية زادت من أقل من 

التعليم الديين، كما زادت يف الجملة الربياايية للتعليم الديين من 
%، وقد يكون أحد أسباب ذلك زيادة 60% إ ى 45.5

مشاركة الباحثني الدوليني والذين مييلون للبحوث التجريبية 
أخرى، ومع  املتقاطعة مع ختصصات بحوثورمبا أيضًا زيادة ال

هذه الزيادة يف البحوث التجريبية إال أن البحوث غري التجريبية 
ولعل هذا  ،% 58.15بلغت يسبتها  إذال تزال هي األكثر 

يدعو الباحثني املتخصصني يف اململكة والعامل العريب للنظر 
يف إثراء املعرفة العلمية ومعاجلة املشاكل التعليمية ببحوث غري 

 ك البحوث النظرية.  ية مبا يف ذلجتريب

أما بالنسبة لدين اجلمهور املستهدف أساسًا هبذه و     
البحوث، يتضح وجود اخنفاض ملحوظ يف عدد البحوث اليت 

بلغت  إذ، نييسيحمن املهورها املستهدف يف األساس مج
الجملتني األمريكية % يف 55.8% و63.1يسبتها آيذاك 

العلمية اليت مجهورها  لبحوثعل  التوايل، كما أن ا والربياايية
% 0.6املستهدف يف األساس من املسلمني كايت يسبتها 

 % فقط. 5.1و

وفيما يظهر فإن هذا مرتبط بتوسع وايتشار هاتني الجملتني      
اجلاليات  بالنمو يف أعداديف العامل كما سبق إيضاحه، وأيضًا 

، مما يعين منوًا يف أعداد الباحثني 2املسلمة يف الدول الغربية
                                                            

ال تتضمن البيايات اإلحصائية للسكان يف أمريكا وبعض الدول الغربية معلومات  2
بدقة، ولكن وحبسب املالحظة فإن  أعداد املسلمني عن الدين وذلك ملعرفة التغري يف

النمو الكبري يف عدد املساجد وكذلك يف عدد املدارس اإلسالمية، وإقامة صالة اجلمعة 
لتسهيل استيعاب املصلني، وتويل بعض املسلمني ت عل  عدة فرتايف بعض املساجد 

ومنوًا يف القضايا واملشكالت البحثية املرتباة  ،املسلمني
باملسلمني، وجتدر اإلشارة هنا إ ى حصول بعض املدارس 
اإلسالمية عل  ترتيب متقدم يف التصنيفات املتعلقة بنتائج 
الاالب كما يعلن عنه بني وقت وآخر، ومن ذلك ما يشر 

مدارس إسالمية  8ذه الدراسة عن وجود خالل إعداد ه
 ،مدرسة برياايية يف يتائج الاالب 20ضمن قائمة أفضل 

وكايت املراتب الثالث األو ى يف القائمة ملدارس إسالمية 
(UK Department of Education ،2019 وإن مثل ،)

هذه اإلجنازات توضح احلاجة لتعاون الباحثني يف العامل العريب 
ظرائهم يف الدول الغربية لالستفادة من واإلسالمي مع ي

التجارب الناجحة ويقل اخلربات ومبا ينعكس عل  تاوير 
 التعليم احمللي. 

فيما يتعلق بالقضايا واملوضوعات األساسية يف حبوث و     
كشفت بيايات هذه الدراسة أن يسب عدد   هاتني الجملتني،

 العلمية تبدو متقاربة بني الجملتني يف معظم بحوثال
ويلفت االهتمام هنا فرق كبري يف  ،املوضوعات الرئيسة

 إذ ،القضايا واملوضوعات املرتباة باإلدارة والسياسات الرتبوية
إن يسبتها تتجاوز الربع بقليل يف الجملة الربياايية للتعليم الديين 

وهذا هي دون العشرة يف املئة يف جملة التعليم الديين،  يف حني
لجملتني يف حجم تناول هذه االختالف الكبري بني ا

ن يواضح أيضًا يف دراسة إجنليش وآخر املوضوعات 
English et al (2005ب )  كايت يسبتها يف الجملة إذ

% فقط يف الجملة األمريكية، 1.2% مقابل 20.5الربياايية 
كثرة القضايا واملوضوعات املرتباة باإلدارة ورمبا يعود  

لكثرة الباحثني املشاركني من الدول  والسياسات الرتبوية
% كما تقدم 47.83األوروبية والذين بلغت يسبتهم 

                                                                                         
من اجليل الثاين والثالث بعض املناصب واملسؤوليات اإلدارية هي مؤشرات واضحة 

خالل العقود وحضورهم املتصاعد يف الجمتمعات الغربية عل  الزيادة يف أعداد املسلمني 
السكان للمسلمني يف ( فإن الزيادة يف عدد 2000وحبسب الزهراين ) القليلة املاضية.

أمريكا )وهو ما يراه الباحث منابقًا عل  الدول الغربية األخرى( تأيت طبيعيًا عن طريق 
 (. 2016التوالد، وعن طريق اهلجرة، وعن طريق اعتناق اإلسالم. ايظر أيضاً اليغ )



 (م2020يوييو / هــ1441الرياض )شوال    – 67العدد  –الجملة السعودية للعلوم الرتبوية 

 

20 

تتعلق بالتعليم  ات( وتناوهلم موضوع5إيضاحه )جدول رقم 
 الديين واإلدارة والسياسات الرتبوية يف دوهلم. 

ن يسة احلالية مع دراسة إجنليش وآخر تتفق الدراو     
English et al (2005يف كون ب ) املوضوعات املرتباة

بالقضايا الثقافية واالجتماعية والروحية وكذلك املوضوعات 
املتعلقة بالنماذج العملية والارق التدريسية شكلت أكثر من 

بلغت يسبتها  إذ ،يصف هذه البحوث يف جملة التعليم الديين
% عل  التوايل، كما تتفق هذه 27.7% و26.8آيذاك 

ول القضايا واملوضوعات املرتباة الدراسة معها فيما يتعلق حبص
باإلدارة والسياسات الرتبوية وكذلك القضايا الثقافية 
واالجتماعية والروحية واملوضوعات املرتباة بالنماذج والارق 
عل  النصيب األكرب من اهتمامات الباحثني يف الجملة 

% و 32.7% و 20.5بلغت يسبتها آيذاك  إذ ،الربياايية
% مقابل 78.2ما جمموعه % عل  التوايل أي 25

 % يف الدراسة احلالية. 71.3

ومبقارية ذلك ببعض الدراسات العربية اليت تناولت     
التوجهات البحثية يف جمال البحوث يف التعليم املوضوعات و 

الديين اإلسالمي، يتضح استخدام معظمها ألساليب وصفية 
موضوعات تقوميية حمددة يف إطار تقومي مع الرتكيز عل  

بن املناهج أو الكتب أو املعلمني )ايظر عل  سبيل املثال: 
، البشري، 2018العاين والزدجالية، ، 2020طالب،
2016 .) 

وليست هذه الدراسة دعوة لألخذ مبوضوعات حبثية معينة     
واعتمادها، فلكل جمتمع ولكل بيئة علمية ما يناسبها وهلا 

االستفادة من معرفة احتياجاهتا ومشكالهتا، وإمنا اهلدف 
الواقع البحثي العاملي لألخذ باملناسب من هذه املوضوعات 
وكذلك األساليب البحثية، والنظر يف إيالء هذه القضايا ما 

فاجلوايب الثقافية واالجتماعية والروحية  ،تستحقه من اهتمام
مرتباة بالتعليم الديين، واحلكمة ضالة املؤمن، وهو ماالب 

 عي إليها، كما تقدم إيضاحه. بالبحث عنها والس

عزى التوسع يف مناقشة هذه القضايا هلامش احلرية رمبا يُ و     
 ،يف الدول اليت ينتمي هلا الباحثون يف هاتني الجملتني الواسع

وعدم وجود حساسيات معينة جتاه مناقشة أي يوع من 
وكذلك فإن البحث العلمي يتأثر باملعايات البيئية القضايا، 
وكما رأينا فإن قضايا مثل األقليات والعنصرية حظيت  ،احملياة

 باهتمام أكثر وخصوصاً يف حبوث جملة التعليم الديين. 

من األمثلة عل  القضايا الثقافية واالجتماعية واليت ميكن و     
حبثها حمليًا يف إطار التعليم الديين دور التعليم الديين يف 

ثري من املشكالت معاجلة كدوره أيضًا يف و تشكيل اهلوية، 
االجتماعية والسلوكية، وأثر الدين يف بناء شخصية الاالب 
عل  أساس متني من األخالق الفاضلة، وحتقيق السكينة 

وطرق وارتباط ذلك كله باملناهج  ،االتزان النفسيو والامأيينة 
 التدريس أو بالتعليم عموماً.

صعوبة ومع مالحظة أما بالنسبة للقضايا الروحية، و     
  spiritualty ةأو الروحايي للروحية عريف حمدد الوصول لت

يف الفكر اإلسالمي أو الغريب وعدم التاابق يف املفهوم بينهما 
ا فإن مم(، Stern ،2018 و 2005)ايظر مثاًل: اجلابري، 

عل   قد يستفيده الباحثون يف التعليم الديين اإلسالمي هنا
ضمن -بالبحث العلمي املرتبط هبا العناية أمهية  وجه العموم

والذي يشمل العبادات وتاهري النفوس،  ، -مفهومها الواسع
غذاء " (1998) ويرد هنا تعبري اإلمام ابن القيم رمحه اهلل

 .لوصف العبادات والااعات "األرواح والقلوب

واخلالصة هنا أيه ميكن النظر يف توجيه بعض البحوث يف     
 فيما يتعلق باملناهج وطرق التدريس أوالتعليم الديين سواء 
عل  وجه العموم إ ى النظر يف حبث  حبوث التعليم الديين

النمو الروحي للاالب وكذلك القضايا املتعلقة باإلمياييات و 
للمعلمني وكيفية دعم ذلك وقياس أثره وتقييمه وتقومي املناهج 

 تماموالكتب ملعرفة تضمنها هذه اجلوايب املهمة واليت رأينا اه
 الباحثني هبا يف كلتا الجملتني.
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فإن املوضوعات املرتباة باألخالق والقيم يالت ، وأخرياً     
%، 10اهتمام الباحثني يف كلتا الجملتني بنسبة متقاربة تتجاوز 

سنوات، وهو رقم  5حبثًا خالل  28بلغ جمموع البحوث  إذ
يشري ألمهية هذه املوضوعات، ورمبا حيفز الباحثني يف التعليم 

إن  إذاإلسالمي لتحليل وفهم املتغريات املتعلقة به، الديين 
ارتباط املواد الدينية بالقيم واألخالق واآلداب العامة ارتباط  

لقيم واألخالق لدى التدهور يف منظومة اكبري، كما أن 
  . للجميع هو أمر مقلقاألجيال الناشئة 

فيما يتعلق باحملورين الثاين والثالث يف بيايات هذه و     
الدراسة، يالحظ بروز موضوع العنصرية كأحد املوضوعات 

 البحوثتارح يف بعض  إذالرئيسة يف جملة التعليم الديين، 
ضمن النقاش التعليمي الديين، ومع ختصيص عدد هلذا 
املوضوع يف الجملة وكذلك كويه املوضوع الرئيس ألحد 
اللقاءات السنوية، إال أن البحوث حوهلا تنشر يف أعداد الجملة 
األخرى، وهذا يف رأي الباحث، يعود للتنوع الكبري يف الجمتمع 

     األمريكي والنقاش املستمر حول هذا املوضوع. 

محورين الرابع واخلامس، يلفت االهتمام للأما بالنسبة و     
اليت تتضمن موضوعات  البحوثهنا النمو والزيادة الكبرية يف 

مرتباة باإلسالم، كما يلفت االهتمام أيضًا حصول دراستني 
من هذه الدراسات املرتباة باإلسالم عل  يسبة استشهادات 

من فقرة رابعًا ضمن يتائج وقد تقدم اإلشارة إليهما ض ،عالية
حصلت دراسة امنوذج للتعليم اإلسالمي من  إذ ،هذه الدراسة

تركيا: مدارس اإلمام اخلايبا للباحثني الرتكيني إبراهيم 
استشهادات،   7( عل  2017اشالجمي ورجب كاميكان )

كما حصلت دراسة املقارية عن كيفيه تدريس الرتابط 
يرلندا إسالمية يف فنلندا و دينية اإلاالجتماعي يف الرتبية ال

 ,Rissanenيكريا رسايني ويوسف ساي إللباحثني 
I., Sai, Y. (2018  عل )استشهادات.  5 

ؤشر عل  حضور الباحثني املسلمني املتميز ملإن هذا و     
 الدولية املرتباة باإلسالم، فالنشر يف الجمالت البحوثومتيز 

كفاءة الباحث العلمية ومتكنه هو أحد املؤشرات عل   املتميزة 
 من آليات البحث العلمي. 

ألقت يتائج هذه الدراسة بعض الضوء عل  ويف اخلتام،     
ؤمل واقع البحث العلمي العاملي يف جمال التعليم الديين مما يُ 

االهتمامات األفكار و  الباحثني املتخصصني عل اطالع  عهم
يف جملتني من أشهر الجمالت الدولية يف  احلالية واملوضوعات
يف ردم  هااالستفادة من املناسب من من مثو  ،التعليم الديين

بعض الفجوات البحثية يف جمال البحث يف العلوم الدينية يف 
 .اململكة العربية السعودية والعامل العريب

وباإلضافة إ ى ذلك، فإن املؤمل أن يؤدي االطالع عل      
التعاون مع الباحثني املشاركة و  زيادة فرصية إ ى البحوث العامل

أيضًا يف إبراز قيم  واإلسهام، يف هذا الجمال حول العامل
اإلسالم وتصوراته واليت هي امن حيث األخالق االجتماعية 
والفردية، ومن حيث العدل، ومن حيث احلرية، أمس  بال 
هناية، وأكمل بال هناية، من التصورات واألفكار املقابلة يف 

 (. 82: 2009احلضارة الغربيةا )أسد،

ف هذه ومبا يتفق مع أهدا ولتاوير البحث العلمي    
أو حبثي  متيز يشاء مركزالنظر يف إيوصي الباحث ب، الدراسة

العلوم  تاويرالبحث العلمي لب يعىن مركز وطين متخصص
ودعم الرتمجة،  ،يف إعداد اخلاط والربامج إلسهامواالدينية 
لكل ما يتعلق بالتعليم الديين،  البحوثو  لدراساتوتقدمي ا

املراكز واجلهات مع  باإلضافة إ ى تكوين الشراكات الفاعلة
 .حول العاملاملماثلة 

والبحوث  واالهتمام بالدراسات إن وجود مثل هذا املركزو     
يف جمال التعليم الديين واحلرص عل  جتويدها وتاويرها يندرج 

ودعم جهود تاويره مما  لبحث العلمياالهتمام باضمن 
، ذلكسيؤدي و  ،يف مقدمتها الدراسةهذه عل  أمهيته أكدت 

ما يستحقه من  ومنحه التعليم الديينبإذن اهلل، إ ى تاوير 
 وباهلل التوفيق.    عناية واهتمام.
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Abstract:  This study seeks to explore the focus of current research – in particular, the key themes and recurrent areas of 

interests that have dominated recent scholarship – by analyzing 270 peer-reviewed articles that have been published in both 

Religious Education and The British Journal of Religious Education in the last five years (2015-2019). A multi-step 

approach to gathering data was used which includes a content analysis on the number of authors, their gender, institutional 

affiliation, geographic location, educational audience, methodology, primary religious emphasis, and chosen topics. Other 

steps to gathering data include exploring recurrence of keywords, the focus of special issues and conferences, listing articles 

which have high citations, and those related to Islam. The findings reveal that there has been a continuous growth in the 

number of articles that have been produced concerning Religious Education over the past five years. The data indicates that 

authors have paid the most attention to spiritual, cultural, and social issues, followed by models and instructional instruction. 

Additionally, more than half of the authors who have been considered used non-experimental methods when undertaking 

their research. A ratio of one out of every ten articles focused, primarily, on Islam. The paper recommends that local scholars 

consider and, where appropriate, seek to draw upon the topics, methodologies and tools that have been revealed by this study 

in their prospective research. Moreover, the study suggests launching a national research center on Religious Education to 

improve the quality of research and to facilitate greater levels of collaboration with similar research centers around the 

world. 

 

Keywords: religious education, research, content analysis, Islamic education.    
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 فاعلية استخدام السرد القصصي الرقمي على تنمية فهم المسموع ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة

 لينا أحمد خليل الفراني
 كلية الدراسات العليا الرتبوية  

 شيماء أحمد محمد هزازي
املبكرة وتقنيات التعليم باحثة يف جمال الطفولة  

 جامعة امللك عبد العزيز
 هـ16/7/1441وقبل  - هـ17/8/1440قدم للنشر  

عند مستويي الف هم املباشر  هم املسموعالدراسة إىل الكشف عن فاعلية استخدام السرد القصصي الرقمي على تنمية ف   هدفت المستخلص:
يته يعود إىل عدم االهتمام بتنم هم املسموع يف املراحل الدراسية املتقدمةيف ف   اذلك باعتبار أن هناك ضعف  و . مرحلة ما قبل املدرسة االستنتاجي ألطفالو 

. ولتحقيق هدف الدراسة ُصممت برجمية قائمة على السرد القصصي الرقمي، وبناء منذ مراحل مبكرةمواكبة لتكنولوجيا املعلومات  باسرتاتيجيات سليمة
وقد و ظّفت الدراسة املنهج الشبه التجرييب لقياس فاعلية السرد  .لسرد القصصي الرقمي قائم على أساس تنمية فهم املسموعلعليه فقد ُصمم مقرتح 

بيانات الجلمع  أداة  ِدم اختبار ف هم املسموع الشفوي القصصي الرقمي مع اجملموعة التجريبية مقارنة بالسرد القصصي مع اجملموعة الضابطة. وقد اُْسُتخ
وأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج هو أن السرد طفال  وطفلة من املستوى الثالث يف مرحلة رياض األطفال.  52د العينة اليت تكونت من اع أفر جلمي

لرقمي الذي ذلك مليزات السرد القصصي اويعود السبب يف  ،الفهم املباشر واالستنتاجي مستوييالقصصي الرقمي تقنية فعالة لتنمية فهم املسموع عند 
القصصي  ويف ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة التوسع يف تطبيق السرد ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة. جعلته اسرتاتيجية فعالة لتنمية فهم املسموع

 الرقمي للمستويات املختلفة لفهم املسموع واملهارات اللغوية. 

املدرسة، التصميم التعليمي، السرد القصصي. لاملسموع، أطفال ما قب: السرد القصصي الرقمي، فهم الكلمات المفتاحية   
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:قدمةالم  
يعد االستماع من املهارات اليت تؤثر يف عملية اتصال     

الطفل باحمليط اخلارجي وباآلخرين من حوله فالطفل الذي 
لفرعية يف املوضوعات يستطيع التمييز بني األفكار األساسية وا

ليها سيتمكن من فهم آراء اآلخرين ويستطيع إاليت يستمع 
التعامل معهم مما يتيح له التقدم يف حياته العملية والعلمية، 
ويهدف االستماع إىل حتقيق مهارات عدة أمهها مهارة فهم 
املسموع والذي ميثل اهلدف األساسي لعملية االستماع 

  (.2003)الطحان،
تنمية مهارة فهم املسموع كأحد مهارات االستماع  إن      

له أمهية خاصة ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة، وتتضح هذه 
األمهية يف املردود الذي يعود عليهم عند تنمية هذه املهارة  
كحسن اإلصغاء، ومتابعة نصوص القصص اليت يسمعوهنا، 

وكل  ،ىل تنمية خياهلمإور أذهاهنم عند مساعها باإلضافة وحض
ذلك يسهل من عملييت التعليم والتعلم وجيعلها أكثر نفع ا 

(. ويرتكز فهم املسموع 2009وسهولة ويسرا  )البلعاسي،
على عدة عناصر تشمل الفهم الدقيق والشامل لألفكار 
والقدرة على تتبع األفكار املتتالية والتمييز بني أنوع األفكار 

متثلها األفكار اجلزئية قة اليت الرئيسية والفرعية والوصول للعال
(.  وبذلك فإنه من املهم 2013بعض )بدير،ببعضها 

ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة أن تتاح هلم مجيع الفرص لصقل 
مهاراهتم يف جمال االستماع منذ بداية التحاقهم مبؤسسات 
التعليم سعيا  لتقدمهم يف اجملالني العلمي واألكادميي 

(McSporran,1997 .) 
عملية إثراء بيئة طفل مرحلة ما قبل املدرسة مبثريات إن      

لغوية قائمة على مهارة االستماع كسرد القصص اليت تالئم 
مرحلة منوه تضمن له اكتساب مهارة فهم املسموع كنتاج 

يشري كل من  إذ (.2013ألسلوب السرد القصصي )بدير،
 (Yildirim, Yildiz, Ates أتيس و راسينسكيو  يلدز ويلدرمي 

(& Rasinski, 2010  أن الطالب يفهمون بشكل أفضل إىل
عند مساعهم لنص سردي مقابل قراءهتم للنص بشكل 

يزبيل وسوبول ولينداور كما أشارت دراسة إ .مستقل
إىل  (Isbell & Sobol & Lindauer& Lowrance, 2004)ولورانس

 ملا حتققه منسرد القصص وقراءهتا استخدام اسرتاتيجية أمهية 
االستماع إىل إجيابية يف اللغة الشفوية، إال أن  تطورات

صة. ويشري للقمن فهم األطفال سن حيالقصص السردية 
وجود فروق ذات داللة يف دراسته إىل ( 2015) اجلهين

جمموعيت البحث الضابطة إحصائية يف فهم املسموع بني 
م معها اسرتاتيجية سرد خدِ استُ لصاحل اجملموعة اليت  والتجريبية

   القصة.
مة الكتساب هبيئة املنزل واملدرسة من املصادر امل دوتع    

 للمهارات اللغوية اليت تتضمن فهم املسموعالطفل 
كان يستخدم السرد القصصي من   فقد (.2010)الرمياوي،

قبل الكبار يف املنزل كاجلدات والوالدين، كما أنه يستخدم من 
أثر واضح يف ا له من ملقبل املعلمة يف أنشطة الربنامج اليومي 

أما يف  .(2012كساب املهارات)حجازي،إعملية التعليم و 
ن بيئات يأصبح لطفل القرن الواحد والعشر الوقت احلايل 

 أخرى تعرف بالبيئة التكنولوجية واليت تقوم على أساس
مجيع الوسائل التكنولوجية من حاسوب وهاتف استخدام 

وأكدت نقال وشبكة عنكبوتية وتلفاز )املرجع السابق(. 
( على ضرورة تنمية مهارات االستماع 2015دراسة زويب )

ه من م املسموع خصوصا  وتفسريه وحتليلوالرتكيز على فه
خالل وسائل التكنولوجيا املختلفة وذلك النتشارها وتطورها 

 ألساس يف تلقي املعلومات والعلوم املختلفة. أصبحت ا إذ
استخدام إىل أن  (Alismail,2015) االمساعيل تشري دراسةو      

كون عامال  يوتوظيفها يف التعليم ميكن أن احلديثة التكنولوجيا 
 .قق األهداف التعليميةحي بدوره لذيفعاال  للجيل اجلديد وا

اليت استحدثتها وزارة ن معايري التعلم املبكر النمائية إ    
املؤسسات التعليمية  تالتعليم باململكة العربية السعودية ووجه

إىل تبنيها يف مرحلة الطفولة املبكرة تضمنت معيار العمليات 
مسار التقنية والتفاعل  الذي يشملاملعرفية واملعلومات العامة 

يف  تقنيات آمنة معها من خالل الوعي هبا وفهمها باستخدام
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كما تضمنت املعايري معيار التطور اللغوي   ،التعلم جماالت
ويشمل مسار االستماع والفهم اللغوي )وزارة التعليم، تطوير 
للخدمات التعليمية، اجلمعية الوطنية لتعليم األطفال 

 (. 2015الصغار،
ومع اعتماد هذه املعايري وحماولة تطبيق أكرب قدر منها يف     

كساب األطفال إمراحل رياض األطفال فإنه من املهم 
كأحد مهارات اللغة باسرتاتيجيات   مهارات فهم املسموع

ويتم ذلك بطريقة  ،حديثة وعلى رأسها االسرتاتيجيات التقنية
 امللحوظوتبعا  هلذا التطور التكنولوجي  مرتابطة ومتداخلة.

وتوجه املؤسسات التعليمية لتفعيله تطبيقا  ملعايري التعلم النمائية 
كساب إبدأت ختتلف أساليب يف مرحلة الطفولة املبكرة 

األطفال مهارات فهم املسموع مبا يتماشى مع مستحدثات 
أصبحت تستخدم القصص الرقمية والقصص  إذالعصر 

 (. Turgut & Kışla,2015اإللكرتونية والسرد القصصي الرقمي )
نسبيا   اجديد   اتعليمي   اويعد السرد القصصي الرقمي هنج      

يدمج بني استخدام األجهزة الرقمية وأساليب السرد القصصي 
(. ويتميز السرد القصصي الرقمي Yuksel,2011التقليدي )

خبصائص سرد القصص التقليدي مضافا  إليه وسائط متعددة  
الفيديو والكلمات املكتوبة كالصور والرسومات ومقاطع 

(. ويستمد السرد القصصي الرقمي Robin,2006واملنطوقة )
قوته من خالل نسج الصور واملوسيقى والسرد والصوت معا ، 
مما يعطي بعدا  عميقا وألوانا  حية للشخصيات واحلاالت 
واألفكار مبا يسهل فهمها عند مساعها من خالل التجسيد 

 (. Yuksel,2011واألفكار )احلي للشخصيات واحلاالت 
السرد  على استخدام (Robin,2008) روبن دراسة وأكدت    

القصصي الرقمي كأداة تعليمية فعالة للمعلمني ميكنهم من 
خالهلا جذب انتباه الطالب، كما أن احتواء السرد القصصي 
الرقمي على الوسائط املتعددة يساعد الطالب على تذكر 

فهم املواد إىل املعلومات اجلديدة واالحتفاظ هبا باإلضافة 
يضا  وسيلة مسهلة السرد القصصي الرقمي أ كما يعدصعبة،  ال

ضة للطالب وطريقة جلعل لعملية مناقشة املوضوعات املعرو 

املفاهيم اجملردة أكثر قابلية للفهم، وبذلك ميكن  ياحملتوى ذ
اعتبارها أداة قوية تستخدم داخل الفصول الدراسية من قبل 

ن أإىل يف دراسته  (Yüksel,2011)يوسكيل  وأضاف املعلمني.
عديدة  له أبعاد تعليمية   أداة  الرقمي صصي استخدام السرد الق

تشمل تعديل  يف عملية تعليم أطفال مرحلة ما قبل املدرسة
 السلوك ونقل املعرفة اجملردة إىل املعرفة امللموسة.

من العديد  (Azizah,2010) دراسة عزيزة وحددت    
ات اليت يوفرها السرد القصصي الرقمي ألطفال مرحلة اإلمكان

والفهم  مهارات القراءة والكتابةتطوير  ومنها ،ما قبل املدرسة
وإمكانية استخدامها كاسرتاتيجية القرائي وجذب األطفال 

دراسة واعتربت  واحدة جتمع جماالت تطور منائية خمتلفة.
أن السرد القصصي الرقمي هو  (Alismail,2015) االمساعيل

أحد أدوات الوسائط املتعددة اليت تدعم التعليم والتعلم 
باإلضافة لدعمها لدافعية الطالب، واستكشف البحث 
الكيفية اليت جتعل السرد القصصي الرقمي أداة فعالة لكل من 

الدراسة إىل  وأشارت ،املعلمني والطالب من أجل دعم التعلم
ستخدمون السرد القصصي الرقمي بشكل أن املعلمني الذين ي

كنهم من فهم فعال جيعلون احملتوى أكثر قابلية للفهم كما ميُ 
 موضوعات صعبة بطريقة أكثر سهولة. 

 (Kurudayıoğlu & Bal,2014) كودجيال وبال  هدفت دراسةو      
إىل البحث عن أثر السرد القصصي الرقمي على تعليم 
مهارات اللغة األم اليت تقع ضمن برنامج تدريس اللغة الرتكية 

وقد أثبتت نتائج  ،لطالب الصف السادس والسابع والثامن
هذا البحث إىل أن السرد القصصي الرقمي أسلوب فعال يف 

 نقل املهارات اللغوية األساسية.  
أن السرد  إىل( Emert,2014) وأشارت دراسة إميارت    

القصصي الرقمي اسرتاتيجية تعليمية متعددة االستخدامات 
ميكن تكييفها بكل سهولة مع جمموعة متنوعة من أهداف 
فنون اللغة باإلضافة إىل أهنا تقنية تتميز بإمكانات فريدة من 

 نوعها كأداة لبناء مهارات القراءة والكتابة لألطفال.
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يتميز به من ميكن للسرد القصصي الرقمي مبا وهبذا       
تؤثر على جوانب تطور اللغة وعلى جوانب تعلم مميزات 

ي املهارات اللغوية وعلى وجه اخلصوص أن ينموتعليم الطفل 
مهارة فهم املسموع ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة عند 
اعتماده كوسيلة أساسية داخل الربنامج اليومي لرياض 

 األطفال. 

  :الدراسةمشكلة 
على الرغم من اهتمام مؤسسات رياض األطفال بتنمية     

نها فهم املهارات املختلفة يف جوانب شخصية الطفل ومن ضم
غة إال أن هذا النمو مل يصل إىل املسموع كأحد مهارات الل

قصى مراحل كفايته ليعطي نتائجه الواضحة يف شخصية أ
إن عدم الرتكيز على تنمية مهارات (. 2015الطفل )حممد،

االستماع أدى إىل ظهور مشاكل تواجه الطالب يف فهم 
(. ويتضح Othman& Vanathas,2017النصوص املسموعة )

القصور يف مهارة االستماع وهدفها الرئيس فهم املسموع يف 
واقع تعليم وتعلم هذه املهارة وأساليب تنميتها والذي بدوره 

ساب هذه املهارة يتم بطرق تاك إذ إنيعيق من اكتساهبا، 
 ،تقليدية باإلضافة إىل قلة األنشطة التعليمية اجليدة لتنميتها

عناية املناهج الدراسية بتنمية هذه  ويعود هذا القصور إىل عدم
والذي بدوره و لَّد  االعتقاد لدى املعلمني بأن هذه  ،املهارة

 (.2013املهارة ال ميكن تعلمها )الغامدي، 

إىل مهارات االستماع على أهنا مهارات  وناملعلمنظر يو     
طالب يعتقد املعلمون أن تعريض الو سلبية يتعلمها املتعلمون، 

 (.Miller,2003لفهم املسموع ) املنطوقة هو تعليم كاف  للغة 
 على (Vandergrift,1999) فاندرغريفت هنـ وَّ ويف هذا السياق 

سليب، فهو عملية معقدة ونشطة  غري نشاط املسموع بأنهفهم 
جيب على املستمع أن مييز فيها األصوات ويفهم املفردات 
والبناء النحوي، وحيتفظ مبا مت مجعه من معلومات أثناء 
االستماع ويفسره يف إطار فوري، وكذلك يفهم السياق 

لذلك تستدعي هذه املهارة الكثري من  ؛االجتماعي األكرب
      التحليل والدعم.

 فإنوعلى الرغم من األمهية اليت حيظى هبا فهم املسموع      
واقع الطالب يف خمتلف املراحل الدراسية يُظهر وجود ضعف 
يف مهارات فهم املسموع يتعلق بأساليب تعليمها وتعلمها 

 كما أن املواضيع املقرر ومستوى اكتساهبا وبرامج تنميتها،
مما أدى  ،جديدةا ما حتتوي على كلمات االستماع إليها غالب  

ة والقيم الواردة لطالب على استخراج الفكرة الرئيسعدم قدرة ال
يف النص باإلضافة إىل قلة مهارهتم يف اقرتاح حلول 

 &Othman ؛2017العتييب،؛ 2016عطية، )للمشكالت 

Vanathas,2017) .ظهر الضعف أيضا  يف مهارة فهم كما ي
املسموع لدى الطالب عند عجزهم عن االستجابة على 

أسئلة  نتعثرهم عند اإلجابة ع وذلك يفالنص املسموع، 
النص أو عدم قدرهتم على التعبري عن مدى ما يؤثر به هذا 

 (. 2015النص عليهم )سعودي،
يف املراحل الدراسية املتقدمة  إن واقع فهم املسموع املتدين     

ملاذا يظهر هذا  :وهو ،جيعلنا نُعيد التفكري يف سؤال مهم
الضعف يف فهم املسموع يف هذه املراحل الدراسية املتقدمة؟ 

 أن السبب الرئيس تانجتد الباحثسباب وأثناء البحث عن األ
ذلك يعود إىل عدم االهتمام بتنمية فهم املسموع منذ مراحل ل

  التعليم وأوهلا مرحلة ما قبل املدرسة. مبكرة يف
إن من خصائص أطفال مرحلة ما قبل املدرسة عدم      

قدرهتم على فهم املسموع بشكل جيد، لذا كان من املهم 
استخدام أساليب خمتلفة إلكساهبم مهارة فهم املسموع  

 (.2017كأسلوب سرد القصص اهلادفة البسيطة )شيمة، 
أسلوب سرد القصص أداة تعليمية قوية لتعلم مهارات  د  ويع

اللغة، ومع ذلك يرتدد املعلمون يف الفصل الدراسي يف دمج 
تعليم اللغة بسبب املناهج الدراسية املكلفني لرواية القصص 

بإهنائها، باإلضافة إىل قلة خربة املعلمني بكيفية دمج القصص 
 القدرات الثقافية إلكساب وتنمية مهارات اللغة، وافتقارهم إىل

 & ,Tsou, Wang)واللغوية للتعامل مع سرد القصص 

Tzeng,2006).  
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أن عملية تنمية مهارة فهم  تانومن ذلك ترى الباحث       
عداد وتصميم إفال مرحلة ما قبل املدرسة يتطلب املسموع ألط

 قائم على السرد القصصي الرقمي وبناء برنامج تربوي منظم
يراعي و  حتقيق فهم املسموع بدقة الذي يراعي عوامل

 مستويات فهم الطفل ملا يسمع ليحقق غاياته. 

   :الدراسةأهداف 
فاعلية السرد  التحقق من( 1إىل: الدراسة  تهدف      

القصصي الرقمي على تنمية فهم املسموع ألطفال مرحلة ما 
 سنوات. 6إىل  5قبل املدرسة الذين يرتاوح أعمارهم بني 

مقرتح للسرد القصصي الرقمي قائم على أساس  ( بناء تصور2
 تنمية فهم املسموع ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة. 

  الدراسةأسئلة 
: ما فاعلية استخدام السرد القصصي الرقمي السؤال الرئيس

 على تنمية فهم املسموع ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة؟
التساؤالت  نجيب اإلجابة ع التساؤل الرئيس نإلجابة عول

 ية: تالفرعية اآل
عند مستوى داللة إحصائيا   دالفرق  يوجدالسؤال األول: هل 

(≤ 0.05α ) بني متوسطات درجات أطفال مرحلة ما قبل
املدرسة على اختبار فهم املسموع عند مستوى الفهم املباشر 

 الرقمي(؟ -الشفويتعزى لطريقة السرد القصصي )
عند مستوى داللة إحصائيا   دالفرق  يوجدهل السؤال الثاين: 

(≤ 0.05α)  بني متوسطات درجات أطفال مرحلة ما قبل
املدرسة على اختبار فهم املسموع عند مستوى الفهم 

  الرقمي(؟-الشفوي) االستنتاجي تعزى لطريقة السرد القصصي

 :الدراسةأهمية 
  :للباحثين والمهتمين

مهارة فهم تقدمي إطار نظري للمهتمني يف جمال تنمية  -
املسموع كأحد فنون اللغة ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة ودور 

 السرد القصصي الرقمي يف تنمية هذه املهارة.

 :ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة
تنمية مهارة فهم تقدمي أسلوب فعال ليف  مسامهة الدراسة -

املسموع ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة باعتبار السرد 
من أساليب إكساب املهارات  احديث   االقصصي أسلوب  

 اللغوية.
للمؤسسات التعليمية المتخصصة لمرحلة ما قبل 

 :المدرسة
متكني مؤسسات رياض األطفال واملؤسسات التعليمية  -

الرتبوية من إدخال السرد القصصي الرقمي لألنشطة اليومية  
مية مهارة فهم املسموع مما يؤدي كنشاط موجه ومتكامل لتن

 زيادة الفهم والتحصيل يف املواد األخرى.ىل إ
  :للمجتمع العام

يف إثراء احملتوى العريب بتصور مقرتح إلنشاء  الدراسة تسهم -
سرد قصصي رقمي قائم على أساس تنمية مهارة فهم املسموع 
ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة. ويف ضوء ذلك حُيسن السرد 

بشكل عام لقصصي الرقمي أدوات جذب الطفل للقصص ا
وعالوة على ذلك مهاراته يف فهم املسموع قبل االلتحاق 

 رياض األطفال.رحلة باملراحل التالية مل
 :الدراسةحدود 

 وهي: ،ةإىل ثالث أقسام رئيس الدراسةُقسمت حدود 
برجمية قائمة على السرد القصصي : املوضوعية ( احلدود1

حتتوي على قصتني األوىل بعنوان  تنيالرقمي من إعداد الباحث
 . )كيف تلتقط جنمة( والثانية بعنوان )بيت لألرنب الصغري(

أطفال مرحلة ما قبل املدرسة  :احلدود املكانية والبشرية( 2
-الثالثسنوات )املستوى  6-5الذين ترتاوح أعمارهم بني 

 ( امللتحقني مبدارس جنات الصغار األهلية جبدة. متهيدي
الفصل الدراسي الثاين لعام  :الزمانية احلدود (3

 هــ. 1438/1439
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  :الدراسةمصطلحات 
يُعرف بأنه  Digital storytellingالسرد القصصي الرقمي 

عملية دمج رواية القصص مع جمموعة من الوسائط الرقمية 
     (. Robin,2006الفيديو )و مثل الصور واألصوات 

القصص ل حتوي :بأنه السرد القصصي الرقمي إجرائيا  ويعرف 
الورقية املطبوعة باستخدام أحد برامج احلاسب إلنتاج قصص 

الشفوي واملعتمدة على جمموعة من  السردقائمة على أساس 
            الوسائط الرقمية كالصور واألصوات والفيديو.

" عملية إرادية تشري إىل توجيه االنتباه  فهم المسموع
اولة إلضفاء مع ى على هذه واالهتمام إىل األصوات، مع حم

األصوات، فاالستماع يتضمن عمليات نشطة، يقوم هبا 
املستمع من اهتمام وانتباه، لتحصيل املعاين املتضمنة يف 
الرسالة املسموعة، حىت ينتج عن هذه العمليات الفهم 

  (.68ص1997واالستجابة" )عوض ومصطفى،
هتمام عملية تقوم على أساس اال فهم المسموع إجرائيا :

 ة والفرعية داخل نص القصة باإلضافةواالنتباه لألفكار الرئيس
 نا ويتضح ذلك من خالل اإلجابة عللمعاين ومدلوالهت

 االختبار البعدي لفهم املسموع.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
 :الدراسة منهج 

بناء على مشكلة الدراسة وتساؤالهتا فإن املنهج املالئم      
لقياس فاعلية السرد القصصي وذلك  ،املنهج التجرييب هو

 الرقمي كمتغري مستقل على تنمية فهم املسموع كمتغري تابع.
ويعرف املنهج التجرييب بأنه استخدام إجراءات موحدة     

جملموعتني أحدمها جتريبية واألخرى ضابطة وإبقاء مجيع ظروف 
 عاجلة التجريبية(التجربة ثابتة باستثناء املتغري املستقل )امل

(Ross,1996.)  وهنا مت استخدام السرد القصصي الرقمي مع
مع  شفويا  اجملموعة التجريبية مقابل استخدام السرد القصصي 

صحة داخلية عالية تنسب  يضمن ذلك إذ، اجملموعة الضابطة
  .اجملموعتني ببعضهامقارنة  أثناءإىل السيطرة التجريبية 

التصميم شبه التجرييب فقد مت تضمينه يف ما فيما خيص وأ     
ذلك للتحكم يف بعض الدراسة ألهنا هتتم بالعلوم اإلنسانية و 

كالفروق   ؛ تظهر بشكل طبيعي عند األطفالاملتغريات اليت
  الفردية وتفاوت األعمار باألشهر واختالف اجلنس.    

 :للدراسةالتصميم التجريبي 
والقائم على جمموعتني  التجرييباملنهج بنيت الدراسة على      

أسلوب السرد القصصي  معها مخدِ أحدمها ضابطة استُ 
الربجمية القائمة على  معها مخدِ ستُ او التقليدي واألخرى جتريبية 

السرد القصصي الرقمي ملعرفة فاعليته كمتغري مستقل على فهم 
( يوضح التصميم التجرييب 1)وجدولاملسموع كمتغري تابع 

 .للبحث
 1جدول 

 :للدراسةالتصميم التجريبي 
 القياس البعدي المعالجة التجريبية المجموعة

اختبار فهم المسموع  سرد القصص شفويا   المجموعة الضابطة.
 السرد القصصي الرقمي. المجموعة التجريبية. الشفهي.

  :وعينتها الدراسةجتمع م
مرحلة رياض  طالبمن مجيع  الدراسةن جمتمع تكوَّ      

املنتظمني و سنوات  6إىل  3األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 
مبدينة جدة خالل الفصل  دارس جنات الصغار األهليةمب

 .(هـ1439 /ـه1438 (الدراسي الثاين للعام
طفال  وطفلة من املستوى  52 بـ الدراسةعينة  ومتثلت     

 6إىل  5أعمارهم بني  متوسط رتاوحيالذين )متهيدي(  الثالث
ومت حتقيق العشوائية من  ،عشوائيةبطريقة مت اختيارهم  ،سنوات

خالل استخدام أسلوب املزاوجة بتحديد عضو من اجملموعة 
الضابطة بشكل عشوائي ومقابلته بعضو آخر يف اجملموعة 

هذا األسلوب يف اختيار العينة يضمن التوازن إذ إن التجريبية 
 الدراسة كما يضمن التجانس بينهم.بني جمموعيت 

مت و  ،فصول موزعة مسبقا   3وقد مشل املستوى الثالث      
كمجموعة   18أخذ مجيع أطفال الفصل األول البالغ عددهم 

ومزاوجتهم  أطفال من الفصل الثالث 8ضابطة باإلضافة إىل 
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كمجموعة جتريبية   17أطفال الفصل الثاين البالغ عددهم  مع
. وقد مت سرد أطفال من الفصل الثالث 9باإلضافة إىل 

القصص ذاهتا مع اجملموعتني اال أن اجملموعة الضابطة استخدم 
أما اجملموعة  ،معها طريقة سرد القصص التقليدي شفويا  

التجريبية فقد استخدم معها السرد القصصي الرقمي. وبذلك 
مت حتقيق التكافؤ بني جمموعيت الدراسة عن طريق متاثل األزواج 
بني اجملموعتني كما مت التحقق من التكافؤ بني اجملموعتني عن 
طريق التأكد من متثيل العينة للمجتمع ذاته ومتثيل كل مفردة 

 خلصائص اجملتمع.
 :الدراسةأدوات  

مت تصميم أداة مجع بيانات الدراسة وهي عبارة عن        
عشرة  إحدىمن  ويتكونيا  و يطبق شفاختبار فهم املسموع 

القسم األول يقيس  :فقرة. وُقسمت فقرات االختبار لقسمني

وتضمن القسم على  ،فهم املسموع عند مستوى الفهم املباشر
ست فقرات، أما القسم الثاين فيقيس فهم املسموع عند 

 االستنتاجي وتضمن على مخس فقرات.  مستوى الفهم
األسئلة اليت تقيس  نوصممت األداة هبدف اإلجابة ع     

مهارات فهم املسموع عند املستويني املختلفني والتحقق من 
. األطفال على اختالف إجابات تأثري االسرتاتيجية املستخدمة

)البلعاسي،  وقد مت بناء اختبار فهم املسموع بالرجوع لكل من
 .(2015سعودي،؛ 2009

 :إجراءات الدراسة
ن من تاريخ أسبوعازمنها  فذت الدراسة يف مدةنُ      
 اطبقت فيهإذ هـ  27/6/1439هـ إىل  16/6/1439

 اسرتاتيجية السرد القصصي الرقمي واختبار فهم املسموع. 

 السرد القصصي الرقمي  برمجية قائمة على لتصميم التعليمي المستخدم لتصميم ا
     

  
 ADDIEالتصميم التعليمي 1شكل

 
لتصميم الربجمية  ADDIEالتعليمي التصميم   استخداممت

  اختيارهويعود السبب يف القائمة على السرد القصصي الرقمي 
هداف املنتجات التعليمية اليت وكفاءة حتقيق أ ليةلفاعه لضمان

 مخسلى أساس ع ADDIEالتعليمي  ، ويقوم التصميمتتبعه
مث    Analysisتبدأ مبرحلة التحليل  مراحل متسلسلة

                                مث Developmentليها مرحلة التطوير ي Design التصميم

 ( Kruse,2002) Evaluationفالتقومي Implementationالتنفيذ
 .(1)شكل

 واستحدثت الدراسة احلالية دمج التصميم التعليمي     

ADDIE  وإيلي  شمنوذج جريالمعGerlach & Ely (2003 ) 
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 GERLACH & ELY وإيلي جيرالش نموذج 2 لشك

 

 الحالية الدراسة في المستخدم التعليمي التصميم 3 شكل
 

  تفصيل التصميم املستخدم يف الدراسة احلاليةأيتوفيما ي    
 شومنوذج جريال ADDIEوالقائم على دمج التصميم التعليمي 

 .gerlach & ely (2003)وإيلي 

   Analysisلمرحلة األولى: مرحلة التحليل ا
على حتديد الفجوات والثغرات اليت هذه املرحلة تعتمد     

 الدراسة ومتحورها يف مشكلةحتددت تسبب املشكالت وقد 
 يف مهارات فهم املسموع عند مستوى الفهم املباشر والفهم

خصائص  حتديد هذه املرحلة مشلتما ك االستنتاجي،
أطفال مرحلة ما قبل املدرسة من املستوى  املتعلمني وهم

سنوات من الذكور  6-5أعمارهم بني  رتاوحتالثالث الذين 
مشاكل يف أجهزة السمع أو  ةلديهم أي تالذين ليسواإلناث 

باالطالع على التأكد من ذلك قد مت و  أجهزة النطق،
مقابلة األطفال والتحدث معهم قبل سجالهتم الشخصية و 

 البدء بالتجربة.
مث تأيت مرحلة حتديد احلاجات التعليمية وقد حتددت تلك     

احلاجات يف تنمية مهارات اللغة لدى أطفال مرحلة ما قبل 
املدرسة، وأوهلا مهارة االستماع واليت تبدأ مبرحلة فهم 

لعدم توفر  نظرا  ومت اختيار هذه املهارة بالتحديد  ،املسموع



 مرحلة ما قبل املدرسةفاعلية استخدام السرد القصصي الرقمي على تنمية فهم املسموع ألطفال شيماء أمحد هزازي ولينا أمحد الفراين: 

 

33 

ر ملرحلة رياض يف املنهج املقر  أنشطة موجهة بشكل كاف  
. كما أن مجيع أساليب فهم املسموع لتنمية مهارةاألطفال 

سرد القصص املستخدمة من قبل املعلمات ال تتبع بأنشطة 
ومن ضمنها مهارة فهم املسموع،  حمددةحتقق مهارات 
متفاوتات  معلمات رياض األطفالالعديد من باإلضافة إىل أن 

ينقصهن مهارات سرد يف مؤهالهتن التعليمية وختصصاهتن و 
القصة بأسلوب جذاب حبيث حيقق اهلدف املرجو من السرد 

 . (2017)علي،القصصي
بشكل كبري على قراءة القصص  هنويضاف لذلك اعتماد    

 ،من كتب القصص مما يقلل من مهارات سرد القصص لديهن
 وتظهر القصة بشكل مقروء أكثر مما لو تكون بشكل سردي.

ستخدام تقنية السرد القصصي الرقمي  لذلك كان من املهم ا
كتقنية حديثة تساعد يف تلبية احلاجات التعليمية وتقلل من 

وحتقق هدف  ،التفاوت بني املعلمات يف طريقة تقدمي القصص
 سرد القصص بطريقة موضوعية جلميع األطفال. 

وقد  ،تأيت مرحلة حتديد احلاجات التعليميةبعد ذلك     
حتددت يف تنمية مهارات اللغة لدى أطفال مرحلة ما قبل 

عند مستوى الفهم  فهم املسموعوبالتحديد مهارة  املدرسة
  .املباشر ومستوى الفهم االستنتاجي

ضاف ي فإنه  Gerlach & Elyوإيلي شجريال حسب منوذجو     
وقد مت التحقق  ،ملا سبق حتديد السلوكيات القبلية للمتعلمني
للتحقق من العينة من ذلك من خالل مقابلة أولية مع أطفال 

، منها امتالكهم لقوانني لديهمتوفر بعض العناصر األساسية 
 ناإلجابة ععلى القصص ومعرفتهم مبصطلح القصة وقدرهتم 

  التساؤالت اليت تطرح عليهم.
يلي ذلك حتديد االسرتاتيجية، وقد مت استخدام اسرتاتيجية     

سرد القصص التقليدي والذي يعتمد بشكل أساسي على 
القصة شفويا  من قبل املعلمة مع اجملموعة الضابطة وسرد  سرد

يتمثل يف يعتمد على وجود وسيط الذي  القصص الرقمي
اعيت جهاز كمبيوتر ومسالربجمية املعدة للدراسة واليت تتطلب 

 مع اجملموعة التجريبية. رأس

مث يلي ذلك تنظيم اجملموعات، وقد مت االعتماد على     
القصة يف وقت  يستمعون جمموعات ثنائية مكونة من طفلني

 .األسئلة بالتتايل واحد مث جييبون عن
وقد مت  ،حتديد املكان وحتديد الزمانيأيت بعد ذلك مث       

مت و  ،حتديد املكان يف ركن املكتبة خالل فرتة اللعب يف األركان
للقصة  طفلني بواقع ست دقائق لكل دقائق 10ختصيص 

 ي.و دقائق ألسئلة االختبار الشف 4وولشرح طريقة العمل 
وقد مت  ،ي اختيار الوسائل التعليميةهاملرحلة األخرية فأما     

م ااستخدام كتب القصص الورقية للمجموعة الضابطة واستخد
لربجمية التعليمية القائمة على السرد القصصي احلاسب اآليل ل

 . الرقمي للمجموعة التجريبية
هذه املرحلة عدة معوقات من  وقد واجهت الباحثة يف    

أمهها: أوال : رغم تشابه تعريف السرد القصصي الرقمي يف 
الغالبية العظمى  فإناألحباث ومتحوره حول فكرة واحدة  معظم

نتاج الطفل للسرد إمن األحباث كانت قائمة على فكرة 
والقليل منها تناول السرد القصصي الرقمي   ،القصصي الرقمي

و اسرتاتيجية حلل أاملعلم للطفل كأسلوب  كمنتج يقدمه
لقائم نتاج املنتج النهائي اإوبذلك فإن عملية  ،مشكلة معينة

على السرد القصصي الرقمي أخذت الكثري من الوقت لبنائها 
 على أساس سليم. 

فيما خيتص مبهارات فهم  حمددةثانيا : عدم وجود أهداف  
وإمنا تب ى األهداف  ،املسموع بشكل خاص يف مجيع الروضات

على أساس خمتلف من روضة ألخرى مما أدى إىل صعوبة 
وأي منها  ،وأيهما أقل أمهية ،حتديد أي األهداف أكثر أمهية

 جيب حتقيقه فعليا . 
ثالثا : قلة ثراء احملتوى العريب من القصص املالئمة ألطفال 

سنوات على  6-3مرحلة ما قبل املدرسة الذين هم بعمر 
 وجه اخلصوص. 

 : DESIGN التصميم مرحلة الثانية: لمرحلةا
 : عدة عناصر وهي تشملو 
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  :تحديد األهداف وصياغتها
مت حتديد األهداف املالئمة ألطفال مرحلة ما قبل       

واليت حتقق مهارات فهم املسموع عند مستوى الفهم  املدرسة
(. 3جدول ) ومستوى الفهم االستنتاجي (،2جدول ) املباشر

املسموع  مت التأكد من مالئمة كل مهارة من مهارات فهمو 

دراسات  ختصص وذلك بعرضها على السادة احملكمني يف
وأخذ مخسة حمكمني وتقنيات التعليم والبالغ عددهم الطفولة 

ودقة الصياغة  له فرعا   املستوى اليت وضعت املهارة يف آرائهم
وقابلية اهلدف  للمهارة ومدى حتقيق اهلدف للمهارة العلمية

 .العينةللقياس ومالئمته ملستوى أطفال 
 2 جدول

 :المباشر الفهم مستوى عند المسموع لفهم اإلجرائية السلوكية األهداف

3 دولج
 :االستنتاجي الفهم مستوى عند المسموع لفهم اإلجرائية السلوكية األهداف

 :المحتوى تحديد

 من عمر لألطفال مالئمةمت حتديد احملتوى باختيار قصص     
القصص  مت معاينة املفاهيم اليت حتتوي عليهاو  سنوات، 5-6

باإلضافة لطول من الناحية االجتماعية واألخالقية والدينية، 
لنحوية للعبارات ووجود فكرة ا وضوح وبساطة الصياغةالنص و 

بعد ذلك مت الرجوع ملختصني  .ة واحدة فقط يف القصةرئيس

ومها  ،قصتني مت اختياريف كتب األطفال وبناء  على توجيهاهتم 
  .الصغري( قصة )كيف تلتقط جنمة؟( وقصة )بيت لألرنب

        المتعددة:                      صميم عناصر الوسائط ت
متطلبات السرد القصصي الرقمي من صور مُجعت     

املصادر باالعتماد على موسيقية وتسجيالت صوتية  وخلفيات
( يوضح الربامج املستخدمة لتصميم 4األولية. واجلدول)

  السرد القصصي الرقمي.عناصر 
 
 

 المهارة التي يقيسها الهدف الهدف السلوكي اإلجرائي المستوى
 

 مستوى الفهم المباشر

القصة ووصفها من ة اسرتجاع املعلومات الرئيس .ة يف القصةيس فهم املعلومات الرئيس إىل ثالثة من األسئلة اليت تقنياثنجييب الطفل عن -1
 بعبارات خمتلفة.

 ة للقصة. حتديد الفكرة الرئيس ة الصحيحة للقصة من بني فكرتني خمتلفتني. حيدد الطفل الفكرة الرئيس-2
 إعادة سرد أحداث القصة بالتسلسل.  بالتسلسل فيما ال يقل عن مجلتني.يعيد الطفل سرد أحداث القصة -3
 اختيار عنوان مناسب للقصة املسموعة.  للقصة من بني عنوانني خمتلفني. امناسب   االطفل عنوان   حيدد-4
 تنفيذ أوامر مسموعة. من األوامر املوجودة يف القصة.  إىل اثنني اواحد  ينفذ الطفل -5
 حتديد احلدث السابق يف القصة. الطفل احلدث السابق يف جزء من أجزاء القصة حتدده له املعلمة.حيدد -6

 المهارة التي يقيسها الهدف الهدف السلوكي اإلجرائي المستوى
 

 مستوى الفهم االستنتاجي

 استنتاج عالقات السبب والنتيجة. يستنتج الطفل السبب الصحيح حلدوث النتيجة. -1
 اكتشاف ما ليس له عالقة بالنص.  يستخرج الطفل احلدث الذي ليس له عالقة بالنص من بني اختيارين خمتلفني. -2
 التنبؤ بنهاية القصة. يتنبأ الطفل بنهاية مناسبة للقصة.-3

ة يف القصة من بني الشخصية الرئيسيكتشف الطفل نوع االنفعال املسيطر على -4
 ثالثة اختيارات. 

اكتشاف نوع االنفعال املسيطر على شخصيات 
 القصة. 

 مناقشة اجلمل املسموعة. يناقش الطفل مجلة من اجلمل املسموعة من اختيار املعلمة.-5
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 4 جدول
 :الرقمي القصصي السرد عناصر لتصميم المستخدمة البرامج 

 :Developmentالمرحلة الثالثة: مرحلة التطوير 
عليها وقد مت العمل  ،اإلنتاج الفعلي للربجميةهي مرحلة و     

السرد القصصي  فيديوهات دمج الوسائط مع بعضها وإنتاجب
عداد مقياس تقدير لتحكيم السرد إمت  الرقمي. بعد ذلك

على  السرد القصصي الرقمي تفيديوها رضتعُ و  القصصي
، اثنان منهم يف ثالثة حمكمنيعددهم و عدد من احملكمني 

 ،يف ختصص دراسات الطفولة ةوواحد التعليمختصص تقنيات 
تقدير السرد القصصي الرقمي بواسطة مقياس  احتكيمهمت و 

الراجعة  حتليل التغذية مت .(Readwritethink,2014)بالرجوع إىل 
وعمل التعديالت الالزمة حسب توجيهات احملكمني والوصول 

وصف وبذلك مت انتاج املنتج النهائي والذي يللصورة النهائية. 
بأنه برجمية تتكون من قصص قائمة على أسلوب السرد 

نتاجها بواسطة برنامج املونتاج سوين إمت  ،القصصي الرقمي
ومن مث مجع مجيع القصص املنتجة يف   Sonyvagasفيغاس 

 (.4شكل ) articulate storylineبرجمية باستخدام برنامج 

 
 يالرقم القصصي السرد برمجية تطوير مرحلة4شكل

يف مرحلة تصميم السرد وقد مت استخدام برامج خمتلفة       
 .( يوضح هذه الربامج5وجدول ) القصصي الرقمي

 5 جدول
 :الرقمي القصصي السرد تصميم في المستخدمة البرامج 

مت تنفيذ التجربة يف هذه املرحلة على عينة استطالعية     
أطفال هلم نفس خصائص العينة األساسية،  8مكونة من 

 ةالقصص والكشف عن أيوذلك للتأكد من مالئمة 
والتأكد من مالئمة  ،مشكالت تواجه التجربة وحماولة عالجها

 مالئمةاالختبار للمرحلة العمرية ووضوح أسئلته، والتأكد من 
 لتجربة.ل املكان إلجراء التجربة، وحتديد املدة الزمنية

مت التوصل التجربة على العينة االستطالعية  تطبيق وبعد     
أوال : تقليل زمن القصص  وهي: ،حتتاج لعالج عدة أمورإىل 
بعض األجزاء من  باستبعاددقائق وذلك  4دقائق إىل  6من 

األسئلة  بعض: تغيري صياغة نيا  ثا القصة واليت ال ختل باملع ى.
ويعود السبب  ،مغلقةوحتويلها من أسئلة مفتوحة إىل أسئلة 

لذلك لعدم جتاوب األطفال نظرا  لقلة املفردات اليت ميتلكوهنا 
وبذلك مت حتليل التغذية الراجعة  ،عن األسئلة املفتوحة لإلجابة

بعد عمل مجيع التعديالت السابقة مت تنفيذ و  يف هذه املرحلة.
أطفال  8التجربة مرة أخرى على عينة استطالعية بلغ عددها 

مت الوصول إليه من نتائج مت قياس ثبات أداة وبناء على ما 
اليت بلغت قيمته معادلة ألفا كرونباخ  باستخدامالدراسة 

 توظيفه في الدراسة  اسم البرنامج 
Adobe Photoshop  ضافة الحركات للكائناتإلتعديل الصور و 

Audacity .لتسجيل مقاطع الصوت 
Format Factory .لتحويل الصوتيات لصيغة مدعومة 

 توظيفه يف الدراسة  اسم الربنامج 
PowerPoint ضافة االنتقاالت املناسبة بني املشاهد وإنتاج النموذج األويل.إالصور وتسجيالت الصوت واخللفيات املوسيقية و  إدراج 
Sony vegas   ئي.ضافة االنتقاالت املناسبة بني املشاهد وإنتاج املنتج النهاإدمج الصور وتسجيالت الصوت واخللفيات املوسيقية و 

articulate storyline كن املستخدم من الوصول إليها بسهولة..متمجع مجيع القصص يف واجهة واحدة ت 

https://www.audacityteam.org/
https://www.audacityteam.org/
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ألداة الدراسة وجودة وصحة  اعالي   امما يعكس ثبات   ،0.836
 ما صممت ألجله. 

 :Implementationالمرحلة الرابعة: مرحلة التنفيذ 

املعلمة  بقراءةمع اجملموعة الضابطة التجربة  مت تنفيذ      
التجريبية فقد مت اجملموعة  ، أمابنص القصة من الكتال

وبرجمية من  رأس لكل طفل ةاالستعانة بكمبيوتر حممول ومساع
 .(6شكل )و ( 5 شكل )الباحثتنيعداد إ

 

 

 الرقمي القصصي السرد على القائمة البرمجية من مشاهد  6شكل     : الرقمي القصصي السرد على القائمة البرمجية من :مشاهد5شكل
اختبار  طبقاألطفال للقصة  عد االنتهاء من استماعب      

وقد مت  مع مجيع أفراد العينة.ة ويبطريقة شف املسموع فهم
  .ذاهتا مع القصتني التجربةتطبيق 

  :Evaluationالمرحلة الخامسة: مرحلة التقويم 
تقييم فاعلية الربجمية التعليمية من  مت يف هذه املرحلة      

الفهم املباشر والفهم  خالل اختبار فهم املسموع عند مستوييّ 
أسئلة  نمن خالل إجابة الطفل عوذلك  ،االستنتاجي

وقد مت تقومي أداء األطفال على اختبار فهم املسموع  .ختباراال
 .من خالل املعاجلة اإلحصائية للبيانات

 :ومناقشتهاوتفسيرها الدراسة نتائج 

ونصه: ما فاعلية  للدراسة السؤال الرئيس نلإلجابة ع    
استخدام السرد القصصي الرقمي على تنمية فهم املسموع 

إجياد املتوسطات احلسابية ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة؟ مت 
 واالحنرافات املعيارية باإلضافة إىل اختبار ت لعينتني مستقلتني

متوسطات درجات أفراد العينة على  لتحديد الفروق بني
وإجياد للمجموعة الضابطة والتجريبية اختبار فهم املسموع 

(، وذلك 2017)هريدي، لعزت املصححة معادلة الكسب
( يوضح النتائج 6وجدول ) ،التجريبيةلقياس فاعلية املعاجلة 

 هذا السؤال: اليت مت التوصل إليها لإلجابة عن

6 جدول
المسموع فهم اختبار على الدراسة عينة أفراد متوسطات بين الفروق وداللة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  

أن متوسط درجات أطفال  (6) يالحظ من اجلدول    
 السرد القصصي الرقمي اجملموعة التجريبية اليت استخدمت

 2.05801 مقدارهباحنراف معياري  13.6538يساوي 
يف حني بلغ متوسط درجات أطفال اجملموعة الضابطة اليت 

وباحنراف  11.5000 الشفويالسرد القصصي  استخدمت

هذه النتائج فرقا  ظاهريا   وتظهر ،3.51283 مقداره معياري
بني متوسط درجات اجملموعتني على اختبار فهم املسموع 

 مبستوييه الفهم املباشر واالستنتاجي.  
دال إحصائيا   فرق( وجود 6كما يالحظ من اجلدول )    

بلغت قيمة ت  إذ ،يعزى ملتغري السرد القصصي الرقمي

لداللة ا قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة Sig معادلة الكسب  مستوى الداللة 
-2.698 3.51283 11.5000 المجموعة الضابطة  2.2 دالة  0,01 
 2.5 2.05801 13.6538 المجموعة التجريبية
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أما فيما و  ، .0,01مبستوى داللة إحصائي مقداره -2.698
السرد القصصي مبعادلة الكسب واليت تقيس فعالية خيتص 

وكانت قيمة  ،2.5الرقمي للمجموعة التجريبية فكانت قيمته 
ادلة الكسب وتظهر مع .2.2 املعادلة للمجموعة الضابطة

دخال املعاجلة اإلحصائية وهي برجمية فعالية مقبولة نتيجة إ
السرد القصصي الرقمي مقارنة بالسرد القصصي التقليدي 

 للمجموعة الضابطة. 

 مناقشة نتائج السؤال الرئيس:
والذي يبحث يف فاعلية  ميكن تفسري نتائج السؤال الرئيس    

استخدام السرد القصصي الرقمي على تنمية فهم املسموع  
كوهنا أداة جتذب انتباه الطالب واهتمامهم ال سيما أطفال 

يتها على اعلمرحلة ما قبل املدرسة، كما ميكن أن يعود سبب ف
تنمية فهم املسموع نظرا  ملا تتمتع به من عناصر الوسائط 

 د  ة وخلفيات موسيقية واليت تعاملتعددة من صوت وصور 
على الفهم األطفال وهي بذلك تساعد  ،عناصر جذب

  اإلمساعيلدراسة  بشكل أكرب. وتتفق هذه النتيجة مع
(Alismail,2015اليت أكدت على أمهية استخدام ال ) تكنولوجيا

السرد القصصي الرقمي هو  اعتربت أنو  ،وتوظيفها يف التعليم
عددة اليت ميكن أن تدعم التعليم أحد أدوات الوسائط املت

الطالب والذي بدوره  جيعل  والتعلم باإلضافة لدعمها لدافعية
احملتوى أكثر قابلية للفهم، كما مُتكن الطالب من فهم 

 موضوعات صعبة بطريقة أكثر سهولة .
 ودراسة (Robin،2008) روبن كما تتفق مع دراسة كل من    

 & Turgut) تورغوت وكيشال ( ودراسةYüksel, 2011) يوكسل

Kışla,2015) جنكينز ولونسديل ودراسة (Jenkins & 

Lonsdale,2007)  اعتربت أن السرد القصصي الرقمي أداة اليت
تعليمية قوية وفعالة تستخدم داخل الفصول الدراسية من قبل 

كما تعترب أداة فعالة تشجع مشاركة   ،املعلمني جلذب الطالب
وتساهم يف حتقيق خربات  ،الطالب يف سياقات تعلم خمتلفة

دراسة  مع أيضا  وتتفق ملموسة لدمج التكنولوجيا يف التعليم. 
واليت تعترب أن اإلمكانات اليت متيز السرد  (Azizah,2010) عزيزة

القصصي الرقمي ميكن أن توفر طرق أكثر فاعلية يف أنشطة 
 التعليم والتعلم وتعزيزها يف مرحلة ما قبل املدرسة.  

وملا كان املراد قياسه مهارة من مهارات اللغة وهي مهارة      
 فهم املسموع كان من املناسب جدا  استخدام السرد القصصي

 معوتتفق  ،الرقمي ملعرفة مدى فاعليته على تنمية هذه املهارة
اليت ( (Kurudayıoğlu & Bal,2014 كوردويولو وبال  دراسة ذلك

أكدت على أن السرد القصصي الرقمي أسلوب فعال يف نقل 
 املهارات اللغوية األساسية.

أن السرد القصصي الرقمي تقنية السؤال إىل وتشري نتائج     
على تنمية إحدى فنون اللغة وهو االستماع وهي بذلك فعالة 

مهية أاليت أكد فيها على  (Emert,2014) ميارتإ تتفق مع دراسة
السرد القصصي الرقمي كاسرتاتيجية تعليمية متعددة 

أهداف فنون  معاالستخدامات ميكن تكييفها بكل سهولة 
اللغة. كما ميكن تفسري فاعلية السرد القصصي الرقمي على 
تنمية فهم املسموع نظرا  ملا يتميز به من ثبات للنص املتلقي 

يعاد استخدامه على  ةاملسموع والذي ال يتغري يف كل مر و 
الشفوي الذي قد يتغري فيه معدل  عكس السرد القصصي

يؤدي لتذبذب  مث منو  ،تلقي النص حسب الظروف والعوامل
خلف اهلل و وتتفق مع ذلك دراسة إبراهيم  سرد النص.

الثبات يف  اليت نوهت على أمهية حمافظة النص على (2010)
الكلمات اليت يتلقاها املستمع يف الدقيقة الواحدة والذي  عدد

  افظ على معدل تلقي النص املسموع.حي بدوره
تضح من ا( اليت 2015آل مناخرة ) وتتفق أيضا  مع دراسة    

املتأين للنصوص  خالهلا أن استخدام أسلوب اإللقاء البسيط
هو الذي حقق أفضل النتائج  اإللكرتونية مبختلف أنواعها

لدى عينة الدراسة يف فهم املسموع وتتفق الدراسة احلالية مع 
النص لقاء إيف هذه الدراسة كتعميم الستخدام ما ورد 

يضاف و  .حلة ما قبل املدرسةوبطيء ألطفال مر  بأسلوب متأن  
سبق متيز السرد القصصي الرقمي باحملافظة على وضوح  ملا

الصوت املسموع طوال فرتة سرد القصة، على عكس السرد 
بعا  الذي قد يتفاوت فيه وضوح الصوت ت الشفويالقصصي 
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آخر.  ويتفق مع  إىل راو   لتفاوت وضوح األصوات من راو  
عامل أن وضوح الصوت يف ( 2010ذلك إبراهيم وخلف اهلل )

 .مهم جيب االنتباه إليه للوصول ألقصى درجات فهم املسموع
 السؤال األول:  نالنتائج المتعلقة باإلجابة ع

يوجد فرق ونصه: هل  للدراسةالسؤال األول  نلإلجابة ع     
توسطات م بني (0.05α≥)عند مستوى الداللة دال إحصائيا  

املدرسة يف مهارات فهم درجات أطفال مرحلة ما قبل 
 املسموع عند مستوى الفهم املباشر تعزى لطريقة السرد

الرقمي(؟ مت إجياد املتوسطات احلسابية -الشفويالقصصي )

واالحنرافات املعيارية لكل حمور من حماور اختبار فهم املسموع 
إلضافة إىل با (7جدول ) عند مستوى الفهم املباشر

فات املعيارية واختبار ت لعينتني املتوسطات احلسابية واالحنرا
ملستوى الفهم املباشر ككل وذلك لتحديد الفروق  مستقلتني

العينة للمجموعة الضابطة اليت  بني متوسطات درجات أفراد
( والتجريبية اليت الشفويم معها )سرد القصص خدِ ستُ ا
كما مت حساب   م معها )السرد القصصي الرقمي(خدِ ستُ ا

معادلة الكسب لكل من اجملموعة الضابطة والتجريبية لقياس 
 .(8جدول ) فاعلية االسرتاتيجية املستخدمة

 :7 جدول
:المباشر الفهم مستوى عند المسموع فهم اختبار محاور من ورمح لكل المعيارية واالنحرافات يةسابحال المتوسطات

وجود فرق ظاهري يف متوسط  (7)يتضح من اجلدول       
درجات اجملموعتني الضابطة والتجريبية لصاحل اجملموعة 

ة يف القصة املعلومات الرئيس فهم التجريبية يف كل من حمور
حمور إعادة سرد القصة و ة للقصة حمور حتديد الفكرة الرئيسو 
  .حمور تنفيذ أوامر مسموعة من نص القصةو 

يتضح أن املتوسطات احلسابية للمجموعة الضابطة كما     
 حمورّي اختيار عنوان مناسب للقصة وحتديد احلدث السابق يف

 . القصة أعلى من املتوسطات احلسابية للمجموعة التجريبيةيف
 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات8وُتظهر نتائج جدول )

ملعيارية حملور فهم املسموع عند مستوى الفهم املباشر ككل  ا
كما ُتظهر نتائج اختبار ت لعينتني مستقلتني والذي من 
خالله تتحدد الفروق الدالة إحصائيا  بني متوسطات جمموعيت 

الدراسة.

 8 جدول
 الفهم مستوى عند المسموع فهم اختبار على الدراسة عينة أفراد متوسطات بين الفروق وداللة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  

:المباشر

 االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية محاور أسئلة مستوى الفهم المباشر 
 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة  

ة يف القصة. فهم املعلومات الرئيس  2.0000 2.4231 ,84853 64331,  

ة للقصة.حتديد الفكرة الرئيس  1.3077 1.7692 97033,  65163,  

,16853 19460, 1.5385 1.2308 إعادة سرد القصة.  

,5000 اختيار عنوان مناسب للقصة.  4615 ,  50990,  50839,  

,9231 8462, تنفيذ أوامر مسموعة من نص القصة.  36795,  27175,  

,4231 4615, حتديد احلدث السابق يف القصة.  50839,  50383,  

لداللة ا قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجموعة  Sig  معادلة الكسب  مستوى الداللة 
-2.251 2.36546 6.3462 اجملموعة الضابطة   2.2 دالة  0.03 

 2.5 1.30325 7.5385 اجملموعة التجريبية 
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( أن متوسط درجات العينة يساوي 8يوضح جدول )    
على مجيع حماور اختبار فهم املسموع عند مستوى  7,5385

معياري قدره باحنراف  الفهم املباشر للمجموعة التجريبية
يف حني بلغ متوسط درجات اجملموعة الضابطة  1.30325

وتظهر هذه  ،2.36546باحنراف معياري قدره  6.3462
النتيجة فرقا  ظاهريا  بني جمموع متوسطات درجات اجملموعتني 

كما  على اختبار فهم املسموع عند مستوى الفهم املباشر.
وى داللة يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مست

بني متوسطات أفراد العينة على اختبار فهم املسموع  0.05
ملتغري السرد القصصي الرقمي  عند مستوى الفهم املباشر تعزى

مبستوى داللة إحصائي مقداره -2.251بلغت قيمة ت  إذ
ما فيما خيتص مبعادلة الكسب فكانت قيمتها وأ ،.0,03

 وكالمها 2.5وللمجموعة التجريبية  2.2للمجموعة الضابطة 
قيم مقبولة تدل على فاعلية الطريقتني السرد القصصي 
 التقليدي والسرد القصصي الرقمي عند مستوى الفهم املباشر

على أن قيمة معادلة الكسب للمجموعة التجريبية كانت إال أ
ويشري ذلك  ،من معادلة الكسب للمجموعة الضابطة قليال  

 إىل فاعلية املعاجلة التجريبية املستخدمة يف الدراسة.
 مناقشة نتائج السؤال األول: 

على  حصول اجملموعة الضابطةسبب تفسر الباحثتان        
 يف حمور اختيار متوسط حسايب أعلى من اجملموعة التجريبية

عنوان مناسب للقصة وهو تعريض أطفال اجملموعة الضابطة 
للقصة املطبوعة وعرضها عليهم قبل البدء بالتجربة وترك حرية 

بالنصوص  استكشاف غالفها اخلارجي مما أدى إىل احتفاظهم
السؤال  نذاكرة البصرية ومن مث اإلجابة عوعنوان القصة يف ال

عرض عليهم أي تمل  مبستوى أعلى من اجملموعة التجريبية اليت
 دراسة وتؤكد ذلك نصوص مكتوبة أو غالف خارجي للقصة.

 السرد تأثري حتديد تناولت واليت (Çıralı,2014) سيرالي
 إذالطالب  لدى البصرية الذاكرة سعة القصصي الرقمي على

ظهر الطالب بعد التجربة املتضمنة على عنصر السرد مل ي
 الذاكرة البصرية.فرقا  كبريا يف سعة  القصصي الرقمي

وعلى العكس من ذلك عند حساب معادلة الكسب        
للمجموعتني الضابطة والتجريبية أظهرت اجملموعة التجريبية 
اليت استخدم معها السرد القصصي الرقمي قيمة أعلى من 

تخدم معها السرد القصصي اجملموعة الضابطة اليت اس
قصصي الرقمي تمتع السرد البوميكن تفسري ذلك ، التقليدي

األخرى مما جيعله مدخال   بعناصر دون غريه من أنواع السرد
مناسبا  الستخدامه يف تنمية مهارات اللغة األساسية واليت 

 إذ إنتشمل مستوى الفهم املباشر يف مهارة فهم املسموع 
مع ذلك  وتتفق ،م بتنمية املهارات األساسيةهذا املستوى يهت

 (Kurudayıoğlu & Bal,2014) كودجيال وبال كل من  دراسة
  .(Emert,2014) ودراسة إميارت

 السؤال الثاني: نالنتائج المتعلقة باإلجابة ع
يوجد هل ونصه:  للدراسةالسؤال الثاين  نلإلجابة ع       

 همف بني (0.05α ≥ )عند مستوى الداللة فرق دال إحصائيا  
السرد  املسموع عند مستوى الفهم االستنتاجي تعزى لطريقة

احلسابية  مت إجياد املتوسطات الرقمي(؟-الشفويالقصصي )
املسموع  واالحنرافات املعيارية لكل حمور من حماور اختبار فهم

باإلضافة إىل  (،9عند مستوى الفهم االستنتاجي جدول )
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار ت لعينتني 

جي ككل وذلك لتحديد ملستوى الفهم االستنتا مستقلتني
كما مت حساب   د العينةاالفروق بني متوسطات درجات أفر 

معادلة الكسب لكل من اجملموعة الضابطة والتجريبية لقياس 
  .(10جدول ) فاعلية االسرتاتيجية املستخدمة

 9جدول
االستنتاجي الفهم مستوى عند المسموع فهم اختبار محاور من محور لكل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  

 االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية    محاور أسئلة مستوى الفهم االستنتاجي
 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة  

,12710 11410, 1.5000 1.4615 استنتاج عالقات السبب والنتيجة.  
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( وجود فرق ظاهري يف متوسط 9جدول )من  تضحي    
درجات اجملموعتني الضابطة والتجريبية لصاحل اجملموعة 
التجريبية يف مجيع حماور أسئلة الفهم االستنتاجي يف اختبار 

ة ور حتديد انفعال الشخصية الرئيسفهم املسموع باستثناء حم
ظهر تساوي فور التنبؤ بنهاية القصة بالنسبة حملأما  .يف القصة

بالنسبة لبقية حماور أسئلة . و املتوسطات احلسابية للمجموعتني
يف ظهرت فروق لصاحل اجملموعة التجريبية فقد فهم املسموع 

ور اكتشاف ما وحماستنتاج عالقات السبب والنتيجة حمور 
قشة الفكرة وحمور التنبؤ بنهاية القصة وحمور منا ليس له عالقة

ة فقد ور حتديد انفعال الشخصية الرئيسأما حم املسموعة.
حصلت اجملموعة الضابطة على متوسط حسايب أعلى من 

 اجملموعة التجريبية. 
( املتوسطات احلسابية 10وُتظهر نتائج جدول )       
موع عند مستوى الفهم ملعيارية حملور فهم املسارافات واالحن

ككل كما تظهر نتائج اختبار ت لعينتني االستنتاجي  
مستقلتني والذي من خالله حتددت الفروق الدالة إحصائيا  

 لدراسة.ابني متوسطات جمموعيت 

   9 جدول

 الفهم مستوى عند المسموع فهم اختبار على الدراسة عينة أفراد متوسطات بين الفروق وداللة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 :االستنتاجي

( أن متوسط درجات األطفال يساوي 10يوضح اجلدول )   
مجيع حماور اختبار فهم املسموع عند مستوى  على 6.1154

الفهم االستنتاجي للمجموعة التجريبية باحنراف معياري قدره 
متوسط درجات أطفال اجملموعة يف حني بلغ  1.47856

 1.66595 راف معياري قدرهوباحن 5.1538 الضابطة 
وتظهر هذه النتائج فرقا  ظاهريا  بني جمموع متوسطات درجات 

اختبار فهم املسموع عند مستوى الفهم  اجملموعتني على
  دالق ر ( وجود ف10يالحظ من اجلدول ) االستنتاجي، كما

بني متوسطات درجات  0.05عند مستوى داللة  ا  إحصائي
 املسموع عند مستوى الفهم على اختبار فهم أفراد العينة

االستنتاجي تعزى ملتغري السرد القصصي الرقمي حيث بلغت 
 ،.0,03مبستوى داللة إحصائي مقداره  -2.201قيمة ت 

ما فيما خيتص مبعادلة الكسب فكانت قيمتها للمجموعة وأ

وكالمها قيم مقبولة  2.5وللمجموعة التجريبية  2.3الضابطة 
تدل على فاعلية الطريقتني السرد القصصي التقليدي والسرد 

ن قيمة عند مستوى الفهم االستنتاجي إال أالقصصي الرقمي 
ال  من معادلة الكسب للمجموعة التجريبية كانت أعلى قلي

معادلة الكسب للمجموعة الضابطة ويشري ذلك إىل فاعلية 
 املعاجلة التجريبية املستخدمة يف الدراسة.

 ناقشة نتائج السؤال الثاني: م
نتيجة التساوي بني اجملموعتني الضابطة  تفسريميكن     

والتجريبية يف حمور التنبؤ بنهاية القصة يف مستوى الفهم 
االستنتاجي نظرا  للوقوف أثناء التجربة عند جزء معني من 

من مث األطفال كيف تتوقع أن تنتهي القصة؟ و  القصة وسؤال
حتديد غرض معني من االستماع للمجموعتني أدى لزيادة 

وبالتايل حدثت عملية الفهم بشكل أكرب أي  ،طفالتركيز األ

,12779 1.5769 1,2710 اكتشاف ما ليس له عالقة باملوضوع.  12616,  

,85934 1.00766 1.5385 1.5385 التنبؤ بنهاية القصة.  

ة يف القصة.سيد انفعال الشخصية الرئحتدي  7692,  ,6538 42967,  48516,  

,5385 مناقشة الفكرة املسموعة.  8462,  50839,  36795,  

 معادلة الكسب  الداللةمستوى  Sigلداللة ا قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة
 2.3 دالة 0,03 -2.201 1.66595 5.1538 اجملموعة الضابطة

 2.5 1.47856 6.1154 اجملموعة التجريبية 
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أنه مت لفت انتباه اجملموعتني ملا جيب الرتكيز عليه فتساوت 
 يورداكول وبايات النتيجة. وهذا ما تؤكده دراسة

(Yurdakul&Bayat,2017) دوث عملية فهم حفسرت  اليت
املسموع بشكل أكرب عند حتديد غرض معني من االستماع 

  للمستمع.
ة يف حور حتديد انفعال الشخصية الرئيسفيما خيتص مبأما و     

القصة والذي حصلت اجملموعة الضابطة فيه على متوسط 
وهو ظهور  ،أعلى فيمكن إعادة ذلك لسبب رئيس حسايب

خلوف والغضب على االنفعاالت واملشاعر كالفرح واحلزن وا
 ظهار االنفعاالت على لغة اجلسد أكثر منإالراوي من خالل 

وتتفق هذه النتيجة مع   ،وجودها يف السرد القصصي الرقمي
 ,Schoenau)لوشارت وباسيفيسيوتو بروين و شوناو  دراسة

Bruni, Louchart & Baceviciute,2015) ليت وضحت  أن من ا
العقبات اليت تواجه السرد القصصي الرقمي عدم قدرته على 

بذلك جه العاطفية ذات املغزى احملدد و عرض انفعاالت الو 
جيب التغلب على هذه العقبة جلعل السرد القصصي الرقمي 

  أكثر تفاعلية.
أما فيما خيص حمور مناقشة اجلمل املسموعة الذي و       

أظهر أطفال اجملموعة التجريبية فيه نتيجة أعلى فإنه ميكن 
اعتبار السرد القصصي الرقمي أداة داعمة تنمي لديهم مهارة 

وهي بذلك  ،بتسلسل مشاهد القصةتنظيم األفكار وذلك 
تساعدهم يف التعبري عن تلك األفكار وفق ما مت مشاهدته من 
أحداث متسلسلة تسلسال  منطقيا  وتتفق هذه النتيجة مع 

عترب فيها أن السرد القصصي االيت  (Robin,2005) روبن دراسة
الرقمي يدعم تعلم الطالب من خالل تشجيعهم على التنظيم 

 فكارهم ومعارفهم بطريقة فردية وذات مغزى.والتعبري عن أ

 توصيات الدراسة:
حبسب ما نتج من نتائج عن هذه الدراسة وما مت تفسريه     

 : فإنه يوصى مبا يأيت ومناقشته

نتاج منهج متكامل إتوجيه املؤسسات الرتبوية إىل  -
للمهارات اللغوية قائم على أساس السرد القصصي 

 الرقمي وتعميمه على مرحلة رياض األطفال.  
نتاج قصص باستخدام السرد إ إىلاملعلمني توجيه  -

يصاهلا لطالهبم إصي الرقمي حبسب املفاهيم املراد القص
 يف خمتلف املراحل الدراسية. 

التطوير على اختبار فهم املسموع وذلك ليكون شامال   -
 ستويات فهم املسموع اليت مل تتناوهلا الدراسة احلالية. مل

 مقترحات الدراسة: 
فإنه يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية      

 ية:تقرتح املوضوعات البحثية اآلي
فاعلية استخدام السرد القصصي الرقمي على تنمية  -

مهارات فهم املسموع عن مستوى الفهم االستيعايب 
 ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة. النقديو والتطبيقي 

أثر استخدام السرد القصصي على مهارات الوعي  -
 الصويت ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة.  

اكتساب فاعلية استخدام السرد القصصي الرقمي على  -
 املفردات اللغوية ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة.  

:المراجـع  
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Abstract: The study aimed to identify the effectiveness of using digital storytelling as a technological innovation to 

improve preschool children's listening comprehension at the levels of direct and deductive understanding. To achieve the 

objective of the study, a software was design based on digital storytelling. The study was used experimental method to 

measure the effectiveness of digital storytelling with the experimental group compared to the narrative story with the 

control group. The listening comprehension test was use as a data collection tool for all sample individuals from 52 

children of the third level in kindergarten. The main findings of the study are that digital storytelling is an effective 

technique for developing listening comprehension at the levels of direct and deductive understanding. This is due to the 

features of digital storytelling, which has made it an effective strategy for developing listening comprehension for pre-

school children. In the light of the results, the study recommended the need to expand the use of digital storytelling to 

different levels listening comprehension and language skills. 

 Keywords: digital storytelling, listening comprehension, pre-school children, instructional design, storytelling. 

 



 ...أثر بيئة تعلم إلكرتونية تكيفية على التحصيل والدافعية للتعلم لدى طالب الصف ذياب بن  مقبل الشراري و حممد بن حسن خالف: 

 

45 

 
 
 
 

الدراسات في مقرر المتوسط   الصف الثالثبيئة تعلم إلكترونية تكيفية على التحصيل والدافعية للتعلم لدى طالب  أثر
 .بمحافظة القريات بالمملكة العربية السعودية والمواطنة االجتماعية

 
 مقبل هارب الشراريذياب بن 

 ـ جامعة اجلوف.كلية العلوم واآلداب بالقريات 
 خالف حسن رجببن محمد 

،  الرتبية جامعة كلية العلوم واآلداب بالقريات جامعة اجلوف
 اإلسكندرية.

 هـ9/1441/ 17وقبل  - هـ11/6/1441قدم للنشر  

البصـري، السـمع ، القـراءو لنمـوذ  لسعى البحث احلايل إىل بناء بيئة تعلم إلكرتونية تكيفية؛ تتكيف مع أمناط تعلم الطـالب ادـددو وفقـا  المستخلص: 
الصـف  ، وقياس أثرها مع حتديد أفضل تصميم هلا وفقا  ألمناط الـتعلم علـى التحصـيل والدافعيـة للـتعلم لـدى مموعـة مـن طـالب)فارك(والكتابة، واحلرك  

يل   الثالـــث استوســـر   مقـــرر الدراســـات افجتماعيـــة بحافلـــة القريـــات باسملكـــة العربيـــة الســـعودية، ولـــللح أعـــد واســـت دم الباحثـــا  اختبـــار التحصـــ
ريبيـــة( درســـ  طالب ـــا وو تـــوعيع م علـــى ممـــوعتا متســـاويتا، األوىل: )ج (70)الدراســـات افجتماعيـــة ومقيـــاس الدافعيـــة للـــتعلم. وبل ـــ  عينـــة البحـــث 

تفـو  امموعـة التيريبيـة علـى الضـابطة   كـل  باست دام بيئة التعلم اإللكرتونية التكيفية، والثانية: )ضابطة( درس  بالطريقـة التقليديـة. وأر ـرت النتـا   
إحصا ية وحبيم تأثري كبري، كما تفو  طالب امموعة التيريبية ذوي النمر احلرك  علـى  س الدافعية للتعلم بفار  له دفلةمن افختبار التحصيل  ومقيا

 .لتوسع   دراستهضرورو او  ،باق  طالب امموعة التيريبية. وأوصى البحث باحلاجة إىل نشر الوع  بأمهية التعلم اإللكرتوين التكيف 
 التحصيل، والدافعية. منوذ  فارك، ين،البيئات التكيفية، التعلم اإللكرتو : الكلمات المفتاحية

 
 

                                     
 ( وتاريخ 40/  35حبث مدعوم من جامعة اجلوف باسملكة العربية السعودية ضمن اسشاريع البحثية اسدعومة برقم ،)23/05/2019. 
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 مقدمة:
يعد استعلم أحد أهم عناصر العملية التعليمية؛ للا جيب 
أ  يتم الت طير للمناه  الدراسية والتصميم لعمليات التعليم 

.  (Rieckmann, 2018) والتعلم با حيقق له التنمية اسستدامة
، عاد افهتمام حنو إضفاء الطابع 21و  سيا  م ارات القر  

الش ص  على التعليم با يزيد من فرص استمرارية وجدية 
 ,McCormack) التعلم ومتحور العملية التعليمية حول استعلم

2019) . 
وأصبح  احلاجة حنو بناء بيئات تعليمية مرنة تقود 

ار أنسب مسار لتعلم م   عيادو باستمرار، استعلما حنو اختي
 ,Lee, Huh) رغم من صعوبت ا تقني ا وتكلفت ا العاليةالعلى 

Lin, & Reigeluth, 2018) كما أصبح التوجه احلايل .
للباحثا حنو بناء بيئات إلكرتونية ديناميكية تقدم ادتوى 

 & Bernstein)  م  بالطريقة اليت يفضل ا استعلمو التعلي

Mosenson, 2018) . 
وحتقق بيئات التعلم التكيفية اسرونة والديناميكية عرب 

تعلما تكييف البيئة التعليمية با حيقق الرضا وافرتياح لدى اس
(. وتعد 2017 م )عزم ، وادمدي، وبا يعمل على عيادو أدا 

أمناط التعلم أحد أهم العناصر اليت متيز استعلما وتصنع 
 ,Al-jazairi, Hamtini) نتا ي م اسعرفية واألدا يةالفرو    

& Rajab, 2018) . 
سيساعد على ولعل الكشف عن النمر اسفضل للتعلم 

سرتاتيييات التعليمية اليت ميكن تصميم أفضل الطر  واف
است دام ا مع كل متعلم، األمر اللي تزيد أمهيته   أدوات 

ات تصميم تلح التعلم اإللكرتونية وذلح فرتباطه بت ري 
. ولللح يعد (Medina, García, & Olguín, 2018) األدوات

حتديد منوذ  أمناط التعلم اخلطوو الر يسة عند تصميم بيئات 
 .(Alzain, Clark, Ireson, & Jwaid, 2018) التعلم التكيفية

                                     
  است دم نلام التوثيق اخلاص باجلمعية النفسية األمريكية(APA) 

 اإلصدار السادس.

ومن با أش ر مناذ  أمناط التعلم اسست دمة   السيا  
)فارك( البصري، السمع ، القراءو والكتابة، واحلرك   النموذ الرتبوي 

(Wong & Chin, 2018) وذلح فعتماده على اجلانب .
الفسيولوج  استمثل   الطرا ق احلسية اليت تعد اسصدر 
األساس  لت لية مخ اإلنسا  باسعلومات واخلربات اس تلفة 
حبيث تقسم أمناط التعلم إىل النمر البصري، والسمع ، 

 & ,Leasa, Batlolona, Enriquez) والقراءو والكتابة، واحلرك 

Kurnaz, 2018).   
وعلى ضوء ذلح النموذ ، يفرتض أ  تزيد دافعية استعلم 
اسر   وتتحسن استيابته عند التعلم من أدوات التعلم اسر  ، 

استعلم السمع  يستييب أفضل ألدوات التعلم    حا أ 
لقراءو والكتابة يستييب أفضل ألدوات السمعية، أما   منر ا

النمر احلرك  أدوات  ل وية اسكتوبة، وأخري ا يفضل ذووالتعلم ال
  .(Cuevas & Dawson, 2018) التعلم التفاعلية

وتعد الدافعية للتعلم ادور والشرط األساس  لكل 
عمليات التعليم والتعلم، ومن العوامل ادددو لقدرو استعلما 

 ,Shakfa & Kabilan) ل الدراس  واإلجناععلى التحصي

خر تعد الدافعية للتعلم من أكثر . ومن جانب آ(2017
 ,Vauras) التحدي األكرب هلمو اسشكالت اليت تواجه اسعلما 

Volet, & Bobbitt Nolen, 2019) . 
وعلى الرغم من كثرو األحباث اليت تناول  الدافعية للتعلم 

كمت ري حيتا  لدراسة مستمرو ورصد دقيق خاصة      فإنه
سيا  العصر احلايل اللي أصبح الت يري والتطور التكنولوج  

. للا جيب (Gonida & Lemos, 2019)السريع مسته األساسية 
على  اأ  يكو  هناك رصد لتلح الت ريات وانعكاساهت

مستويات تفضيل استعلما ليتم افستفادو من ا   تصميم 
 لبيئات التعليمية اليت تتمكن من إثارو دافعية استعلما للتعلما

(Roy, 2019) . 
والعنصر الضامن الوسيلة حتقيق مبدأ استعة   التعلم  ويعد

-Mohammad) لإلجناعفستمرار الطاقة اليت تدفع استعلم 

Davoudi & Parpouchi, 2016)   ويتحقق مبدأ استعة .
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التعلم عندما يتوفر للمتعلما الفرصة فختيار الطريقة األنسب 
 ,Gao, Wan, Chang)هلم   التعلم با تتفق وأمناط تعلم م 

& Huang, 2019; Islam, 2019) بيئات التعلم . للا تعد
 التكيفية الفرصة اإلجيابية   عيادو الدافعية للتعلم.

 ,Collins & Halverson) ت عدد من األحباثوأشار 

2018; Harris, 2019; Peng, Ma, & Spector, 2019)  إىل
لمة التعليمية بإدخال تقنيات أو أمهية افنتباه قبل تطوير األن

سرتاتيييات جديدو إىل أمهية العمل على استعلم نفسه وحبث ا
كيفية إثارو دافعيته للتعلم كشرط أساس لتعلمه، خاصة  مع 

انعكاس ا على اخنفاض انتشار حالة العزوف عن التعليم و 
 مستوى حتصيل الطالب   خمتلف اسراحل التعليمية. 

ولعل احلالة الراهنة من عدم الرغبة   اللهاب إىل اسدرسة 
من قبل غالبية الطالب تؤكد ذلح، وتشري إىل أ  اسدرسة مل 

  التفاعل مع  بلو   ويقو تصبح البيئة اليت يفضل ا استعلم
 .(Lipsitz, 2019; Shaw, 2019)عناصرها 

مما سبق يتضح أ  مشكلة اخنفاض مستوى الدافعية للتعلم 
عند الطالب واليت تنعكس سلب ا على مستوى التحصيل 
وتتسبب   تدني ا من اسشكالت الر يسة اليت حتتا  سزيد من 

عدد من  تأشار  إذ اسملكة العربية السعوديةالبحث خاصة    
( 2019؛ القرين، 2012الشي  ، ؛ 2016إبراهيم، األحباث )

لعدو  ملكة العربية السعوديةىل تدين مستوى التحصيل باسإ
 أسباب على رأس ا اخنفاض مستوى الدافعية للتعلم. 

قد أكد  (2018)اسركز الوطين للقياس والتقومي  تقرير ولعل
 باسملكة العربية السعوديةعلى اخنفاض مستوى التحصيل 

لطالب اسرحلة الثانوية؛  ة اجلوفنطقوعلى وجه اخلصوص ب
 (1861)من أصل  (448)بل   أعلى اسدارس الرتتيب  فقد

بل   أدىن    حا، (%74.8)مدرسة بتوسر جناح بلغ 
 .(%46.1)اسدارس الرتتيب الرابع قبل األخري بتوسر جناح 

ولعل للمرحلة استوسطة أمهية خاصة باسقارنة مع باق  
اسراحل التعليمية األخرى لكوهنا مرحلة انتقالية تتضح في ا 
السمات الش صية وافجتماعية عند الطالب )السند، 

(. كما يأيت مقرر الدراسات افجتماعية واسواطنة 2017
ية لي دف حنو تعزيز الش صية الوطنية وبناء الكفاءو اسدن

استمثلة باسعارف واس ارات وتعلم القيم واسبادئ اليت يقوم 
 (. 2015البقم ، )علي ا الوطن 

وتعمل وعارو التعليم السعودية على التطوير اسستمر سقرر 
 2030الدراسات افجتماعية واسواطنة انطالق ا من رؤية 

ا من األمهية كمقرر حموري تقوم عليه أهداف  ليكتسب مزيد 
(. األمر 2019امتمع السعودي اسأمول )وعارو التعليم، بناء 

اللي دفع الباحثا إلجراء حبث ما احلايل على مقرر الدراسات 
 افجتماعية واسواطنة.  

وللتأكد من وجود اسشكلة لدى طالب الصف الثالث 
من معلم   (5)استوسر و إجراء عدو مقابالت مع عدد 

 القريات بنطقة اجلوفالدراسات افجتماعية بحافلة 
افتفا  على ب، وجاءت نتا   اسقابلة باسملكة العربية السعودية

و افستش اد بتقارير  إذاخنفاض مستوى حتصيل الطالب، 
فختبار التحصيل  للمقرر عن الفصل الدراس  األول انتا   

ه، وافتفا  على اخنفاض 1439/1440من العام الدراس  
و افستش اد بنسب غياب  إذمستوى الدافعية للتعلم 

لشرح، الطالب وعدم تفاعل م بشكل إجيايب مع اسعلم أثناء ا
سرتاتيييات جديدو ترتكز على وافتفا  على أمهية تطبيق ا

است دام تقنيات متطورو تعمل على تقدمي اسقرر بالطريقة اليت 
، ولعل هلا ما دعا إلجراء اس تلفة مأمناط التعلتتناسب و 

 البحث احلايل. 

 :مشكلة البحث
الوطين  وتقرير اسركز تبا من نتا   األحباث السابقة

اخنفاض الدافعية بقدمة البحث  للقياس والتقومي اسشار إلي ا
للتعلم عند الطالب وما يرتتب علي ا من اخنفاض   مستوى 

وذلح ب تلف اسراحل الدراسية بنطقة اجلوف  التحصيل
، كما أكدت نتا   الدراسة باسملكة العربية السعودية

اخنفاض مستوى    سيا  البحث احلايل على افستطالعية
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التحصيل والدافعية للتعلم لدى طالب الصف الثالث استوسر 
   باسملكة العربية السعوديةبحافلة القريات بنطقة اجلوف 

رر الدراسات افجتماعية واسواطنة، مع احلاجة إىل تطبيق مق
 اسرتاتييية جديدو تقوم على تقنية تتكيف مع أمناط تعلم

لتزيد لدي م فرص التحصيل وتعمل على تنمية  الطالب
تلح اسشكلة  حبثتطلب  ، األمر الليدافعيت م للتعلم

 تقنيةعلى والعمل على حل ا بأسلوب غري تقليدي يعتمد 
قرر اسحمتوى لم اإللكرتوين التكيف  حبيث تعمل على تقدمي التع

ا من ه تعلم، وتكسبالبالطريقة اليت تتناسب مع أمناط  مزيد 
حب و  لتعلمهدافعية البا يزيد من  التفاعليةادسوسية و 

تعليم  ممتع ينسيم مع   سيا   هأجزا ستكشاف ف
  .وأمناط تعلم م الطالب تفضيالت

"اخنفاض تحدد مشكلة البحث احلايل   تمما سبق 
مستوى التحصيل والدافعية للتعلم لدى طالب الصف الثالث 
استوسر بحافلة القريات بنطقة اجلوف باسملكة العربية 
السعودية   مقرر الدراسات افجتماعية واسواطنة، مع احلاجة 

 تقدميواست دام ا   إلكرتونية تكيفية  يميةبيئة تعل بناءإىل 
 تتناسب مع أمناط تعلم الطالب".اليت طريقة الاسقرر ب

 :أسئلة البحث
 اآليت:  البحث احلايل  حتددت أسئلة 

لدى ما أثر بيئة تعلم إلكرتونية تكيفية على التحصيل  -1
الدراسات   مقرر  الصف الثالث استوسرطالب 

 ؟واسواطنةافجتماعية 

ما أثر بيئة تعلم إلكرتونية تكيفية على الدافعية للتعلم  -2
الدراسات الصف الثالث استوسر   مقرر لدى طالب 
 واسواطنة؟افجتماعية 

ما أثر اختالف تصميم بيئة تعلم إلكرتونية تكيفية وفق ا  -3
ألمناط التعلم البصرية والسمعية والقراءو والكتابة واحلركية 

ف الثالث استوسر   الصلدى طالب   التحصيل 
 واسواطنة؟الدراسات افجتماعية مقرر 

ما أثر اختالف تصميم بيئة تعلم إلكرتونية تكيفية وفق ا  -4
ألمناط التعلم البصرية والسمعية والقراءو والكتابة واحلركية 

الصف الثالث استوسر لدى طالب   الدافعية للتعلم 
 واسواطنة؟الدراسات افجتماعية   مقرر 

  :أهداف البحث
لكرتونية إبيئة تعليمية  أثرهدف البحث احلايل لقياس 

وحتديد أفضل تصميم هلا وفق ا ألمناط التعلم )البصري  تكيفية
التحصيل والدافعية على  والسمع  والقراءو والكتابة واحلرك (

الدراسات استوسر   مقرر  الصف الثالثطالب  لدى للتعلم
 .باسملكة العربية السعوديةافجتماعية بحافلة القريات 

  :البحثفروض 
السابقة أمكن صياغة فروض  استعراض نتا   البحوث بعد

 اآليت:البحث على النحو 
با  (α≤ 0.05)يوجد فر  دال إحصا ي ا عند مستوى  .1

 طالبمتوسط  درجات طالب امموعة التيريبية و 
 .امموعة الضابطة   افختبار التحصيل 

 با (α≤ 0.05)يوجد فر  دال إحصا ي ا عند مستوى  .2
 وطالب التيريبية امموعة طالب درجات متوسط 
 .للتعلم مقياس الدافعية   الضابطة امموعة

با  (α≤ 0.05)ف يوجد فر  دال إحصا ي ا عند مستوى  .3
متوسط  درجات طالب امموعة التيريبية   افختبار 

تعلم الالتحصيل  يرجع إىل أثر اختالف تصميم بيئة 
 -وفق ا ألمناط التعلم )البصريةتكيفية اللكرتونية اإل

 .واحلركية( -والقراءو والكتابة -والسمعية

با  (α≤ 0.05)ف يوجد فر  دال إحصا ي ا عند مستوى  .4
ب امموعة التيريبية   مقياس متوسط  درجات طال

تعلم الالدافعية للتعلم يرجع إىل أثر اختالف تصميم بيئة 
البصرية والسمعية )وفق ا ألمناط التعلم تكيفية اللكرتونية اإل

 (.والقراءو والكتابة واحلركية
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  :البحثأهمية 
 تكيفيةتس م نتا   البحث احلايل   تقدمي بيئة تعليمية 

،  الدراسات افجتماعية واسواطنة ميكن تعميم ا لتدريس مقرر
كما ميكن أ  تفتح امال إلجراء مزيد من األحباث اسرتبطة 

 بالتعلم التكيف .

  :البحثحدود 
 اقتصر البحث احلايل على:

تصميم الوحدو الثانية بكتاب  حدود محتوى: .1
الوطنية" اهلوية "الدراسات افجتماعية واسواطنة بعنوا  

للصف الثالث استوسر   صورو بيئة تعليمية إلكرتونية 
تكيفية حبيث تقدم ادتوى التعليم  بالطريقة اليت 

 فارك تتناسب وأمناط تعلم الطالب، وذلح وفق ا لنموذ 
 لتصنيف أمناط التعلم. 

لصف الثالث ا طالبمموعة من  حدود بشرية: .2
 .بدرسة الفارايباستوسر 

باسملكة حمافلة القريات بنطقة اجلوف  حدود مكانية: .3
 .العربية السعودية

 ه. 1440/1441الفصل الدراس  األول حدود زمانية: .4

 مجتمع وعينة البحث:
الصف ب اللكور طالبال  متمع البحث من مجيع تكو  

الثالث استوسر باسدارس احلكومية بحافلة القريات بنطقة 
ولضما  متثيل متمع ، باسملكة العربية السعوديةاجلوف 

 صحيح ا، و اختيار عينة عشوا ية مناسبة من البحث متثيال  
ا، ولضما  جانس عينة طالب   (70)حبيث بلغ عددهم  الطالب

 الفارايب. واحدو وه  متوسطة من مدرسة  االبحث و اختياره

  :البحثمنهج 
يتحدد من   البحث   اسن   شبه التيرييب فختبار 

 صحة فروضه واإلجابة عن أسئلته. 

  :التصميم التجريبي للبحث
ست دام تصميم على ضوء هدف البحث احلايل و ا

 القياس القبل  البعدي. امموعة الضابطة ذي

  :البحثمصطلحات 
مصطلحات ف  البحوث السابقة ُعر   علىافطالع  بعد
 :اآليتعلى النحو  البحث

 Adaptive E-learning)تكيفية بيئة تعلم إلكرتونية  -1

Environment) :لكرتوين ديناميك  إنلام تعليم  " ابأهن
يعتمد   إجراءات عرضه للمحتوى وتنفيله لألهداف على 

ا يت " مع كل متعلم كيفخصا ص استعلم ليقدم تعليم 
(Premlatha, Dharani, & Geetha, 2016: 1058) . وتعرف

 اتمسار توفري  يعمل علىتكامل م نلام إلكرتوينجرا ي ا بأهنا إ
متعددو تتوافق مع أمناط التعلم البصرية والسمعية  تعليمية

 .والقراءو والكتابة واحلركية اسميزو للطالب

اكتساب اسعارف بأنه ": (Achievement) التحصيل -2
أو واس ارات والقدرو على است دام ا   مواقف حالية 

 .(123 :2002عالم، ) "مستقبلية وهو النات  الن ا   للتعلم
اجلانب اسعر  اسست دف تنميته   سيا  بأنه  اجرا ي  ويعرف إ

البحث احلايل، ويعرب عنه بالدرجات اليت حيصل علي ا 
 الطالب   افختبار التحصيل . 

القوو بأهنا ": (Learning Motivation) الدافعية للتعلم -3
الدافعة لسلوك التعلم، والنابعة من احلاجة لتحقيق التفو    

تبىن و  .(Gupta & Mili, 2017: 43) "األكادمي اإلجناع 
"رغبة استعلم الداخلية اليت بأهنا جرا   اإل تعريفالالباحثا  

توج ه حنو افستمرار   أنشطة التعلم من أجل التعلم ذاته، 
مع استمتاعه بتحدي اس ام الصعبة دو  انتلار إثابة أو 
مكافأو وبلل مزيد من اجل د واسثابرو للت لب على اس ام 
الطويلة والصعبة، مع الرغبة   إتقا  أداء اس ام بطريقة 

التحكم من قبل اسعلم، ويستدل علي ا  مستقلة ودو 
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بيموع استيابات التالميل على عبارات مقياس الدافعية 
 (.13 :2011السيد، للتعلم" )

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 التعلم اإللكتروني التكيفي:

ا للتعليم من شأنه أ   يعد التعلم التكيف  مدخال  جديد 
 ,Kolekar, Pai, & MM)جيعل التعلم اإللكرتوين أكثر فعالية 

. ولعل من يية التكيف متكن من الت لب على (2018
اسشكالت اسرتبطة بتصميم اسقررات اإللكرتونية، وذلح 

طريقة يتمثل   إعطاء ادتوى بال فستنادها إىل معيار ر يس
 ,Kukartsev, Chzhan)اليت تتناسب مع خصا ص استعلم 

Tynchenko, Antamoshkin, and Stupina, 2018) للا .
أصبح  احلاجة للتوسع   تطبيق تكنولوجيا التعلم التكيف  
 ضرورية، خاصة    بناء اسقررات اإللكرتونية واسعة افنتشار

(Parfenov & Zaporozhko, 2018) . 
ت تكنولوجيا التعلم التكيف  أسس تصميم ا وقد استمد

من عدو نلريات، فالنلرية السلوكية أمدهتا بطريقة تنليم 
ادتوى وتدر  عرض عناصره من البسير إىل اسعقد، وحتديد 
خصا ص وخربات استعلما السابقة، وافهتمام بالدافعية 
وإشباع احلاجات التعليمية للوصول إىل الشعور بالرضا 

(Maravanyika & Dlodlo, 2018).  أما النلرية اسعرفية
با اخلربات السابقة واجلديدو، سرتاتيييات الربر فأمدهتا با

سرتاتيييات معاجلة اسعلومات، ومراعاو الفرو  الفردية با وا
.  (Matthews, Janicki, He, & Patterson, 2019)استعلما 

من خالل كما استمدت من النلرية البنا ية عملية التكيف 
 بناء اسعارف اجلديدو توريف مجيع الدعامات التعليمية  

 ,Wu, Chen, Yan, & Lee)ىل التعلم ذي اسعىن والوصول إ

2017) . 

ولعل استيعاب تفضيالت استعلما وأمناط تعلم م من 
إ  لكل  إذأهم األسس اللي بني  علي ا فكرو التكيف، 

 ,Truong)باست دامه متعلم منط ا يفضله ويستمتع عند التعلم 

هنا اتفق  مجيع ا على وتتعدد مناذ  أمناط التعلم إف أ .(2016
األمناط الر يسة للتعلم، ويعد منوذ  فارك من با أكثر النماذ  

 ,Díaz, Rubilar, Figueroa, & Silva)مشولية لتلح األمناط 

. ولعل هناك ارتباط ا موجب ا با افهتمام بأمناط التعلم (2018
أشارت عدد من  إذاس تلفة لدى استعلما ونتا   تعلم م 

 ,.Kumar, Singh, & Ahuja, 2017; Medina et al)األحباث 

2018; Troussas, Krouska, & Virvou, 2019)  إىل فعالية
 تعلم م.  توريف أمناط التعلم   أداء استعلما ومستوى

وتتحدد الفلسفة اسميزو لبيئات التعلم التكيفية   تعدد 
مسارات التعلم، فالضعيف لن يسري   ذات مسار استفو  

 ;Terzieva & Rahnev, 2018)لتحقيق ذات األهداف 

Wozniak, Lilly, Hambrock, Richter, and Reiseck, 

. كما أ  إمكانية توريف تكنولوجيا اللكاء (2016
صطناع    تلح البيئات أدى إىل عيادو فعاليت ا   تقدمي اف

ما يتناسب مع استعلما با يزيد مستوى راحت م ودافعيت م 
 & ,Colchester, Hagras, Alghazzawi)للتعلم 

Aldabbagh, 2017; Hubalovsky, Hubalovska, & 

Musilek, 2019). 
 الدافعية للتعلم:

تعد الدافعية للتعلم ادرك األساس  والسبب   حدوث 
التعلم، وتعطى مؤشر ا عن فعالية النلام التعليم  استبع 

(Gopalan, Bakar, Zulkifli, Alwi, and Mat, 2017) .
وترتبر بافندما    التعلم لكوهنا تزيد بدورها رغبة استعلما 

 & Froiland)  اسشاركة باسواقف التعليمية اس تلفة 

Worrell, 2016) كما تعمل على تنشير استعلم وحتريح .
 ,Wentzel & Miele)طاقته الداخلية حنو موقف تعليم  معا 

. األمر اللي يؤكد على أمهيت ا ودورها   حتريح (2016
 ,Lin-Siegler, Dweck)وتوجيه السلوك حنو التعلم واإلجناع 

& Cohen, 2016). 
ألحباث اليت أجري  على الدافعية وعلى الرغم من كثرو ا

حتتا  للمزيد من البحث خاصة    سيا  التطور  فإهناللتعلم، 
التكنولوج  اسستمر وما يتبعه من ت ريات   اسناه  الدراسية 
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 ;Kaplan, Garner, & Brock, 2019)واهتمامات استعلما 

Vansteenkiste, Aelterman, Haerens, & Soenens, 

افهتمام باسستيدات  أصبح من الضروري. للا (2019
التكنولوجية وحبث كيفية توريف ا   بناء بيئات تعليمية 
إلكرتونية ميكن ا عرض اسعلومات بطريقة تتالءم مع اهتمامات 
وأمناط استعلما   التعلم وتالق  مستوياهتم استباينة وتتكيف 

على مع اختالفاهتم لتصل هبم إىل مستوى الرضا اللي يعمل 
 ,Escudero, Domínguez)عيادو مشاعرهم ودافعيت م للتعلم 

& Valls, 2016; Higgins, Huscroft-D’Angelo, & 

Crawford, 2019) . 
وتكمن أمهية الدافعية للتعلم لكوهنا متثل هدف ا تربوي ا   
حد ذاهتا، وذلح سا هلا من آثار إجيابية   توجيه السلوك، 

سثابرو لدى استعلما مع عيادو قدرهتم وعيادو اجل د والطاقة وا
حتس ن أداءهم التعليم   من مثعلى معاجلة اسعلومات و 

 ,Gupta & Mili, 2017; Köller, Meyer)ومستوى حتصيل م 

Saß, & Baumert, 2019; Wlodkowski & Ginsberg, 

2017). 

 :البحثإجراءات 
 خلة: اضبط المتغيرات المتد -أ 

ضبر بعض است ريات اليت قد تؤثر على نتا   البحث  و
اختيار ، و فقراللكور  حتديد التطبيق على احلايل، من خالل

مع افلتزام بالتوعيع الطبيع   واحدومن مدرسة  البحثعينة 
تيريبية الموعتا عند حتديد امهلم   صفوف م الدراسية 

 (1978) خلرييتطبيق اختبار اللكاء اإلعدادي و ، ضابطةالو 
للفر  با  قيمة "ت" حبيث بل  ، على أفراد امموعتا

تدل  وه  قيمة غري دالة إحصا يا   (1.055) ممتوسط  درجاهت
 على تكافؤمها   اللكاء.

 :البحثإعداد أدوات 
 :االختبار التحصيلي-1

و إعداد افختبار هبدف قياس مستوى التحصيل   
بقرر الدراسات افجتماعية واسواطنة  "وحدو "اهلوية الوطنية

وفق ا  الفصل الدراس  األول.بللصف الثالث استوسر 
 لإلجراءات اآلتية:

من خالل  هساب ثباتحو  التعليميةحتليل حمتوى الوحدو  -
 وحتليل احتليل الباحث حساب نسبة افتفا  با نتا  

وقد ، معلم الدراسات افجتماعية بتوسطة الفارايب
، وتعد هله (0.95) للتحليل ككل افتفا ة نسببل   

 .ثباتهمما يشري إىل ، االنسب مرتفعة نسبي  

حتديد وتصنيف األهداف التعليمية سوضوعات وحدو  -
بالكتاب اسدرس ،  بافسرتشاد ""اهلوية الوطنية

 .هدفا   (15)بلغ عددها  إذ،   صورو إجرا ية  اغتاصيو 

أسئلة افختبار لتوعيع عدد  إعداد جدول اسواصفات -
وفقا  لعدد  "على مجيع موضوعات وحدو "اهلوية الوطنية

  .األهداف   كل درس

توضح اهلدف من لصياغة تعليمات افختبار التحصيل   -
، وعدد بدا ل ت اتطبيق افختبار، وعدد أسئلته، ونوعي

اإلجابات، وكيفية اإلجابة عن األسئلة، ومكا  تدوين 
 اإلجابات.  

 (24)صياغة و  حبيث فختبار التحصيل صياغة أسئلة ا -
لكل سؤال إجابة  ،من نوع افختيار من متعدد ،سؤاف  

 .واحدو صحيحة من با أربعة بدا ل مستقلة

 مفتاح تصحيح لإلجابات عن أسئلة افختباروضح  -
لإلجابة الصحيحة لكل سؤال،  (1)حبيث تعطى الدرجة 

السؤال أو  اخلطأتعطى الدرجة )صفر( لإلجابة    حا
 (24)اسرتوك، وبللح تكو  أعلى درجة لالختبار ككل 

 درجة، وأص ر درجة )صفر(.

صد   من خالل حساب صد  افختبارحساب  -
افختبار التحصيل    صورته  عرض، وذلح بادكما

سعرفة مدى  كما است صصامن اد (9)األولية على 
صالحية ر من حيث على أسئلة افختبا م اتفاق

أسئلته لألهداف اليت مدى متثيل للتطبيق، و افختبار 
الصف  طالبسستوى ته مدى مناسبا، و وضع لقياس 
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ومطابقت ا ته مدى صحة إجابة أسئل، و الثالث استوسر
كونه   حدود بصالحية افختبار ، و سفتاح التصحيح

، وقد موضوعاهتا ستو وياسست دفة الوحدو التعليمية 
   افختبار اسعايري السابقة ادكمو  على حتققمجع أ

على عناصر  م نسبة افتفا  بينإ   إذالتحصيل ، 
وكا   ،(%100 - %88.8)التحكيم تراوح  ما با 

 د  وتع، (%95.5) متوسر نسب افتفا  بين م علي ا
 .هله النسبة مرتفعة، وتؤكد صد  افختبار التحصيل 

من خالل تطبيقه  ارافتسا  الداخل  لالختبحساب  -
 طالبمن  طالب ا (30)على العينة افستطالعية وعددها 

 الصف الثالث استوسر بدرسة الفارايب بحافلة القريات
م ااست د، وو ساسيةمن غري طالب عينة التيربة األ

إحدى طر  البناء الداخل  لالختبار، وه  طريقة 
إذا كا   لى ماجانس افختبار، وذلح لالستدفل ع

افختبار يقيس مسة أو قدرو واحدو أو عدد ا من 
السمات أو القدرات، ومن هله األساليب: حساب 
معامالت افرتباط با درجة كل مفردو والدرجة الكلية 
لالختبار، وتدل قيم معامالت افرتباط اسرتفعة على أ  

قيم وقد تراوح  افختبار يتمتع باتسا  داخل  مرتفع. 
 - 0.502)ما با   افختبار احلايل فرتباط معامالت ا

، وكان  مجيع قيم معامالت افرتباط با درجة  (0.766
كل عبارو والدرجة الكلية لالختبار دالة عند مستوى 

فكان   (16-5)، ما عدا العبارات أرقام (0.01)دفلة 
أصبح افختبار    للح، وب(0.05)دالة عند مستوى 

 أيمل حتلف منه و  سؤاف   (24)من صورته الن ا ية يتكو  
و حساب معامالت افرتباط با اسستويات كما   عبارو.

الفرعية وبعض ا البعض وكللح   عالقت ا مع الدرجة 
معامالت افرتباط با وقد تراوح  الكلية لالختبار، 

اسستويات وبعض ا والدرجة الكلية لالختبار التحصيل  
ومجيع ا قيم مقبولة إحصا يا   (0.789 - 0.645)ما با 

 وبللح و التحقق من افتسا  الداخل  لالختبار.

معامل الس ولة والصعوبة والتباين ألسئلة حساب  -
تراوح   إذافستطالعية، عينة العلى  هتطبيقبافختبار 
مما يدل على أهنا معامالت  (0.80 - 0.20)ما با 
 مقبولة.

ما  تراوح  إذ ،ارز سفردات افختبيمعامل التميحساب  -
مفردات افختبار  وهلا يشري إىل أ  ،(0.60 - 0.22)با 

العليا والدنيا بدرجة  :احلايل متيز با امموعتا الطرفيتا
 جيدو ومناسبة. 

بلغ  فقد، التيز ة النصفيةة ثبات افختبار بطريقحساب  -
 عوج (/فردي)افختبار  نصف  افرتباط با معامل

أثر التيز ة النصفية فبلغ معامل  وو تصحيح ،(0.82)
وه  نسبة مرتفعة تدل على  (0.91) ثبات افختبار
باست دام طريقة   بلغ معامل الثبات، كما ثبات افختبار

وه  نسبة مرتفعة تدل  (0.89) ريتشاردسو  -كيودر
 على ثبات افختبار. 

افختبار، حبساب  نالزمن اسناسب لإلجابة عحساب  -
 الطالباألول وعمن إجابة  الطالبمتوسر عمن إجابة 

األول   اإلجابة عن  الطالباست ر   إذاألخري، 
األخري  الطالباست ر     حادقيقة،  (25)افختبار 

دقيقة، وبناء  على ذلح  (35)افختبار   اإلجابة عن 
 دقيقة. (30)افختبار فإ  الزمن اسناسب لإلجابة عن 

 :مقياس الدافعية للتعلم-2
لقياس الدافعية  (2011) الباحثا  مقياس السيد ماست د

عبارو متثل أبعاد الدافعية اللاتية  (64)  من تكو   للتعلم، واللي
عبارو،  (22)يث اشتمل البعد األول )اسثابرو( على حبللتعلم 

عبارو، والبعد  (20)والبعد الثاين )افستمتاع بالتعلم( على 
عبارو، بعض ا ِصيغ    (22)الثالث )افستقالل اللايت( على 

واآلخر   صورو سالبة تشمل األبعاد األساسية  ،صورو إجيابية
الثالثة السابقة للدافعية للتعلم، ويل  كل عبارو ثالثة اختيارات 

ا( لكل اختيار درجة، كما ُيصحح ا، نادر  ا، أحيان  ه  )دا م  
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تعطى    حا للعبارات اسوجبة، (3 ,2 ,1)اسقياس بإعطاء 
، وتدل الدرجة اسرتفعة على ارتفاع (1 ,2 ,3)العبارات السالبة 

وتتمثل  والعكس صحيح.  الطالبالدافعية للتعلم لدى 
 :  اآليت للمقياساخلصا ص السيكومرتية 

األولية  وصور العرض بمعد اسقياس  قام :ادكما صد  -
على أساتلو من است صصا   مال علم للمقياس 

ما با النفس التعليم ، وتراوح  نسب اتفا  ادكما 
 .نسب اتفا  مرتفعة وه ، (100% - 0.88%)

قيم معامالت افرتباط با  تراوح  الداخل :افتسا   -
 درجة كل عبارو والبعد اللي تنتم  إليه تلح العبارو ما

معامالت  تراوح حا    ،(0.780 - 0.680)با 
افرتباط با األبعاد الفرعية وبعض ا البعض وكللح   

 (0.711 - 0.687)عالقت ا مع الدرجة الكلية ما با 
 سابحب قام الباحثا  كماومجيع ا قيم مقبولة إحصا يا ،  

افتسا  الداخل  عن طريق حساب معامل افرتباط 
با درجة كل عبارو والدرجة الكلية للبعد اللي تنتم  

ما أ  قيم معامالت افرتباط تراوح   وقد تباإليه، 
، وكان  مجيع قيم معامالت  (0.701 - 0.088)با 

افرتباط با درجة كل عبارو والدرجة الكلية للبعد اللي 
، ما عدا (0.01)ة عند مستوى دفلة تنتم  إليه دال
من بعد  (62)من بعد اسثابرو ورقم  (58) العبارتا رقم

و حلف ما،  من مثافستقالل اللايت فلم تكن دالتا و 
ب معامل احسو عبارو، كما  (62) ليصبح اسقياس

افرتباط با درجة األبعاد وبعض ا والدرجة الكلية 
ت افرتباط با قيم معامال تراوح وقد للمقياس، 

 - 0.713)با ما األبعاد وبعض ا والدرجة الكلية 

، وكان  مجيع قيم معامالت افرتباط با درجة  (0.902
كل بعد والدرجة الكلية للمقياس دالة عند مستوى 

ب معامل افرتباط با درجة كل احسو ، كما (0.01)
قيم  تراوح وقد عبارو والدرجة الكلية للمقياس، 

، وكان  (0.725 - 0.260)با ما معامالت افرتباط 

مجيع قيم معامالت افرتباط با درجة كل عبارو 
، ما (0.01)والدرجة الكلية للمقياس دالة عند مستوى 

فكانتا دالتا عند مستوى   (53 ,19)عدا العبارتا رقم 
أصبح اسقياس   صورته الن ا ية يتكو   من مث، و (0.05)
 عبارو. (62)من 

است دم معد اسقياس طريقة ألفا كرونباخ  اسقياس:ثبات  -
حلساب ثبات اسقياس، وتراوح  معامالت الثبات 

 ،(0.819 - 0.719)با ما لألبعاد والدرجة الكلية 
است دم ومجيع ا معامالت مقبولة إحصا يا ، كما 

وقد ، حلساب الثبات معامل ألفا كرونباخالباحثا  
لثبات لألبعاد والدرجة الكلية معامالت ا تراوح 
ومجيع ا معامالت  (0.905 - 0.758) باما  للمقياس

 .ثبات مقبولة

 المعالجة التجريبية: مادةإعداد  -ج
و افطالع على حمتوى كتاب الدراسات افجتماعية 

فصل الدراس  األول، مث و الواسواطنة للصف الثالث استوسر 
اختيار الوحدو الثانية بعنوا  اهلوية الوطنية، وذلح لطبيعة 
حمتواها امرد وكثرو مفاهيمه اجلديدو وأمهيت ا فرتباط ا ببناء 

من  7عدد  استطالع رأيوتبا عند طالب، اهلوية الوطنية لل
اتفا   وجود معلم  الدراسات افجتماعية بحافلة القريات

على الوحدو الثانية اس تارو، مث و حتليل حمتوى  %87 بنسبة
كل درس وذلح من لالوحدو وحتديد األهداف التعليمية 

بتوسطة  الدراسات افجتماعية ومعلم خالل الباحثا
، وو إجياد نسبة افتفا  فيما بين م إلخرا  التحليل الفارايب

التعليمية  ات واألنشطة  صورته الن ا ية، مث و حتديد اسوضوع
نتاج ا   صورو حمتوى رقم  وكيفية معاجلت ا وفقا  اسست دف إ

ألمناط التعلم ادددو )البصرية، والسمعية، والقراءو والكتابة 
 صورو سيناريو.  مث كتابت ا   ،واحلركية(
جراء التعديالت د افنت اء من حتكيم السيناريو وإوبع  

با  إللكرتونية التكيفيةاستفق علي ا و إنتا  بيئة التعلم ا
تتضمنه من حمتوى وأنشطة رقمية تفاعلية واختبار حتديد منر 
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نتا  إ برام وذلح باست دام  ،التعلم اسميز لكل طالب
تطوير مواقع الوسا ر التفاعلية وافختبارات اإللكرتونية و 

. بعد افنت اء من بناء البيئة التعليمية الويب ول ات برمت ا
مث لتكيفية و عرض ا على مموعة من ادكما، اإللكرتونية ا

جراء التعديالت استفق علي ا واليت ارتبط  بت يري   بعض و إ
 اخللفيات وت يري   حيم النصوص وبعض نوافل الفيديو ألوا 

وترتيب عرض بعض األنشطة التعليمية وت يري بعض التعليقات 
افنت اء من و لعدم وضوحه، وبعد الصوتية اسصاحبة للفيدي

التعديالت أصبح  البيئة التعليمية جاهزو  كلجراء  إ
 للتيريب.

و جريب البيئة التكيفية على العينة افستطالعية 
اسدرسة وام ز معمل احلاسب اآليل اسوجود ب باست دام
فا ق السرعة، وذلح للتحقق من فعالية افختبار    بأنرتن 

ىل اسسار نقل استعلم إ تعلم اس تلفة وصحةمتييز أمناط ال
عناصر ادتوى  مجيعاسناسب لنمطه التعليم  وصالحية 

الكشف عن اسشكالت ادتملة الرقم  واألنشطة التفاعلية و 
عند التطبيق الفعل  وحتديد الزمن الالعم لتعلم كل درس وذلح 
ب تلف األمناط التعليمية ليتم عمل خطة عمنية تنليمية 

نت اء من التيريب افستطالع  و د افللتطبيق الفعل . وبع
جراء التعديالت الالعمة لتصبح البيئة التكيفية جاهزو إ

 للتطبيق.
 التجربة األساسية: تطبيق-د

 ةالتيريبي قبليا  على امموعتاو تطبيق أدايت البحث 
التحصيل والدافعية للتعلم والضابطة للتأكد من تكافؤمها   

وذلح   الدرجة الكلية  (0.545)"ت"  قيمةحبيث بل   

 كما بل  ا،  قيمة غري دالة إحصا ي   وه   لتحصيللالختبار ا
لدافعية قياس اوذلح   الدرجة الكلية س (0.621)قيمة "ت" 

  ا.قيمة غري دالة إحصا ي   وه للتعلم 
و تطبيق مادو  وبعد التأكد من تكافؤ مموعيت البحث 

بعمل احلاسب اآليل  امموعة التيريبيةاسعاجلة التيريبية على 
اسربمة    اسدرسة بدخول الطالب على بيئة التعلم التكيفية

والتفاعل مع الدروس واألنشطة التعليمية  على خادم اسدرسة 
خالل حصة يتناسب ومنر تعلمه  كال    مساره اللي

  سيا  توجيه ومتابعة  الدراسات افجتماعية بشكل يوم 
ء تفاعل م مع البيئة اسنتية صف جلميع الطالب أثنامعلم ال

درس  امموعة الضابطة    حا، جابة عن استفساراهتمواإل
مست دم ا  بالطريقة التقليدية بقيام معلم الصف بالتدريس

الوسا ل التعليمية استاحة  ومجيعقالم السبورو التفاعلية واأل
س ادتوى أو للمقرر باسدرسة دو  متييز   طر  عرض وتدري

  طبيعة األنشطة التعليمية اسقدمة للمتعلما وفق ا ألمناط 
، وبعد افنت اء متبع ا   ذلح اخلطة التدريسية للمقرر تعلم م

من تدريس الوحدو اسست دفة و تطبيق أدوات البحث بعدي ا 
 جراء اسعاجلة اإلحصا ية هلا.وإ النتا  ورصد 

  البحث:نتائج 
قيمة أ   (1)يتضح من جدول  األول:نتائج الفرض  -1

قيمة دالة إحصا ية عند مستوى  وه  (10.712)بل   "ت" 
وهلا يشري إىل وجود فرو  ذات دفلة إحصا ية با ، (0.01)

لصاحل  افختبار التحصيل امموعتا التيريبية والضابطة   
 :األولميكن قبول الفرض  ومن مث امموعة التيريبية.

  1ل جدو 
 .االختبار التحصيلي بعد التطبيق"ت" ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية والضابطة في  المعيارية وقيمةالمتوسطات واالنحرافات 

 الداللةمستوى  "ت" االنحراف المعياري المتوسط ن المجموعة المتغير

الدرجة الكلية لالختبار 
 التحصيل 

 3.490 18.628 35 التيريبية
10.712 0.01 

 1.804 11.514 35 الضابطة
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و لقياس حيم التأثري اللي أحدثته اسعاجلة التيريبية و 
 (2) قيمةبل    إذ ،لقيمة )ت( (2) آيتاحساب مربع 

إىل أ   ةوتشري هله القيم (0.62) للدرجة الكلية للتحصيل
 .مقدار حيم التأثري كبري

قيمة أ   (2)يتضح من جدول : الثانيالفرض  نتائج -2
عند مستوى  اقيمة دالة إحصا ي   وه  (13.640)بل   "ت" 

با  ادالة إحصا ي  وهلا يشري إىل وجود فرو   ،(0.01)
 لصاحللدافعية للتعلم مقياس اامموعتا التيريبية والضابطة   

 :الثاينميكن قبول الفرض  من مثو  امموعة التيريبية.
 2جدول 

 تطبيق.البعد  الدافعية للتعلممقياس "ت" ومستوى الداللة للمجموعتين التجريبية والضابطة في  المعيارية وقيمةالمتوسطات واالنحرافات 
 مستوى الداللة "ت" االنحراف المعياري المتوسط ن المجموعة المتغير

الدرجة الكلية سقياس الدافعية 
 للتعلم

 24.762 153.65 35 التيريبية
13.640 0.01 

 8.121 93.57 35 الضابطة

و لقياس حيم التأثري اللي أحدثته اسعاجلة التيريبية و 
 (2) قيمةبل    إذ ،لقيمة )ت( (2) آيتاحساب مربع 

إىل  ةوتشري هله القيم (0.72)للدرجة الكلية للدافعية للتعلم 
 أ  مقدار حيم التأثري كبري.

قيم متوسر أ   (3): يتضح من جدول الثالثنتائج الفرض  -3
  قيمة )كاي أ، و (32.00 - 5.56)الرتب تراوح  ما با 

ا عند مستوى وه  قيمة دالة إحصا ي   (30.95)تربيع( بل   
استيابات أفراد  وجود فرو  با، مما يشري إىل (0.01)

افختبار التحصيل  ترجع إىل أثر امموعة التيريبية   
اختالف تصميم بيئة التعلم اإللكرتونية التكيفية وفق ا ألمناط 

 الثالثميكن رفض الفرض  مث منو  .التعلم

4- : 
 3 جدول

ا الختالف نتائج اختبار كروسكال والس للمقارنة بين متوسطات رتب استجابات أفراد المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية للتحصيل وفق  
 .التكيفية لكترونيةاإلالتعلم  بيئة

 العدد لكترونية التكيفيةاإلبيئة التعلم  المتغير
 الداللة درجات كاي متوسط
 اإلحصائية الحرية تربيع الرتب

 الدرجة الكلية لالختبار التحصيل 

 22.42 12 البصرية

30.95 3.00 0.01 
 5.56 9 السمعية

 12.43 7 القراءو والكتابة

 32.00 7 احلركية

للمقارنة  ويتينم اختبار ما  ااست دو وسعرفة اجاه الفرو  
افختبار التحصيل ، وقد تبا    وبا كل مموعتا على حد

 Zقيمة بل    إذتفو  مموعة النمر البصري على السمع ، 
وتفو  مموعة النمر البصري على القراءو ، (3.877-)
موعة النمر وتفو  م ،Z (-3.523)بل   قيمة  إذوالكتابة، 

وتفو  ، Z (-3.609)بل   قيمة  إذاحلرك  على البصري، 
 Z بل   قيمة إذمموعة منر القراءو والكتابة على السمع ، 

 إذوتفو  مموعة النمر احلرك  على السمع ، ، (2.873-)
وتفو  مموعة النمر احلرك  على ، Z (-3.390)بل   قيمة 

ومجيع ا كان  ، Z (-3.220)بل   قيمة  إذالقراءو والكتابة، 
بالنسبة للدرجة  (0.01)ا عند مستوى دفلة دالة إحصا ي  قيم 

 التحصيل . الكلية لالختبار

قيم متوسر أ   (4)يتضح من جدول : الرابعنتائج الفرض  -5
  قيمة )كاي أ، و (31.86 – 5.89)الرتب تراوح  ما با 
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ا عند مستوى وه  قيمة دالة إحصا ي   (30.31)تربيع( بل   
استيابات أفراد  وجود فرو  با، مما يشري إىل (0.01)

مقياس الدافعية للتعلم ترجع إىل أثر امموعة التيريبية   

اختالف تصميم بيئة التعلم اإللكرتونية التكيفية وفق ا ألمناط 
 :الرابعميكن رفض الفرض  ومن مث .التعلم

 4 جدول
نتائج اختبار كروسكال والس للمقارنة بين متوسطات رتب استجابات أفراد المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية للدافعية للتعلم وفقا  

 .التكيفية لكترونيةاإلالتعلم  بيئةالختالف 

 الدرجة الكلية
لكترونية اإلبيئة التعلم 

 التكيفية
 العدد

 الداللة درجات كاي متوسط
 اإلحصائية الحرية تربيع الرتب

 الدرجة الكلية للدافعية للتعلم

 22.58 12 البصرية

30.31 3.00 0.01 
 5.89 9 السمعية

 11.86 7 القراءو والكتابة

 31.86 7 احلركية

للمقارنة  ويتينم اختبار ما  ااست دو وسعرفة اجاه الفرو  
مقياس الدافعية للتعلم، وقد    وبا كل مموعتا على حد

بل    إذتبا تفو  مموعة النمر البصري على السمع ، 
وتفو  مموعة النمر البصري على القراءو ، Z (-3.840) قيمة

وتفو  مموعة النمر ، Z (-3.551) بل   قيمة إذوالكتابة، 
وتفو  ، Z (-3.468)بل   قيمة  إذاحلرك  على البصري، 

 Zبل   قيمة  إذمموعة منر القراءو والكتابة على السمع ، 
 إذوتفو  مموعة النمر احلرك  على السمع ، ، (2.493-)

وتفو  مموعة النمر احلرك  على ، Z (-3.390)بل   قيمة 
ومجيع ا كان  ، Z (-3.134)بل   قيمة  إذالقراءو والكتابة، 

بالنسبة للدرجة  (0.01)ا عند مستوى دفلة دالة إحصا ي  قيم 
 الدافعية للتعلم. الكلية سقياس

  :مناقشة نتائج البحث وتفسيرها
تبا من النتا   السابقة فعالية بيئة التعلم اإللكرتونية 
التكيفية   تنمية التحصيل والدافعية للتعلم لدى طالب 
الصف الثالث استوسر   مقرر الدراسات افجتماعية 
واسواطنة، كما تبا تفو  طالب امموعة التيريبية ذوي 
النمر احلرك  على باق  طالب امموعة التيريبية، وجاء   
الرتتيب الثاين طالب النمر البصري، والثالث طالب منر 

القراءو والكتابة، واألخري طالب النمر السمع  وذلح   كل  
 من التحصيل والدافعية للتعلم.
فو  امموعة التيريبية على تو  التحصيل، يرجع 

امموعة الضابطة إىل بيئة التعلم اإللكرتونية التكيفية اسنتية، 
واليت بني  على أسس مشتقة من النلريات السلوكية واسعرفية 

من اخلصا ص اليت ميزهتا حبيث  مموعةكسبت ا والبنا ية أ
ه للطالب من مزيد إعطاءالتقليدية أعط  ما مل تستطع البيئة 
 أنفس م بأنفس م والتفاعل بإجيابيةمن اسسؤولية حول تعليم 

مزيد و  التفاعلية مع عناصر ادتوى التعليم  وتنفيل األنشطة
التدريبات   هناية كل درس وتقومي أنفس م ومقارنة من 

على  جيابي اإنتا ي م باألهداف اسرجوو، األمر اللي انعكس 
وقد اتفق  مع نتا   البحث احلايل نتا    نتا   التحصيل.

 & Al-jazairi et al., 2018; Drissi)عدد من األحباث 

Amirat, 2016; Wongwatkit, Srisawasdi, Hwang, 

& Panjaburee, 2016) ىل فعالية التعلم إأشارت  إذ
اإللكرتوين التكيف    تنمية حتصيل وأداء الطالب لضماهنا 

األدوات واخلربات والعمليات التعليمية لعنصر التكيف بتنليم 
الفرو  الفردية با  يتناسب وأمناط التعلم وبا يراع  با

 الطالب.
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و  الدافعية للتعلم، يرجع تفو  امموعة التيريبية على 
امموعة الضابطة إىل بيئة التعلم اإللكرتونية التكيفية اسنتية، 

ة استعلما حبيث صمم  بطريقة تعمل على استثارو دافعي
للتعلم من خالل افهتمام بعرفة أمناط التعلم اليت متيز كل 

 متعلم وحاجاته لتحقيق التعلم اجليد.
ولعل األسس اليت بني  علي ا بيئة التعلم اإللكرتونية 
التكيفية قد أس م  بشكل كبري   عيادو الدافعية للتعلم 
يئة لدى طالب امموعة التيريبية، حيث طريقة تصميم الب

وعرض ا للمحتوى التعليم  واألنشطة والتدريبات وفق ا ألمناط 
با يناسبه عمل  على حتفيز الطالب حنو  التعلم اس تلفة كال  

افستمرار   التعلم واسثابرو إلجناع مجيع اس ام اسطلوبة 
للحصول على الت لية الراجعة اإلجيابية، كما عمل التصميم 

على حتقيق الشعور  اإللكرتونيةاجليد للبيئة التعليمية 
بافستمتاع بالتعلم، والرضا عن اإلجراءات والعمليات 
التعليمية وادتوى اسقدم عرب تلح البيئة، ولعل س ولة اكتساب 
اسعلومات وعيادو فرص التحصيل اجليد أثرت بشكل إجيايب 
على الدافعية للتعلم وبشكل متبادل   التأثري فقد أدت عيادو 

وقد أوص  عدد  .ة إىل عيادو التحصيل من ج ة أخرىالدافعي
 ,.Chik & Abdullah, 2018; Peng et al)من األحباث 

2019; Premlatha et al., 2016) أمهية توافر عنصر  على
يتناسب مع  التعلم اإللكرتونية لتقدمي تعلم  التكيف   بيئات 

أمناط وحاجات استعلما با يدفع م لبلل مزيد من اجل د 
 لتحقيق األهداف التعليمية ادددو. 

أما تفو  طالب امموعة التيريبية ذوي النمر احلرك  
على باق  طالب امموعة التيريبية   كل  من التحصيل 

يرجع إىل طبيعة حمتوى الوحدو يمكن أ  فوالدافعية للتعلم، 
ادددو حبيث تضمن    ال الب على مفاهيم وخربات 

يف أدوات تفاعلية ليتم تعلم ا بشكل تعليمية حتتا  لتور
أفضل، األمر اللي تالءم أكثر مع أصحاب النمر احلرك ، 
وذلح لكو  البيئة اإللكرتونية اسصممة للنمر احلرك  كان  

على عنصر التفاعلية بشكل أكرب من باق  البيئات  حتتوي
 اإللكرتونية األخرى.

 ولعل وجود فرو  با طالب امموعة التيريبية  
التحصيل والدافعية للتعلم ف ميكن أ  ترجع إىل اختالف 

إىل أثر اختالف  أمناط التعلم نفس ا بل ميكن أ  ترجع
 تكيفية وفق ا ألمناط التعلماللكرتونية اإلتعلم التصميم بيئة 

وطبيعة  واحلركية( ،والقراءو والكتابة ،والسمعية ،)البصرية
مع ذلح نتا   عدد من األحباث اتفق ادتوى اسقدم، وقد 

(Daoruang, Sintanakul, & Mingkhwan, 2019; Li, 

Han, & Fu, 2019; Ryan, 2018) على أ   مجع أ إذ
الت ري   مستوى نتا   التعلم يعود إىل فعالية منلومة األنشطة 
والتدريبات اخلاصة بكل منر تعلم وطريقة توريف ا   عمليات 

ت دمة   عرض ادتوى التعليم  وطبيعة التعلم، والطريقة اسس
ادتوى التعليم  نفسه، وليس لنمر التعلم، فتفضيالت 
استعلما وأمناط م اس تلفة ف تعط  مؤشرات فختالفات   

 مستوى التحصيل أو اإلجناع أو التفو  األكادمي .  

  :المقترحاتو  البحث توصيات
على ضوء اخلصا ص اسميزو لبيئة التعلم اإللكرتونية 

تطوير التكيفية، وعلى ضوء نتا   البحث احلايل يوصى بأمهية 
واسواطنة الطر  استبعة   تدريس مقرر الدراسات افجتماعية 

مع من خالل توريف تقنيات التعلم اإللكرتوين التكيف ، 
ف    مجيع اسراحل التوعية بدى أمهية التعلم اإللكرتوين التكي

وتدريب اسعلما على توريف أدواته وتطبيقاته   التعليمية 
العقبات اليت ميكن أ   مجيع، كما جيب التوجه حنو إعالة التعليم

تواجه تطبيق التعلم اإللكرتوين التكيف    اسدارس من خالل 
توفري البنية التحتية الالعمة مع توفري افتصال السريع 

 .باإلنرتن 
ويقرتح   األحباث اسستقبلية التوسع   تصنيف الطالب 
وفق ا ألمناط التعلم استعددو لكل متعلم، وقياس مدى فاعلية 
بيئات التعلم اإللكرتونية التكيفية   تنمية عديد من نوات  

 التعلم األخرى.
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Abstract:   The current research aimed to create adaptive e-learning environment, which adapt with the learning styles, 

according to “Visual, Aural, Read/write, and Kinaesthetic (VARK) model”, and to examine its effect on the 

achievement and the learning motivation for the group of third grade intermediated in the social studies course at Guryat, 

Saudi Arabia with determination the best design of the adaptive environment according to the learning styles, therefore the 

achievement test in social studies (ATSS) and the learning motivation scale (LMS) were prepared and used. The research 

sample consisted of (70) students, divided into two equal groups, the first (experimental) studied by the adaptive e-learning 

environment, and the second (control) studied by the traditional way. Results showed the superiority of the first group in the 

ATSS and the LMS with significant difference, and large effect size, and the Kinaesthetic style showed the superiority of the 

rest of the experimental group students. The research recommended the need of spread awareness to the adaptive e-learning 

importance and extending its research’s approaches.  

 Keywords: Adaptive environments, E-learning, VARK model, achievement, and motivation. 
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أثر نشاطات تعليمية قائمة على القصة القصيرة والقصة القصيرة جدًّا في تنمية مهارات قراءة النصوص السردية لدى 
 طالب المرحلة المتوسطة

 عبدالعزيز بن محمد بن مانع الشمري
 جامعة حائل -كلية الرتبية

 هـ10/1441/ 24وقبل  - هـ6/9/1441قدم للنشر  

 
تعرف أثر نشاطات تعليمية قائمة على القصة القصرية والقصة القصرية جدًّا يف تنمية مهارات قراءة النصوص  إىل البحث هذا هدفالمستخلص: 

م املنهج التجرييب ذو التصميم شبه التجرييب، كما أ عّدت قائمة مبهارات قراءة خد  ست  ة املتوسطة، ولتحقيق هذا اهلدف االسردية لدى طالب املرحل
بعد التحقق من صدقه وثباته على عينة من طالب  قبليًّا وبعديًّاالنصوص السردية، واختبار يف مهارات قراءة النصوص السردية، وجرى تطبيق االختبار 

( طالًبا، 20( طالًبا، وضابطة بواقع )21ًبا، وّزعوا يف جمموعتني: جتريبية عدد الطالب فيها )( طال41الصف الثاين املتوسط مبدينة حائل قدرها )
( بني متوسطي درجات طالب 0.05وكشفت نتائج البحث بعد تطبيق األساليب اإلحصائية عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

ويف ضوء نتائج البحث ، رات قراءة النصوص السردية لصاحل اجملموعة التجريبية، وحبجم أثر كبرياجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي ملها
ة جدًّا لتنمية ق ّدمت توصيات أمهها تدعيم حمتوى مقررات اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة بنشاطات تعليمية قائمة على القصة القصرية والقصة القصري 

 لدى الطالب.مهارات قراءة النصوص السردية 

 القراءة. ومهارات العربية، اللغة مناهج وتعلمها، العربية اللغة تعليم السرد، :المفتاحية الكلمات
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 لمقدمة: ا
 اهلادياحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على 

 األمني، وبعد:
ت عّد القراءة مهارة تواصل لغوي إىل جانب االستماع، ف

والتحدث، والكتابة، وتتضمن القراءة مهارات متعددة حظي 
بعضها باالهتمام من قبل الباحثني يف امليدان الرتبوي؛ ملا 
للقراءة بشكل عام من أمهية تتمّثل يف كوهنا مهارة استقبال إىل 

أي: التحدث اإلنتاج  اجانب االستماع تتطلبهما مهارت
والكتابة، وتتنوّع مهارات القراءة تبًعا لتنوّع طبيعة القراءة، 
وغرضها، كما ختتلف مهارات القراءة تبًعا لطبيعة النصوص، 

 ومنها النصوص السردية.
ية أو القصة السرد غالًبا بنوع أديب هو الروا وي ربط

القصرية، والصواب أن السرد واسع االنتشار، ونوعه األمنوذجي 
الشكل الفين له هو السرد األديب، ولكنه يشمل أنواًعا نصية و 

(، لذلك فقد تشعبت املصطلحات 2012متعددة )فلودرنك، 
( هذا 2015السردية، وتعّددت مفاهيمها، وأرجع حاكم )

التشعب إىل عدم إرجاع مصطلح السرد إىل جذوره األصلية 
بوساطة الرتمجة أو التأويل، مما أدى إىل تعدد املفاهيم يف 

 أغلب املصطلحات السردية.  
" Genette Gérardوالسرد كما عرفه جريار جنيت "

( هو سلسلة األحداث احلقيقية أو التخييلية، 1997)جنيت، 
شخص ما، وهذا التعريف اقتصر فيه  وهو احلدث الذي يرويه

جريار على األحداث، كما ع ّرف السرد بأنه عملية إنتاج 
النص السردي، وقد يكون سرد النص بضمري الغائب العامل 
بكل شيء، أو بضمري املتكلم بأسلوب العرض )أبو هيف، 

( بأنه طريقة تشمل 112ص، 2006(، وعّرفه الكردي )2006
َطب، والرسالة املتضمنة األحداث اليت السارد، وموقعه، واملخا

تصنعها الشخصيات، والزمان واملكان الذي تدور فيهما 
 األحداث. 

ويالحظ على التعريفات السابقة للسرد إشارهتا إىل عدٍد 
من العناصر املكونة للسرد كالشخصيات، والزمان واملكان، 

واألحداث، وأنه يتطلب منتًجا للنص قد يكون هو الراوي 
آخر  ضمري املتكلم، أو قد يوجد راوٍ  ورمبا استخدم فيهللنص 

 يستخدم ما يناسب النص من أساليب السرد.  
إذن فتتكون النصوص السردية من عناصر متكاملة 
تساعد يف متييزها، فهي تتكون من عنصر املكان، وعنصر 
الزمان، وعنصر الوظيفة، وعنصر الشخصية اليت حتيا وتتحرك 

عد الركن األساس يف السرد، كما تتطلب يف زمان ومكان، وت  
 (.2017النصوص السردية بنية لغوية تنظمها )الغرّايب، 

ومتتاز النصوص السردية بسعة انتشارها، وتأثرياهتا 
املتعددة يف حياة الشعوب، كما أن هلا دورًا مهمًّا يف بناء ثقافة 
اجملتمع، وتعزيزها، وهي وسيلة تعبري عن املشاعر )الزهراء، 

(، والنصوص السردية حتيط باجملتمعات الرتباطها بفعل 2017
القص، وهذا الفعل يعرتض البشر يوميًّا، وكلهم رواة يف حياهتم 
اليومية، وتتضح أمهية السرد يف الثقافة اإلنسانية يف الثقافات 
املكتوبة اليت دونت األساطري ألجياهلا القادمة، وضمنت 

 (.2012لودرنك، منجزات أجدادهم يف نصوص السردية )ف
كما أنه من املهم إكساب الطالب مهارات قراءة 
النصوص السردية؛ ليتمكنوا من الفهم السليم لقصص القرآن 

لََقۡد ََكَن : )الكرمي، وحتصيل الفائدة املرجوة، فقد قال اهلل تعاىل

ٰى  يثٗا يُۡفََتَ ِۗ َما ََكَن َحدي ّۡلَلَۡب َٰبي
 
ُْوِلي ٱ ٞة ِّلي هيۡم عيۡۡبَ كين ِفي قََصصي َولَ َٰ

ِيقَۡوٖم  ٗة ل ٖء َوُهٗدى َوَرۡۡحَ يَل ُكِي ََشۡ ي بَۡۡيَ يََديۡهي َوتَۡفصي ي َّلذ
 
يَق ٱ تَۡصدي

نُونَ   .111]/ 12سورة يوسف:[ (١١١ يُۡؤمي
ختص البنية وتتطلب قراءة النصوص السردية مهارات 

، ومن تلك املهارات حتديد الزمان، وحتديد السردية للنص
النص، وحتديد الشخصيات أو املكان، وحتديد هدف 

,.Zacks. & Sargent., Kurby., Bailey األشياء، واألحداث )

p941, 2017.) 
ومن مهارات قراءة النصوص السردية كذلك تسلسل 
األحداث، وحتديد األحداث الرئيسة والثانوية، والقدرة على 
التنبؤ هبا، واتساقها، والتنبؤ باخلامتة، ومتييز البنية السردية 

غوية، وتعّرف الشخصيات الرئيسة، والشخصيات الثانوية الل
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اليت يقل بروزها يف النص، وحتديد املشكلة املركزية أو العقدة، 
Griffin ,والفكرة الرئيسة للنص، ومتييز مقدمة النص السردي )

عدًدا من  (p163, 2007, Dymock)(، وأضاف دميوك 1998
مهارات قراءة النصوص السردية وهي متييز بداية النصوص 
السردية، وذروهتا، وهنايتها، وحتديد مغزاها، ومشكالهتا 
الرئيسة، والثانوية، وحلوهلا، وتصنيف شخصياهتا، ومتييز 

 مراحل احلدث ومتييز لغتها.
( أن للسرد مهارات متعددة 2012وترى فلودرنك )

السردية الداخلية للنصوص السردية  تندرج ضمن الرتكيبات 
كمستويات السرد والشخصيات، ولغة السرد، ومستوى 
الكالم بني الراوي واملروي له، واحلبكة وما تتضمنه من 

لول، والزمن، والرتكيب التسلسلي لحأحداث، احلتعقيدات و ال
واملكان، والرتكيبات اخلارجية أو ما وراء السرد أو عتبات 

ومات املؤلف والناشر واملراجع، وافتتاحية النص كالعنوان ومعل
 النص وتعليقاته.

ويف ضوء ما سبق ميكن تصنيف مهارات قراءة النصوص 
وهي: الرتكيبات السردية  ،السردية ضمن حماور رئيسة متثلها

الداخلية، والتعقيد واحلل، ولغة السرد، وتركيب األحداث 
كل حمور وتسلسلها، والرتكيبات السردية اخلارجية، ويتضمن  

 منها عدًدا من املهارات الفرعية املرتبطة باحملور.
وقد كان ملهارات قراءة النصوص السردية حضور يف 
وثيقة منهج اللغة العربية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف 

( إحساًسا من املسؤولني عن تعليم اللغة هـ1427التعليم العام )
بأمهيتها، فأحد أسباب العربية يف اململكة العربية السعودية 

تطوير مناهج اللغة العربية اليت أ شري إليها يف الوثيقة مشكلة 
انقطاع الصلة بني األمناط النصية اليت يتعرض هلا الطالب، 
واألمناط النصية اليت ي كلف هبا، وأن الطالب لن يتمكن من 
إنتاج نصوص سردية ما مل يتعرض هلا يف حمتوى منهج اللغة 

مكثف، ويكتشف بنيتها الداخلية واخلارجية  العربية بشكل
املميِّزة هلا، كما أن من املبادئ اليت ب نيت يف ضوئها الوثيقة 
التمكن من أداء الوظائف اللغوية ومنها السرد، والقدرة على 

حتليل أسسها الفنية، وتتضح مهارات قراءة النصوص السردية 
راءة لطالب يف الوثيقة يف خريطة املدى والتتابع ملهارة الق

الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية وطالب املرحلة املتوسطة 
 وحتديًدا طالب الصف الثاين املتوسط.

وانطالًقا من وثيقة منهج اللغة العربية فقد استهدفت 
( هـ1441وحدات كتاب لغيت اخلالدة للصف الثاين املتوسط )

ي إىل بعض املهارات السردية مثل مهارة حتويل النص احلوار 
نص سردي، ومهارة كتابة القصة القصرية، وتضمنت تلك 
الوحدات بغرض تنمية تلك املهارة نشاطات ومعلومات عن 
النص السردي بتوضيح مفهومه، ومكوناته، ومهاراته، وتضمن 
احملتوى معلوماٍت ونصوًصا قرائية ونشاطات وأسئلة تستهدف 
 تنمية مهارات قراءة النصوص السردية لدى الطالب،

وتعريفهم هبا، إال أنه ي الحظ أن ما جاء يف كتب اللغة العربية 
وحتديًدا كتاب لغيت اخلالدة للصف الثاين املتوسط جبزأيه 

( ال يعكس ما ورد يف وثيقة املنهج إذ مل تنص هـ1441)
املهارات الواردة يف الكتاب على املهارات اليت وردت يف 

 خريطة املدى والتتابع يف وثيقة املنهج.
وتناولت الدراسات واألحباث يف جمال تعليم اللغة وطرق 
تدريسها مهارات قراءة النصوص السردية ومن الدراسات اليت 

اليت أ جريت هبدف  (Idol, 1987يدول )أ تناولتها دراسة
سرتاتيجية رسم خرائط القصة يف حتسني الكشف عن أثر ا

الفهم القرائي للنصوص، وط بقت الدراسة على عينة غري 
عددها  ،متجانسة من طالب الصف الثالث والرابع االبتدائي

( 11( طالًبا وطالبًة موزعني إىل جمموعتني يف كل جمموعة )27)
طالًبا وطالبًة، إضافة إىل مخسة طالب لديهم ضعف يف 
التحصيل وّزعوا يف اجملموعتني، وبعد تطبيق أداة البحث 

تدريس ل ايباملتمثلة باالختبار، أظهرت النتائج األثر اإلجي
ستخدام اسرتاتيجية با العاديني واملنخفضي التحصيل طالبال

يف حتسني مهارات قراءة النصوص رسم خرائط القصة 
 .السردية



 (م2020يونيو / هــ1441الرياض )شوال    – 67العدد  –اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية 

 

66 

( إىل الكشف عن Griffin, 1998كما هدفت دراسة )
العالقة بني مهارات األطفال يف السرد الشفهي وقدرهتم على 

طفل يف الصف فهم القراءة، وط بقت الدراسة على مئة 
اخلامس، واستخدمت مقاييس ملهارة السرد الشفهي، ومهارة 
فهم القراءة، وحلل الباحث املهمات وفًقا للمقاييس، وكشفت 
نتائج الدراسة ارتباط مهارة السرد العامة بشكل كبري بقدرة 
الفهم القرائي، ومن مث فيمكن بوساطة القدرة السردية العامة 

 أن ي تنبأ بفهم القراءة.
( دراسة وصفية حتليلية Dymock ,2007وأجرى دميوك )

استعرض فيها عدًدا من الدراسات واألحباث السابقة يف جمال 
النصوص السردية، كما هدف إىل توضيح كيفية تعليم 
الطالب الوعي ببنية النص السردي، وكيفية حتسني فهمهم 
للنصوص السردية، ويف ضوء نتائج الدراسات السابقة اليت 

يف الدراسة توصلت الدراسة إىل أن فهم النص  ع رضت
السردي يكون أفضل إذا ق دمت للطالب قصص سليمة 
البناء، كما أن تعريف الطالب ببنية النص السردي يساعدهم 

 يف فهمه.
فاعلية ( إىل تعّرف 2012وهدفت دراسة عافشي )

األسئلة املستندة إىل التفكري يف تنمية مهارات سرتاتيجية ا
لدى  القرائي والتفكري الناقد للنصوص األدبية االستيعاب

بدالرمحن، طالبات قسم اللغة العربية جبامعة نورة بنت ع
م املنهج التجرييب ذو اجملموعة خد  ست  ولتحقيق هدف الدراسة ا

الواحدة، وأ عد اختبار لقياس االستيعاب القرائي، وجرى 
( 65تطبيق الدراسة على عينة عشوائية من الطالبات قدرها )

طالبة، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًّا بني األداءين 
القبلي والبعدي ملهارات االستيعاب القرائي للنصوص األدبية 

 لصاحل األداء البعدي.
( إىل قياس فاعلية 2015كما هدفت دراسة عسريي )

سرتاتيجييت دوائر األدب والقراءة التبادلية التكامل بني ا
تنمية املهارات األدبية ومهارة اختاذ القرار  للنصوص األدبية يف

الثانوي،  واملهارات االجتماعية لدى طالبات الصف الثالث

م املنهج التجرييب ذو التصميم خد  ست  ولتحقيق هدف الدراسة ا
شبه التجرييب، وأ عد اختبار لقياس املهارات األدبية، وجرى 

لثالث تطبيق الدراسة على عينة عشوائية من طالبات الصف ا
( طالبة يف اجملموعة 33( طالبة منها )63الثانوي قدرها )

( طالبة يف اجملموعة الضابطة، وأظهرت النتائج 30التجريبية، و)
تفوق طالبات اجملموعة التجريبية على طالبات اجملموعة 

 الضابطة يف اختبار املهارات األدبية يف التطبيق البعدي.
,.Zacks, & gent.,Sar Kurby., Bailey وهدفت دراسة )

الرتكيز املتعمد على كيفية تقسيم ( إىل الكشف عن أثر 2017
، ولتحقيق هدف الدراسة السردية قراءة النصوصاألحداث يف 

( مشارًكا 59جرى تطبيق الدراسة على عينة عشوائية قدرها )
( مشارًكا يف جمموعة 19من جامعة واشنطن، منهم )

( 20اخلاصة باملكان، و )( يف اجملموعة 20الشخصيات، و )
يف اجملموعة الضابطة، وط بقت على التجريبية املهمات اخلاصة 

 دون توجيه،يقرأ املشاركون السرد ف أما اجملموعة الضابطة هبم،
أن املشاركني يف اجملموعتني التجريبيتني إىل وخلصت الدراسة 

أكثر قدرة على فهم األحداث وحتديد تسلسلها، وحتوالهتا، 
 . ومغزاها

( دراسة هبدف 2019وأجرى العجمي، والكيومي )
تعرف متكن معلمي اللغة العربية للصف احلادي عشر من 
تدريس النصوص األدبية السردية والكشف عن العالقة بني 
متكن معلمي اللغة العربية من تدريس النصوص األدبية 

ادي عشر، ومستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف احل
م املنهج االرتباطي، وأ عدت خد  ست  دراسة اولتحقيق هدف ال

استبانة تقيس مستوى تدريس املعلمني، واختبار يقيس 
مستوى التحصيل الدراسي يف النصوص األدبية، وجرى تطبيق 
الدراسة على عينة عشوائية عنقودية من  طلبة الصف احلادي 

( طالب وطالبة، وأظهرت النتائج أن 200عشر قدرها )
الدراسي لدى الطلبة يف النصوص األدبية مستوى التحصيل 

 السردية متوسط كذلك.
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وأوصت الدراسات السابقة باستخدام طرٍق غري تقليدية 
تساعد يف تنمية مهارات قراءة النصوص السردية لدى 
الطالب، وميكن أن يساعد توظيف القصة القصرية والقصة 

ا يف دروس اللغة يف تنمية مهارات قراءة الن صوص القصرية جدًّ
ة ( إىل أن القصة القصري 2015السردية، فقد أشار مطاوع )

ل الرئيس للولوج إىل عامل والقصة القصرية جدًّا مها املدخ
 السرد؛ ملكانتهما وأمهيتهما، فهما األكثر دقة وتكثيًفا.

والقصة القصرية هي جنس أديب خمتصر يف املعتاد ذو 
جمه ة، يتمّيز باختصار حلأحداث مركزة، وشخصيات قلي

مقارنة بالرواية، غايته تقدمي قيمة أخالقية أو عربة، وتعود 
 (.2016( يف فرنسا )ستالوين، 1462نشأهتا إىل عام )

وكثريًا ما جتري املقارنة بني القصة القصرية والرواية، 
وغرض تلك املقارنات التوضيح بأن القصة القصرية نوع 

ّكز على مستقل بذاته، تتمّيز بأهنا هتتم بشخص واحد، وتر 
دوره يف األحداث، وقد تدور حوله شخصيات ذات أدوار 

ية اليت تكون استمراريتها حمدودة، خالًفا للرواثانوية، و 
االستمرارية فيها غري حمدودة، كما أن الرواية نص كامل حتتل  

جزًءا من قد تكون القصة القصرية  يف حني أنكتابًا أو ك ت ًبا 
م نصوًصا متنوعة، وت قرأ جمموعة من القصص، أو يف جملة تض

القصص القصرية مفردة يف املدارس؛ للتدريب على مهارات 
القراءة، وتتميز موضوعات القصة القصرية بعالقتها بالقيم 
والواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقايف )برات، 

1982.) 
ا فهي جنس أديب ميتاز بقصر  أما القصة القصرية جدًّ

كّثف، ووحدة احلدث، ت ستخدم فيه امجمل احلجم، واإلحياء امل
الفعلية القصرية اليت ت ظهر احلركة، وتأزم احلدث، ويهدف إىل 

(، وتعتمد القصة القصرية 2013اإلرباك، واإلدهاش )محداوي، 
ا على عناصر السرد من شخصيات، وأحداث، وزمان،  جدًّ
ومكان، وحبكة، ومقدمة، ومنت، وخامتة، ميّيزها التكثيف 

سم القصة القصرية جدًّا يف يل واحلذف، وكان ظهورها باالدال

ات القرن العشرين، وهلا وجود يف الرتاث العريب القدمي تسعين
 (.2012)أمحد، 

وختتلف القصة القصرية عن القصة القصرية جدًّا يف 
احلجم الذي يرتتب عليه تركيز على حتديد املكونات، فاحلدث 

ا يكو  ن واحًدا فقط، وقد يكون مثاًل يف القصة القصرية جدًّ
أكثر من ذلك يف القصة القصرية، واحلجم يف القصة القصرية 

(، هـ1432كلمة )لعبيدي،   10000وكلمة   1500يرتاوح بني 
ا بني  يف حني  20يرتاوح حجم أغلب القصص القصرية جدًّ

كلمة، وقد تبلغ يف القصر أربع    270كلمة وقد تصل إىل   60و
كلمات، ويقتصر عنواهنا على كلمة واحدة يف الغالب وقد 

 (.2015يصل إىل أربع كلمات )املناصرة، 
كن االستنتاج مما سبق بأن القصة القصرية تتجاوز  ومي 
الصفحة الواحدة وال يصل حجمها حلجم الكتاب، وتتوافر 

أن القصة القصرية فيها عناصر السرد، كما ميكن االستنتاج ب
جدًّا هي نص تتوافر فيه عناصر السرد وال يزيد عن صفحة 

 واحدة أو ال يصل إىل حجم القصة القصرية. 
ولعل تقدمي نشاطات تعليمية تتضمن نصوًصا من نوع 
ا للطالب يساعدهم يف  القصة القصرية والقصة القصرية جدًّ

ة حل تنمية خياهلم، وزيادة ثروهتم اللغوية، وتنمية مهار 
املشكالت، مبا تعرضه من أحداث، وبيئة زمانية ومكانية، 

(، فقد كشفت 2017وشخصيات تؤثر عليهم )لطروش، 
بعض الدراسات واألحباث عن أثر القصة يف تنمية املهارات 
اللغوية وبعض مهارات السرد، ومن تلك الدراسات دراسة 

فاعلية استخدام أنشطة ( اليت هدفت إىل قياس 2007إمام )
لدى  صصية إثرائية يف تنمية بعض مهارات القراءة الناقدةق

الدراسة  هدفولتحقيق تالميذ الصف األول اإلعدادي، 
، وصمم م املنهج التجرييب ذو التصميم شبه التجرييبخد  ست  ا

على  تطبيق الدراسة ، وجرىمهارات القراءة الناقدةيف اختبار 
األول من تالميذ الصف  تلميذةً  (80)عينة بلغ عددها 

 (40التالميذ يف اجملموعة التجريبية ) ، وبلغ عدداإلعدادي
توصلت ( تلميذًة يف اجملموعة الضابطة، و 40تلميذًة، و)
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تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف الدراسة إىل 
 اختبار القراءة الناقدة يف التطبيق البعدي.

برنامج ( إىل قياس فاعلية 2010وهدفت دراسة احلميد )
قائم على القصة يف تنمية بعض مهارات القراءة اإلبداعية 

الدراسة  هدفولتحقيق لدى تالميذ الصف الثالث املتوسط، 
م املنهج التجرييب املعتمد على تصميم اجملموعتني خد  است  

، م اختبار مهارات القراءة اإلبداعيةمِّ التجريبية والضابطة، وص  
تلميذًا من  (60)على عينة بلغ عددها  تطبيق الدراسة وجرى

 تالميذ الصف الثالث املتوسط مبدينة الباحة، وبلغ عدد
، تلميذاً  (30عة من جمموعيت الدراسة )كل جممو   التالميذ يف

توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف و 
األداء البعدي يف مهارات القراءة اإلبداعية جمتمعة لصاحل 

 .التجريبيةاجملموعة 
( فهدفت إىل قياس أثر 2015أما دراسة العنزي )

سرتاتيجية خريطة القصة يف حتسني مهارات كتابة القصة ا
القصرية لدى طالب الصف األول املتوسط يف اململكة العربية 

م املنهج التجرييب خد  ست  االدراسة  هدفولتحقيق السعودية، 
 كتابة القصة، يفم اختبار مِّ ، وص  ذو التصميم شبه التجرييب

من  طالًبا (38)على عينة بلغ عددها  تطبيق الدراسة وجرى
اجملموعة يف الطالب  ، وبلغ عددطالب الصف األول املتوسط

( طالًبا يف اجملموعة الضابطة، 20طالًبا، و ) (18التجريبية )
يف األداء  اإحصائيًّ  وجود أثر دالتوصلت الدراسة إىل و 

جمتمعة لصاحل اجملموعة  القصةكتابة البعدي يف مهارات  
 .التجريبية

( إىل تعّرف 2016وهدفت دراسة يغمور، وعبيدات )
دور أسلوب سرد القصة يف تنمية مهارة القراءة لدى طلبة 

م خد  ست  األساسي، ولتحقيق هدف الدراسة ا الصف األول
املعتمد على تصميم اجملموعتني التجريبية املنهج التجرييب 

ختبار حتصيلي لقياس حتصيل الطلبة يف ، وأ عد اوالضابطة
القراءة، وجرى تطبيق الدراسة على عينة قصدية من طالب 

( 54( طالًبا وطالبة منها )108الصف األول الثانوي قدرها )

( طالًبا وطالبة 54طالًبا وطالبة يف اجملموعة التجريبية األوىل، و)
اللة وجود فروق ذات ديف اجملموعة الضابطة، وأظهرت النتائج 

، كما البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية التحصيلإحصائية يف 
هدفت بعض الدراسات إىل تنمية مهارات لغوية مثل دراسة 

سرتاتيجية ( اليت هدفت إىل التحقق من أثر ا2018احلايك )
سرد القصة يف تنمية مهارات االستماع يف اللغة العربية لدى 

( 2019ربيحات )طلبة الصف اخلامس األساسي، ودراسة ال
سرتاتيجية القصة يف تنمية اليت هدفت إىل التحقق من فاعلية ا

مهارات التحدث يف مادة اللغة العربية لطالبات الصف الرابع 
 األساسي.

تعليمية الويف ضوء ما سبق فقد تساعد النشاطات 
ا على تنمية  القائمة على القصة القصرية، والقصة القصرية جدًّ

لدى الطالب، فلقد خل صت مهارات قراءة النصوص السردية 
Idol ,يدول )(، ودراسة أDymock ,2007دراسة دميوك )

( 1995Patrick, and Calfee) كالفي وباتريك  (، ودراسة1987
خصيات، واملكان، إىل أن تعليم الطالب مكونات القصة )الش

والزمان، واملشكلة، واحلل( يساعد يف منو مهارات السرد 
لديهم، كما أنه لتوظيف القصة ومكونات السرد  

أثر  واملشكلة واهلدف ،واملكان ،الزمان، و الشخصياتك
يف حتسني مهارات قراءة النصوص السردية لدى  إجيايب

( بتوفري ,Griffin 1998الطالب، وأوصت دراسة جريفن )
نشاطات تعليمية يف دروس اللغة تساعد الطالب يف منو 
مهاراهتم يف قراءة النصوص السردية، وتضمني تلك النشاطات 
مبجموعة من القصص املكتوبة، وإعطاء الطالب فرصة يف 
مناقشة بنية تلك القصص معهم، وأحداثها، وشخصياهتا، 
ومكونات السرد املضمنة فيها، وأوصت دراسة دميوك 

(2007 Dymock,) سرتاتيجيات بتوظيف القصص واال
املساعدة إلكساب الطالب مهارات قراءة النصوص السردية، 

تعليم الطالب بنية النص السردي من إىل أن وأشار دميوك 
الصف األول يزودهم بأساس لفهم النص السردي األكثر 

يف مراحل التعليم الالحقة، كما أوصت دراسة تعقيًدا 
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( بالعناية بالنصوص السردية يف 2019كيومي، )العجمي؛ وال
بناء وثائق منهج اللغة العربية، ويف تصميم حمتوى الدروس، 

 دليل املعلم، واالستفادة من وتفسري مصطلحات السرد يف
 إذسرتاتيجيات احلديثة يف تدريس النصوص السردية، اال

انتهت الدراسة إىل أن متوسط الطالب يف مهارات النصوص 
 السردية متوسط ومل يرق للمتوسط االفرتاضي.

 مشكلة البحث:
كشفت بعض الدراسات السابقة عن ضعف عام لدى 
الطالب يف مهارات قراءة النصوص السردية، فقد كشفت 

( عن ضعف يف مهارات االستيعاب 2012دراسة عافشي )
(  2015السردية، وكشفت دراسة عسريي )القرائي للنصوص 

كذلك عن ضعف عام يف بعض مهارات قراءة النصوص 
(، ,Griffin 1998السردية، كما كشفت كل من دراسة )

(، ودراسة 2015(، ودراسة )العنزي، 2010ودراسة احلميد )
,.Kurby., Bailey (، ودراسة )2016)يغمور، وعبيدات، 

2017 Zacks, & Sargent., ،(، ودراسة )العجمي؛ والكيومي
( عن تدين مستوى الطالب يف مهارات قراءة النصوص 2019

 .السردية
املقابالت االستطالعية اليت أجراها  الضعف ويؤكد ذلك

الباحث مع معلمي اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة، 
واملتخصصني باللغة العربية الذين أشاروا يف تلك املقابالت إىل 

هتمام مبوضوع السرد يف مقررات اللغة العربية، ووجود قلة اال
ضعف يف مهارات قراءة النصوص السردية لدى الطالب 

، وقد تساعد النشاطات التعليمية القائمة على بشكل عام
القصة يف عالج ذلك الضعف، فقد أوصت بعض الدراسات 
السابقة بتوظيف النشاطات التعليمية، والقصة القصرية لتنمية 

دراسة ت قراءة النصوص السردية، ومن تلك الدراسات مهارا
and Calfee ) كالفي وباتريك  ، ودراسة(Idol ,1987يدول )أ

1995Patrick,)،  دراسةو (1998, Griffin و ،) دراسة
(2007, Dymock) (، ومن مث فتربز 2017) لطروش، ودراسة

احلاجة إىل حبث أثر النشاطات التعليمية القائمة على القصة 

القصرية والقصة القصرية جدًّا يف تنمية مهارات قراءة النصوص 
ملرحلة اليت السردية لدى طالب املرحلة املتوسطة، وهي ا

إكساب الطالب املهارات السردية وفًقا لوثيقة  تستهدف
منهج اللغة العربية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم 

لصف الثاين املتوسط (، ولكتاب لغيت اخلالدة ل1427العام )
، وما ورد كذلك يف وثيقة معايري جمال تعّلم اللغة (هـ1441)

(، وتأسيًسا على ما سبق حتددت مشكلة 2019العربية )
مهارات قراءة النصوص السردية لدى  البحث يف ضعف

، ومما يستدعي إجراء هذا البحث عدم وجود دراسة طالبال
ع يف اململكة على حد اطالع الباحث تناولت هذا املوضو 

 .   العربية السعودية
 أسئلة البحث:

السؤالني ميكن التصدي ملشكلة البحث باإلجابة عن 
 : نياآلتي

ما مهارات قراءة النصوص السردية املناسبة لطالب الصف  -1
 الثاين املتوسط؟

ما أثر نشاطات تعليمية قائمة على القصة القصرية والقصة  -2
قراءة النصوص السردية لدى  القصرية جدًّا يف تنمية مهارات

  الصف الثاين املتوسط مبدينة حائل؟طالب 

 أهداف البحث: 
 :ما يأيتيهدف هذا البحث إىل 

الكشف عن مهارات قراءة النصوص السردية املناسبة  -1
 لطالب الصف الثاين املتوسط.

أثر نشاطات تعليمية قائمة على القصة القصرية  تعّرف -2
قراءة النصوص السردية  والقصة القصرية جدًّا يف تنمية مهارات

 الصف الثاين املتوسط مبدينة حائل يف حمورلدى طالب 
)االجتاه(، ويف حمور التعقيد واحلل، الرتكيب السردي الداخلي 

ويف حمور لغة السرد، ويف حمور الرتكيب التسلسلي لحأحداث، 
ويف حمور الرتكيبات السردية اخلارجية وما وراء السرد، ويف 

  الدرجة الكلية للمحاور جمتمعة.
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 أهمية البحث: 
 : أيتأمهية البحث فيما ي تتضح

قد يفيد هذا البحث مصممي مناهج اللغة العربية يف  -1
التعديل مستقباًل وفق نتائجه بتدعيم حمتوى مقررات اللغة 
العربية يف املرحلة املتوسطة بنشاطات قائمة على القصة 
ا تنمي مهارات قراءة النصوص  القصرية والقصة القصرية جدًّ

 السردية لدى الطالب.
النصوص السردية قد يفيد منها  تقدمي قائمة مبهارات قراءة -2

املشرفون الرتبويون على تعليم اللغة العربية، ومعلمو اللغة 
 العربية يف تنميتها لدى طالب املرحلة املتوسطة.

تزويد القائمني على تقومي املهارات اللغوية يف املرحلة  -3
املتوسطة بأداة لقياس مهارات قراءة النصوص السردية لدى 

 الطالب.
ه البحوث، وفتح آفاق جديدة لتناول موضوع السرد توجي -4

ومهاراته يف القراءة، والكتابة، والتحدث، واالستماع، وموضوع 
يف جمال مناهج اللغة العربية وطرق  القصة القصرية جدًّا

 تدريسها.
 حدود البحث:

 :يأيتاحنصرت حدود البحث فيما 
لثاين ط ّبق البحث يف الفصل الدراسي ااحلدود الزمانية:  -1

 .هـ1441 - هـ1440للعام الدراسي: 
املدارس املتوسطة مبدينة حائل: مدرسة احلدود املكانية:  -2

 .اليامسني املتوسطة، ومدرسة البريوين املتوسطة
 ،القصة القصرية، و تعليميةالنشاطات ال احلدود املوضوعية: -3

ا   .مهارات قراءة النصوص السرديةو  ،والقصة القصرية جدًّ

 مصطلحات البحث: 
 : نشاطات التعليميةال

 تتضمنت عّرف بأهنا مجيع اإلجراءات التعليمية اليت 
نشاطات يؤديها املتعلم بإشراف املعلم )شحاته، والنجار، 

 (.312ص، 2003
اإلجراءات وت عّرف النشاطات التعليمية إجرائيًّا بأهنا 

التعليمية اليت تتضمن قراءة الطالب نصوص القصة القصرية 
ا  بإشراف يف حصص مقرر لغيت اخلالدة والقصة القصرية جدًّ

واإلجابة عن األسئلة اليت تتبع كل نصٍّ من تلك  ،املعلم
هبدف تنمية مهارات قراءة النصوص السردية لدى النصوص؛ 

 طالب الصف الثاين املتوسط. 
 صيرة: القصة الق

القصة القصرية بأهنا حكاية خمتصرة ذات حدٍث  عرَّفت  
واحٍد يف املعتاد، وشخصيات قليلة تدور حول احلدث 

 .(138ص، 2016)ستالوين، 
وت عّرف إجرائيًّا بأهنا تلك احلكايات املختصرة اليت تزيد 
عن صفحة واحدة بشخصيات قليلة مقدمة لطالب الصف 

 نشاطات تعليمية يؤديها الطالب.الثاين املتوسط وتتبعها 
 القصة القصيرة جدًّا:

ت عّرف بأهنا جنس أديب ميتاز بقصر احلجم، واإلحياء 
املكثف، واحلذف واالختزال، مع االحتفاظ باألركان الرئيسة 
للعناصر القصصية، وال تتعدى الصفحة الواحدة )محداوي، 

 .(90ص، 2013
( مصطلح القصة القصرية 3ص، 2012ويعرف أمحد )

ا بأهنا توصيف اختزايل لنص سردي حيتوي على عناصر  جدًّ
القصة ذاهتا من مقدمة، ومنت، وخامتة، وشخصيات، 

 وأحداث، وزمان، ومكان، وحبكة، وهناية. 
وت عّرف إجرائيًّا بأهنا تلك النصوص احلكائية املختزلة 

الثاين اليت ال تتعدى الصفحة الواحدة ت قّدم لطالب الصف 
 املتوسط وتتبعها نشاطات تعليمية يؤديها الطالب.
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 النصوص السردية:
 ممكن يف مركزه النصوص السردية بأهنا متثيل لعامل ت عرف

بطل أو عدة أبطال يؤدون أفعااًل هادفة، ومتتاز بلغتها، 
وتركيباهتا الداخلية واخلارجية، وتسلسل أحداثها، وحبكتها، 

 (.22ص، م2012فلودرينك، وزماهنا، ومكاهنا )
وت عّرف النصوص السردية إجرائيًّا بأهنا تلك النصوص 
اليت تقص حادثة أو أكثر خيالية أو حقيقية، وتتضمن زمانًا، 
ومكانًا، وشخصيات، وعقدة وحل، وألفاظًا إشارية، وأحداثًا، 
وتركيبات خارجية، مضمنة يف اختبار مهارات قراءة النصوص 

 ب الصف الثاين املتوسط.السردية املقدم لطال
 مهارات قراءة النصوص السردية:

أداء ت عّرف مهارات قراءة النصوص السردية إجرائيًّا بأهنا 
قراءة النصوص السردية ومن مث متييز الرتكيب  قرائي يتطلب

السردي الداخلي للنصوص، والعقدة واحلل، ومستوى السرد 
سلي لحأحداث، وصيغته وألفاظه )لغة السرد(، والرتكيب التسل

والرتكيبات السردية اخلارجية وما وراء السرد وهتدف النشاطات 
التعليمية للبحث القائم على القصة القصرية والقصة القصرية 

ا إىل تنميتها لدى طالب الصف الثاين املتوسط.  جدًّ
 منهجية البحث وإجراءاته:

 منهج البحث:
؛ التجرييب ذو التصميم شبه التجرييب م املنهجخد  ست  ا

على ا قبليًّ  ر مهارات قراءة النصوص السرديةاختبا ط بقف
ذلك وبعد التأكد من  جمموعيت البحث؛ للتأكد من تكافؤمها،

نشاطات تعليمية قائمة على القصة القصرية والقصة  ط ّبقت
ا على اجملموعة التجريبية، فيما د رِّس طالب  القصرية جدًّ
اجملموعة الضابطة وفق الطريقة االعتيادية، وبعد انتهاء فرتة 

نفسه  مهارات قراءة النصوص السردية اختبار قبِّ التجربة ط  
  ؛ حتقيًقا هلدف البحث.بعديًّا

 وعينته: مجتمع البحث
يتحدد جمتمع البحث جبميع طالب الصف الثاين 

 -1440للعام الدراسي ) مبدينة حائل)بنني( املتوسط 

عينة ، واقت صر على ( طالًبا5869البالغ عددهم ) هـ(1441
الصف الثاين املتوسط يف من طالب ( طالًبا 41تكونت من )

اليامسني مدرستني تتبعان ملكتب تعليم مشال حائل مها: مدرسة 
املتوسطة واختري منها عشوائيًّا صفٌّ من صفوف الثاين 

تجريبية، ( طالًبا ميثلون اجملموعة ال21عدد طالبه ) املتوسط
ومدرسة البريوين املتوسطة واختري منها عشوائيًّا صفٌّ من 

( طالًبا ميثلون 20عدد طالبه ) صفوف الثاين املتوسط
ستني قصديًّا؛ لتعاوهنما اجملموعة الضابطة، وكان اختيار املدر 

مع الباحث، وسهولة الوصول إليهما، ووقوعهما يف منطقتني 
اختالف مكان اجملموعة التجريبية عن و ، سكنيتني متجاورتني

عدد من مكان اجملموعة الضابطة يساعد يف التغلب على 
، بني اجملموعتنيانتشار املعامجة  :ومنها مهددات الصدق

 من قبل اجملموعة الضابطة. املنافسة التعويضيةو 
 قائمة مهارات قراءة النصوص السردية:

هدفت قائمة مهارات قراءة النصوص السردية إىل حتديد 
مهارات قراءة النصوص السردية املناسبة لطالب الصف الثاين 
املتوسط؛ لالنطالق منها يف إعداد اختباٍر يقيس تلك 

قائمة مهارات قراءة النصوص السردية  يتبنو  ،هاراتامل
انطالًقا من أدبيات البحث اليت تناولت مهارات قراءة 

أهداف تعليم اللغة العربية يف املرحلة و  النصوص السردية،
وثيقة منهج اللغة العربية للمرحلتني االبتدائية و  املتوسطة،

ة هـ(، وكتاب لغيت اخلالد1427) واملتوسطة يف التعليم العام
ع رضت قائمة مهارات و هـ(، 1441للصف الثاين املتوسط )

قراءة النصوص السردية يف صورهتا األولية على عدد من 
احملكمني يف جمال اللغة العربية، وطرق تدريسها للتحقق من 

وجرى تعديل صياغة ( حمكًما، 12وبلغ عددهم ) صدقها،
بعض مهارات قراءة النصوص السردية يف ضوء ما أبداه 

وبعد إجراء التعديالت على قائمة ، كمون من مالحظاتاحمل
مهارات قراءة النصوص السردية، توّصل البحث إىل قائمة 

مناسبة لطالب الصف الثاين املتوسط  مهارة( 26) مكونة من
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:ضمنة فيهااملهارات املهارات قراءة النصوص السردية، وعدد ملاحملاور الرئيسة ( يوضح 1، وامجدول )ضمن حماور رئيسةموزعة 
 1جدول 

 قائمة مهارات قراءة النصوص السردية في صورتها النهائية
 عدد المهارات المحاور الرئيسة لمهارات قراءة النصوص السردية م
 4 الرتكيب السردي الداخلي )االجتاه( 1
 5 التعقيد واحلل 2
 5 السرد(مستوى السرد وصيغته وألفاظه )لغة  3
 7 الرتكيب التسلسلي لحأحداث 4
 5 الرتكيبات السردية اخلارجية وما وراء السرد 5

 26 المجموع
 اختبار مهارات قراءة النصوص السردية:أداة البحث: 

اختبار مهارات قراءة النصوص السردية انطالًقا من  أ ع دّ 
قائمة مهارات قراءة ، ومن البحوث والدراسات السابقة

مَّن اختبار ض  ، و النصوص السردية اليت توصل إليها البحث
 ، تتبعهامهارات قراءة النصوص السردية عدًدا من النصوص

 بلغمن نوع أسئلة االختيار من متعدد، و جمموعة من األسئلة 
تقيس مهارات قراءة  ،( سؤاالً 26عدد أسئلة االختبار )

د يف إعداد م  اعت  ، و مهارة( 26النصوص السردية البالغ عددها )
تضمنت ، و مكتملة املعىنسردية االختبار على نصوص 

الصفحة األوىل من اختبار مهارات قراءة النصوص السردية 
، تعليمات االختبار، وبيانات الطالب، أما األسئلة فتبدأ  بنصٍّ

، املطلوب من النص، ويليه بدائل اإلجابةالسؤال مث يوّضح 
وجرى التحقق من صدق احملتوى لالختبار، فكل سؤال من 
األسئلة يقيس مهارة من مهارات قراءة النصوص السردية، 

( مهارة من 26( سؤااًل تقابل )26فعدد أسئلة االختبار بلغ )
مهارات قراءة النصوص السردية اليت انتهى إليها البحث بعد 

( 252ص، 2012 جاي؛ وآخرون،التحكيم؛ فقد أشار جاي )
إىل أنه إذا كانت مفردات االختبار يف جمال احملتوى، وكانت 
مفرداته تقيس اجملال الكلي للمحتوى فإن االختبار يكون 

الظاهري لالختبار كما جرى التحقق من الصدق صادًقا،  
العربية ومتخصصني  بعرضه على حمكمني متخصصني يف اللغة

يف املناهج وطرق تدريس اللغة العربية ممن عرضت عليهم قائمة 
، ويف ضوء آراء احملكمني فاالختبار يقيس ما وضع املهارات

ق اختبار مهارات قراءة النصوص السردية على بِّ ط  و لقياسه، 
عينة البحث ومماثلني هلا وبنفس  عّينة استطالعّية خبالف

الصف تتكّون من تسعة عشر طالًبا من طالب الصف الثاين 
وفًقا حلاصل جمموع زمن ح سب زمن االختبار و املتوسط، 

اإلجابة املستغرق من الطالب الذي أهنى أواًل وزمن اإلجابة 
املستغرق من قبل آخر طالب أهنى االختبار، وقسم حاصل 

ليكون زمن االختبار يف ضوء ذلك (، 2اجملموع على )
ح سب معامل االرتباط )بريسون( بني درجة و دقيقة،  (27.5)

احملاور الرئيسة والدرجة الكلية الختبار مهارات قراءة النصوص 
 – 0.50بني ) قيم معامالت االرتباط تراوحتو  السردية،

مجيعها و  ،(0.05دالة عند مستوى داللة )هي قيم و ، (0.70
، هـ1435اط قوية وفق ما أشار إليه الشافعي )معامالت ارتب

تقيس ما يقيسه اختبار  املهارات(، فأسئلة تلك 427ص
كما حسب معامل )ألفا  ،  مهارات قراءة النصوص السردية

كرونباخ( للتحقق من االتساق الداخلي لالختبار، وقد بلغت 
بقدر  ختباراال(، وهي قيمة مرتفعة مما يؤكد متتع 0.80قيمته )

 .من االتساق الداخلي مرتفع
ب ثبات االختبار و   ، فقدإعادة التطبيقبطريقة ح س 
مث أعاد  ،ستطالعيةاالعينة ال علىق االختبار يطبجرى ت

، تسعة عشر يوًمابعد  نفسها الباحث االختبار على العينة
ب معامل ارتباط بريسون بني مّريت  التطبيق، ومن مث ح س 

 القيمةقيمة معامل االرتباط بريسون بني مريت التطبيق  وبلغت
، هـ1435يرى أبو عالم ) إذ(، وهي قيمة ثبات مرتفعة؛ 0.82)
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( أن معامل الثبات بطريقة إعادة التطبيق املفيد عمليًّا 387ص
 .(0.80ونظريًّا هو املرتفع القريب من )

مادة البحث: النشاطات التعليمية القائمة على القصة 
 القصيرة والقصة القصيرة جدًّا:

( 13( عددها )PowerPointأ عدت عروض تقدميية )
القصرية  عرًضا، وتضمنت العروض نصوًصا من نوع القصة

ا ا خت ريت من كتب مقررات اللغة العربية والقصة القصرية جدًّ
وعناوين القصص هي: )قيمة يف مراحل التعليم العام، 

إلسكايف، والصدقة والكوب، التواضع، واإلمام أبو حنيفة وا
، وحافظة -رضي اهلل عنه  –وحمبة امجار، وعمر بن اخلطاب 

املتنيب، وعند طبيب األسنان، ومن طفولة اإلمام مالك، ونزهة 
يف حديقة عامة، وجناة أب وابنه، واألسري الصامد، وقصة 

وتلي كل نص منها أسئلة ، احلمامة املطوقة، واخلطاط والتاجر(
من نوع االختيار من متعدد تتطلب اإلجابة عنها تعّرف بنية 

وط بعت أوراق تلك النصوص السردية الداخلية واخلارجية، 
طالب اجملموعة التجريبية يف أثناء على وزّعت و النصوص، 

حصص مقرر لغيت اخلالدة يف فرتة التجربة، وط لب من 
عرضها على شاشة العرض الطالب قراءة تلك النصوص مع 

أمامهم، ومن مث ع رضت األسئلة للطالب لإلجابة عنها، 
دّرس الباحث اجملموعة التجريبية بنفسه بعد أخذ املوافقات و 

الالزمة؛ العتذار معلم اللغة العربية للمجموعة التجريبية عن 

تدريس املقرر وفًقا للتجربة، وامتدت التجربة لثالثة أسابيع، 
املتمثلة بتدريس  موعة الضابطة بالطريقة االعتياديةود رِّست اجمل

معلم اجملموعة الضابطة دروس كتاب مقرر لغيت اخلالدة دون 
تدعيمها بالنشاطات التعليمية اليت ق ّدمت لطالب اجملموعة 

 .التجريبية
 إجراء التطبيق القبلي:

السردية على  ق اختبار مهارات قراءة النصوصبّ ط  
؛ للتحقق من قبليًّا اجملموعة التجريبية، واجملموعة الضابطة

فرتة زمنية لالختبار ، وخصص جتانس اجملموعتني وتكافؤمها
( دقيقة يف ضوء ما أسفرت عنه التجربة 27.5) قدرها

اختبار )ليفني( لتجانس  وجرى تطبيق االستطالعية لالختبار،
القيمة اخلاصة باختبار )ف( لداللة جتانس  وبلغتالتباين، 

قيمة غري دالة إحصائيًّا عند ( وهي .018)جمموعيت البحث 
 (.893) ( املرتبطة هباsig(؛ نظرًا ألن قيمة )0.05مستوى )

(، مما يعين أن جمموعيت 0.05أكرب من مستوى )وهي قيمة 
، كما ح سبت البحث: التجريبية، والضابطة متجانستان

)ت( جملموعيت اختبارقيمة و  واالحنرافات املعيارية املتوسطات
تكافؤ جمموعيت من  للتحققالبحث: التجريبية، والضابطة 

هارات قراءة مل القياس القبليالبحث: التجريبية، والضابطة يف 
( ذلك:2ويوضح امجدول )، النصوص السردية

 2جدول 
 قيمة اختبار )ت(، وداللتها للفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمهارات قراءة النصوص السردية  
 (sigقيمة ) قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة القياس القبلي لمهارات قراءة النصوص السردية م
 403. 845. 1.01 2.3 21 التجريبية الرتكيب السردي الداخلي )االجتاه( 1

 718. 2.1 20 الضابطة
 626. 491. 1.28 2.4 21 التجريبية التعقيد واحلل 2

 1.05 2.2 20 الضابطة
 876. 157. 1.35 1.3 21 التجريبية مستوى السرد وصيغته وألفاظه )لغة السرد( 3

 1.27 1.4 20 الضابطة
 276. 1.104 2.01 4.1 21 التجريبية لحأحداثالرتكيب التسلسلي  4

 2.03 3.4 20 الضابطة
 678. 418. 1.11 2.1 21 التجريبية الرتكيبات السردية اخلارجية وما وراء السرد 5

 1.08 2 20 الضابطة
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 (sigقيمة ) قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة القياس القبلي لمهارات قراءة النصوص السردية م
 288. 1.078 3.52 12.2 21 التجريبية الدرجة الكلية

  3.55 11 20 الضابطة
، للمحاور)ت(  اختبار ( أن قيم2ويوضح امجدول )

للدرجة الكلية لالختبار غري دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة و 
إهنا أكرب من مستوى الداللة، مما يعين أنه ال  إذ(، 0.05)

توجد فروق بني متوسطي جمموعيت البحث: التجريبية، 
جمموعيت البحث: فإن  ومن مثالقبلي،  القياسوالضابطة يف 

يف القياس القبلي  تانتجانسمتكافئتان ومالتجريبية، والضابطة 
 .مهارات قراءة النصوص السرديةيف 

 نتائج البحث:
 اإلجابة عن السؤال األول للبحث:

السؤال األول للبحث الذي نّص على ما أ جيَب عن 
السردية املناسبة لطالب يأيت: )ما مهارات قراءة النصوص 

ملهارات قراءة بإعداد قائمة أولية  الصف الثاين املتوسط؟(
ض القائمة على عدد من احملكمني ، وعر  النصوص السردية

انتهى و املتخصصني، وحساب نسب االتفاق بني احملكمني، 
جدول يف  مهارات قراءة النصوص السرديةالبحث إىل قائمة 

(3): 
 3جدول

 القائمة النهائية لمهارات قراءة النصوص السردية
 مهارات قراءة النصوص السردية م

 المهارات المحور
 ، أو حاضر، أو مستقبل(.لفرتة الزمنية للنص السردي: )ماضٍ حتديد ا تركيب سردي داخلي )االجتاه( 1
 النص السردي.حتديد مكان األحداث يف  2
 تعيني الشخصية الرئيسة يف النص )البطل(. 3
 تعيني الشخصيات الثانوية يف النص. 4
 حتديد الفقرة اليت تضمنت املشكلة الرئيسة اليت ينبغي حلها. التعقيد واحلل 5
 حتديد الفقرات اليت تضمنت املشكالت الثانوية. 6
 باملشكلة الرئيسة.حتديد الفقرة اليت تضمنت احلل اخلاص  7
 حتديد الفقرات اليت تضمنت حلول املشكالت الثانوية. 8
 حتديد سبب املشكلة الرئيسة. 9

 الكشف عن مستوى السرد بني الراوي واملروي له )صريح، أم ضمين(. مستوى السرد وصيغته وألفاظه )لغة السرد( 10
 )هنا، هناك...(.حتديد األلفاظ واملشريات املكانية يف النص:  11
 حتديد األلفاظ واملشريات الزمانية يف النص: )مث، اليوم، قبل...(. 12
 حتديد األلفاظ اإلشارية اليت تربط األحداث ببعضها: )بينما، يف هذه األثناء...(. 13
حتديد صيغة السرد: سرد تأليفي ويكون خبالف الراوي، أو سرد متزامن ويكون يف الزمن  14

 ويرتبط بضمري املتكلم أو املخاطب.احلاضر 
 ترتيب األحداث وفق تسلسلها يف النص. الرتكيب التسلسلي لحأحداث 15
 القدرة على التنبؤ باألحداث. 16
 القدرة على التنبؤ باخلامتة. 17
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 مهارات قراءة النصوص السردية م
 المهارات المحور

 توضيح مرحلة افتتاح احلدث. 18
 توضيح مرحلة ذروة احلدث. 19
 وهنايته.توضيح مرحلة حل احلدث  20
 الكشف عن مستوى تسارع األحداث: )سريع، متوسط، بطيء(. 21
 متييز عنوان نص السرد. الرتكيبات السردية اخلارجية وما وراء السرد 22
 حتديد مقدمة نص السرد. 23
 متييز مراجع نص السرد. 24
 التمييز بني مؤلف نص السرد والراوي له. 25
  األخالقية اليت استهدفها مؤلف نص السرد.استنباط القيم  26

 اإلجابة عن السؤال الثاني للبحث:
ما أثر نصَّ السؤال الثاين للبحث على ما يأيت: )

نشاطات تعليمية قائمة على القصة القصرية والقصة القصرية 
جدًّا يف تنمية مهارات قراءة النصوص السردية لدى طالب 

الرتكيب السردي  مبدينة حائل يف حمورالصف الثاين املتوسط 
الداخلي )االجتاه(، ويف حمور التعقيد واحلل، ويف حمور لغة 

لحأحداث، ويف حمور  السرد، ويف حمور الرتكيب التسلسلي
الرتكيبات السردية اخلارجية وما وراء السرد، ويف الدرجة الكلية 

ست خر جت (، ولإلجابة عن هذا السؤال ا؟للمحاور جمتمعة
للمجموعات املستقلة للفروق بني جمموعيت  )ت(قيمة اختبار 

 برنامجالبحث التجريبية والضابطة يف القياس البعدي عرب 
(SPSS) املتوسطات، واالحنرافات ( 4امجدول )، ويوضح

للفروق بني جمموعيت البحث،  )ت(قيمة اختبار املعيارية، و 
ملهارات قراءة النصوص السردية يف  وداللتها يف القياس البعدي 

 :ويف الدرجة الكلية للمحاور جمتمعةحمور كل 

 4جدول 
  للفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمهارات قراءة النصوص السرديةقيمة اختبار )ت(، وداللتها 

 (sigقيمة ) قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة القياس القبلي لمهارات قراءة النصوص السردية م

 .003 3.110 995. 2.9 21 التجريبية الرتكيب السردي الداخلي )االجتاه( 1
 858. 2 20 الضابطة

 006. 2.9 1.1 3.1 21 التجريبية التعقيد واحلل 2
 0.967 2.1 20 الضابطة

 000. 4.593 1.59 3.4 21 التجريبية مستوى السرد وصيغته وألفاظه )لغة السرد( 3
 1.19 1.4 20 الضابطة

 007. 2.873 1.92 5.2 21 التجريبية الرتكيب التسلسلي لحأحداث 4
 2.06 3.5 20 الضابطة

 000. 4.337 1.04 3.1 21 التجريبية الرتكيبات السردية اخلارجية وما وراء السرد 5
 1.09 1.7 20 الضابطة

 000. 5.189 4.34 17.7 21 التجريبية الدرجة الكلية
 4.44 10.6 20 الضابطة
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 حملاور )ت(( أن قيم اختبار 4) يتضح من امجدول
دالة  للدرجة الكلية لالختبارمهارات قراءة النصوص السردية، و 
من  أصغرإهنا  إذ(، 0.05إحصائيًّا عند مستوى داللة )

أن الفروق حقيقية بني جمموعيت  مستوى الداللة، مما يعين
ولصاحل اجملموعة  يف مهارات قراءة النصوص السردية، البحث

يف كل حمور من ذات املتوسط األكرب، وهي اجملموعة التجريبية 

حماور مهارات قراءة النصوص السردية، ويف الدرجة الكلية 
 .للمحاور جمتمعة

وحلساب حجم األثر والداللة العملية لنتائج البحث، 
(  d( عن قيمة حجم األثر، ومعامل )5يكشف امجدول )

 كوهني، ومستوى حجم األثر: 

 5جدول 
 :( ومستوى حجم األثرdقيمة مربع )إيتا( حجم األثر وقيمة معامل ) 

 dمعامل  مربع إيتا العنصر
 0.97 0.20 تركيب سردي داخلي )االجتاه(

 0.96 0.20 التعقيد واحلل
 1.41 0.35 السرد(مستوى السرد وصيغته وألفاظه )لغة 
 0.85 0.20 الرتكيب التسلسلي لحأحداث

 1.33 0.33 الرتكيبات السردية اخلارجية وما وراء السرد
 1.63 0.41 الطالب درجات جمموع

أن قيمة مربع إيتا حلجم التأثري  (5)ويتضح من امجدول 
حملاور مهارات قراءة  (0.41 – 0.20)القيمة تراوحت بني 

وهي قيم كبرية  وجملموع درجات الطالب النصوص السردية
 تدل على تأثري قوي للمتغري املستقل وفًقا ملا أشار إليه عصر

إذا بلغ أن مقدار مؤشر مربع إيتا  من (668، ص2003)
كما تراوحت قيمة معامل ( فأثر املتغري املستقل قوّي،  0.20)
(dكوهني ل )( وهي قيم 1.63-0.85بني ) موعلمحاور وللمج

يرى كوهني  إذتدل على مستوى حجم أثر كبري، 
(p25, 1988,Cohen  أن مستوى حجم التأثري يعد )بريًا إذا ك

فأكثر، ومجيع القيم يف امجدول ختطت  (0.80)بلغت قيمته 
، ومن مث فهناك أثر قوّي للنشاطات القائمة هذه القيمة الكبرية

ا على مهارات قراءة على القصة القصرية  والقصة القصرية جدًّ
 .النصوص السردية

 مناقشة النتائج وتفسيرها:
جاءت نتائج البحث متفقة مع ما انتهت إليه 
الدراسات السابقة من أثر تدعيم تعليم الطالب بنشاطات 

لسردية، وطرق غري تقليدية يف تنمية مهارات قراءة النصوص ا

(، ودراسة ,Idol 1987يدول )أومن تلك الدراسات دراسة 
(1998 Griffin,( ودراسة إمام ،)ودراسة دميوك 2007 ،)
(2007 Dymock,( ودراسة احلميد ،)ودراسة عافشي 2010 ،)
(، ودراسة يغمور وعبيدات 2015(، ودراسة عسريي )2012)
,.Kurby., Bailey (، ودراسة )2015(، ودراسة العنزي )2016)

2017 Zacks, & Sargent., ودراسة العجمي، والكيومي ،)
(2019 .) 

وميكن تفسري نتائج البحث بأن تقدمي عدد من 
ا املنوعة للطالب،  القصص القصرية والقصص القصرية جدًّ
وتدريبهم ضمن نشاطات تعليمية على تعرف تركيبها الداخلي 
بتحديد زماهنا وفضائها املكاين ساعد على منو مهارات قراءة 

م، وهذا ما انتهت إليه دراسة النصوص السردية لديه
(2007 Dymock, وهو األمر الذي أوصت به لطروش ،)
(، كما أن توجيه الطالب يف األسئلة اليت تلي 132ص، 2017)

القصص القصرية والقصص القصرية جدًّا حنو الرتكيز على 
الشخصيات ضمن النشاطات التعليمية ساعد يف منو مهارات 

وهي النتيجة اليت خل صت إليها قراءة النصوص السردية لديهم 
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(، إضافة ,.Zacks, & Sargent., Kurby., Bailey 2017دراسة )
إىل أن تقدمي معامجات بعد كل نص تستهدف تدريب 
الطالب على حتديد مشكالت النص السردي، وحلوهلا، 
وحتليلها، ومتييز املشكالت الرئيسة والثانوية، واحللول اخلاصة 

ة متعددة يعزز لدى الطالب هبا ضمن نشاطات تعليمي
مهارات قراءة النصوص السردية، وهذا ما خل صت إليه دراسة 

(1995Patrick, and Calfee وتدريب الطالب على حتليل ،)
بنية النصوص القصصية ساعد يف متكينهم من متييز بنيتها 
اللغوية، وألفاظها املميِّزة اليت تساعد يف إدراك املشريات 
املكانية والزمانية، وأدوات الربط، ومتييز صيغة السرد 

( ,Dymock 2007املستخدمة يف النصوص، فقد أشار دميوك )
ب ببنية النص السردي يساعدهم يف إىل أن تعريف الطال

فهمه، كما أن القدرة على تعّرف األحداث وترتيبها، والتنبؤ 
هبا تتطلب تقدمي نصوص السرد من نوع القصة القصرية، 
والقصة القصرية جدًّا يف دروس وحصص متتالية تستهدف 
تنمية مهارات قراءة النصوص السردية، ولعل اخنفاض متوسط 

يعود إىل حمدودية نصوص السرد يف الوحدة اجملموعة الضابطة 
األوىل من كتاب لغيت اخلالدة للصف الثاين املتوسط يف الفصل 
الدراسي الثاين، فلم ترد إال قصة قصرية واحدة تبعتها 
نشاطات تستهدف تعريف الطالب ببنية القصة، وهذا ال 
يساعد يف منو مهارات قراءة النصوص السردية لدى الطالب، 

( إىل أن تقدمي قصص ,Griffin 1998)جريفن فقد خل ص 
متعددة ومناقشة أحداثها يساعد يف منو مهارات قراءة 

وتقدمي عدد من القصص النصوص السردية لدى الطالب، 
اليت يتضح فيها االختالف بني املؤلف والراوي، يساعد يف 
متييز مقدمة النص السردي عن افتتاح النص، كما يتضح فيها 

ع، وداللة الفروق بني جمموعيت البحث يف الدرجة العنوان واملرج
يتفق مع ما أوصت به  ، وهذاالكلية لصاحل اجملموعة التجريبية

بتدعيم تعليم الطالب بنشاطات  (,Idol 1987يدول )أدراسة 
تعليمية تعتمد على القصة لتنمية مهارات قراءة النصوص 

( من أن 1995Patrick, and Calfeeالسردية، وما خل ص إليه )

 حتليلتقدمي نصوص قصصية، تتبعها معامجات تتناول 
تعزيز  يساعد يف، شكلة يف القصصحتليل امل، و الشخصية

مهارات قراءة النصوص السردية وفهمها، وما خلصت إليه  
(، 2007إمام )(، ودراسة ,Griffin 1998) كذلك دراسة

,.Kurby., Bailey (، ودراسة ),Dymock 2007ودراسة دميوك )

2017 Zacks, & argent.,S ،) من نوع ولعل تقدمي نصوص
تتبعها أسئلة تستهدف تعريف الطالب بالبنية الداخلية  القصة

واخلارجية للنص ساعد يف تنمية مهارات قراءة النصوص 
كما أن الرتكيز على نوع القصة القصرية والقصة السردية،  

 بنية الداخليةالتعرف  علىالطالب  ساعد القصرية جدًّا
لنص السردي على اختالف األحداث ل واخلارجية

والشخصيات، والزمان واملكان، واملراجع يف كل نص، 
حتديد مكونات نص السرد وعناصره،  على كذلك  وساعدهم

( أن التعرض ألمنوذج سردي p289، 2012ترى فلودريك ) إذ
 . معنّي يساعد يف تعّرف مكوناته

 :التوصيات
 ضوء نتائج البحث: يفية  التوصيات اآلتميكن تقدمي

   اإلفادة من قائمة مهارات قراءة النصوص السردية اليت توصل
إليها هذا البحث يف تصميم حمتوى مقرر اللغة العربية يف 

 املرحلة املتوسطة لتنميتها لدى الطالب.
   تدعيم حمتوى مقررات اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة

صة القصرية والقصة بالنشاطات التعليمية القائمة على الق
ا لتنمية مهارات قراءة النصوص السردية لدى  القصرية جدًّ

طالب، وعقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة ال
املتوسطة يف كيفية تقدمي تلك النشاطات يف دروس مقررات 

 اللغة العربية.
   اإلفادة من اختبار مهارات قراءة النصوص السردية يف تعرف

 مستوى طالب املرحلة املتوسطة يف تلك املهارات.
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 :المقترحات
 ة يف ضوء نتائجتيإجراء الدراسات واألحباث اآل ميكن

 :هالبحث وتوصيات
  أثر نشاطات تعليمية قائمة على القصة القصرية والقصة

 .الكتابة السرديةالقصرية جدًّا يف تنمية مهارات 
  واقع مهارات قراءة النصوص السردية لدى طالب مراحل

 التعليم العام.
  حتليل حمتوى مقررات اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة يف ضوء

 مهارات قراءة النصوص السردية.
  واقع تدريس معلمي اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة ملهارات

 قراءة النصوص السردية.

 :المراجع 
 دار املسرية.، . عّمانتقومي التعلمهـ(. 1435أبوعالم، رجاء حممود. )

(. املصطلح السردي تعريًبا وترمجة يف النقد األديب 2006أبوهيف، عبداهلل. )
جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، العريب احلديث، 

 .43 -23، 1، العدد 28سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، اجمللد 
(. القصة القصرية جدًّا: قراءة يف الرتاث 2012أمحد، جمدي عبد املعروف. )

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، العريب، جملة العلوم اإلنسانية، 
 .8-1، 1، عدد 13جملد 

فاعلية استخدام أنشطة قصصية إثرائية يف (. 2007إمام، مىن عبد الباسط. )
لدى تالميذ الصف األول  الناقدة تنمية بعض مهارات القراءة

، قسم املناهج وطرق التدريس، رسالة ماجستري غري منشورةاإلعدادي، 
 معهد الدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة، القاهرة.

(. القصة القصرية: الطول والقصر )ترمجة حممود 1982برات، ماري لويز. )
، )العدد 2جملة فصول، اهليئة املصرية العامة للكتاب، اجمللد عياد(، 

4 ،)47- 58. 
البحث الرتبوي كفايات (. 2012جاي، ل؛ وميلز، جيفري؛ وأيرازيان، بيرت. )

)ترمجة صالح الدين حممود عالم(. عّمان: دار  للتحليل والتطبيقات
 (.2009الفكر )العمل األصلي ن شر يف عام 

)ترمجة حممد  خطاب احلكاية: حبث يف املنهج(. 1997جنيت، جريار. )
، مصر، اهليئة العامة 2معتصم وعبد امجليل األزدي وعمر حلى(، ط

 للمطابع األمريية.
جملة (. إشكالية املصطلح السردي ومعركة املفاهيم، 2015حاكم، عمارية. )

 .150 -143، 9ورقلة، العدد  –مقاليد، جامعة قاصدي مرباح 
(. أثر اسرتاتيجية سرد القصة يف تنمية مهارات 2018خالد. )احلايك، آمنة 

جملة االستماع يف اللغة العربية لدى طلبة الصف اخلامس األساسي، 

(، 4، )العدد 45العلوم الرتبوية، امجامعة األردنية، اجمللد  –دراسات 
311- 330. 

(. القصة القصرية جدًّا: امجنس األديب امجديد، 2013محداوي، مجيل. )
،  412، عدد36مركز دراسات الوحدة العربية، جملد املستقبل العريب، 

89-104. 
(. فاعلية برنامج قائم على القصة يف تنمية 2010احلميد، حسن بن أمحد. )

بعض مهارات القراءة اإلبداعية لدى تالميذ الصف الثالث املتوسط، 
كة ، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مرسالة ماجستري غري منشورة

 املكرمة.
(. فاعلية اسرتاتيجية القصة يف تنمية 2019الربيحات، غدير عبداهلل. )

مهارات التحدث يف مادة اللغة العربية لطالبات الصف الرابع 
العلوم الرتبوية، امجامعة األردنية، اجمللد  –جملة دراسات األساسي، 

 .278 -261، 2، العدد 46
)ترمجة حممد الزكراوي(. بريوت،  األدبيةاألجناس (. 2014ستالوين، إيف. )

 املنظمة العربية للرتمجة.
اإلحصاء التقليدي واملتقدم يف البحوث هـ(. 1435الشافعي، حممد منصور. )

 – SPSSالرتبوية: أسس نظرية وتطبيقية باستخدام برامج )
LISREL - AMOS)مكتبة الرشد.، . الرياض 

معجم املصطلحات الرتبوية (. 2003)شحاتة، حسن؛ والنجار، زينب. 
 . القاهرة: الدار املصرية اللبنانية.والنفسية

األسئلة املستندة اسرتاتيجية فاعلية (. 2012عافشي، ابتسام بنت عباس. )
إىل التفكري يف تنمية مهارات االستيعاب القرائي والتفكري الناقد 

 لدى طالبات قسم اللغة العربية جبامعة نورة بنت للنصوص األدبية
جملة القراءة واملعرفة، امجمعية املصرية للقراءة واملعرفة، العدد عبدالرمحن، 

(165) ،138-229. 
(. تدريس 2019العجمي، حممد بن صاحل؛ والكيومي، درويش بن مسلم. )

النصوص األدبية السردية وعالقتها مبستوى التحصيل الدراسي لدى 
اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية، طلبة الصف احلادي عشر، 

)العدد  3مصر، اجمللد  -املؤسسة العربية للرتبية والعلوم واآلداب 
12 ،)281- 314. 

(. فاعلية التكامل بني اسرتاتيجييت دوائر 2015عسريي، فاطمة بنت شعبان. )
األدب والقراءة التبادلية للنصوص األدبية يف تنمية املهارات األدبية 

هارة اختاذ القرار واملهارات االجتماعية لدى طالبات الصف الثالث وم
، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة رسالة دكتوراه غري منشورةالثانوي، 
 املكرمة.

حجم األثر: أساليب إحصائية لقياس (. 2003عصر، رضا مسعد. )يوليو، 
ؤمتر العلمي . حبث مقدم يف املاألمهية العلمية لنتائج البحوث الرتبوية

 اخلامس عشر: مناهج التعليم واإلعداد للحياة املعاصرة، القاهرة، مصر. 
املصطلحات األدبية احلديثة )دراسة ومعجم إجنليزي (. 2003عناين، حممد. )

 لوجنمانز. -، مصر، الشركة املصرية العاملية للنشر3، طعريب( –
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لقصة يف حتسني (. أثر اسرتاتيجية خريطة ا2015العنزي، ثاين سويد. )
مهارات كتابة القصة القصرية لدى طالب الصف األول املتوسط يف 

، كلية الرتبية، رسالة ماجستري غري منشورةاململكة العربية السعودية، 
 جامعة الريموك، األردن.

. عّمان، دار علم السّرد: الزمان واملكان(. 2017الغرايب، امجيالين حممد. )
 يع.األكادمييون للنشر والتوز 

)ترمجة باسم صاحل  مدخل إىل علم السرد(. 2012فلودرنك، مونيكا. )
 محيد(، لبنان، دار الكتب العلمية.

السرد يف الرواية املعاصرة: الرحل الذي فقد (. 2006الكردي، عبدالرحيم. )
 القاهرة، مكتبة اآلداب. ظله،

جيل (. دور القصة يف اكتساب اللغة عند الطفل، 2017لطروش، آمنة. )
لبنان، العدد  -الدراسات األدبية والفكرية، مركز جيل البحث العلمي

27 ،128- 132. 
(. التجريب يف القصة امجزائرية القصرية: رحلة البنات 1432لعبيدي، لطيفة. )

،  رسالة ماجستري غري منشورةإىل النار لعز الدين جالوجي أمنوذًجا، 
إلنسانية، جامعة العريب بن كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية وا

 أم البواقي، امجزائر. –مهيدي 
ا: مناذج (. 2015مطاوع، علي عبد الوهاب. )نيسان،  القصة القصرية جدًّ

. حبث مقدم يف املؤمتر النقدي الثامن عشر: القصة ومقاربات نقدية
 القصرية يف الوطن العريب بني األصالة واحملاكاة جبامعة جرش، األردن. 

ا: رؤى ومجاليات(. 2015، حسني. )املناصرة ، عامل القصة القصرية جدًّ
 الكتب احلديث، األردن.

. بريوت: مكتبة (. املعجم املوسوعي ملصطلحات الرتبية2003جنار، فريد. )
 لبنان.

وثيقة (. 2019هيئة تقومي التعليم والتدريب يف اململكة العربية السعودية. )
 )نسخة حتت التصميم(، الرياض. معايري جمال تعّلم اللغة العربية

وثيقة منهج اللغة (. هـ1427وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية )
 ، الرياض.العربية للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام

لغيت اخلالدة للصف هـ(. 1441وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية. )
 ، الرياض.الفصل الدراسي األول ط،الثاين املتوس

لغيت اخلالدة للصف هـ(. 1441وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية. )
  ، الرياض.الفصل الدراسي الثاين الثاين املتوسط،

(. دور أسلوب سرد 2016يغمور، خلود صبحي؛ وعبيدات، لؤي طالب. )
ل األساسي يف القصة يف تنمية مهارة القراءة لدى طلبة الصف األو 

العلوم اإلنسانية،  –جملة جامعة النجاح لحأحباث تربية بين كنانة، 
 .1896 -1877(، 9)العدد  30جامعة النجاح الوطنية، اجمللد 
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Abstract: This research aimed to identify Impact of educational activities based on the short story and the very short story in 

developing the skills of reading narrative texts for Intermediate school students. To achieve the research aim, adopted A 

quasi-experimental design. and was applied the pretest and posttest in Reading skills of narrative texts on a sample consists of 

(41) students  in the second class Intermediate in the city of Hail, distributed in two groups: (21) students in the experimental 

group, and (20) students in the control group. Findings from this research showed significant differences statistical 

significance between the mean scores of students in the post testing in favor of the experimental group, with large effect size, 

According to the results, it was recommended were made of which was to added educational activities based on the short 

story and the very short story to content Arabic language course in the intermediate school. 

Keywords: Narration, Teaching and Learning Arabic Language, Arabic Curricula, and Reading Skills. 
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 تصور مقترح لبرامج التنمية المهنية للقيادات المدرسية بالتعليم العام بمنطقة نجران في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة
 

الدغرير محمد وفاء  
 جامعة جنران –كلية الرتبية 

 هـ10/1441/ 29وقبل  - هـ16/7/1441قدم للنشر  

 
هدفت الدراسة إىل وضع تصور مقرتح للتنمية املهنية للقيادات املدرسية بالتعليم العام مبنطقة جنران يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة.  المستخلص:

إىل أن واقع برامج التنمية املهنية ا وقائدة. توصلت النتائج ( قائد  159استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )
، ومن أمهها ضعف للقيادات املدرسية يف منطقة جنران جاء بدرجة متوسطة. وأن املعوقات اليت واجهت القيادات املدرسية جاءت بدرجة مرتفعة

اءت متطلبات تطوير برامج التنمية املهنية كما ج  قيادات املدرسية قبل عقد الربنامج التدرييب. لاالهتمام بتحديد االحتياجات التدريبية الفعلية ل
صياغة التصور  للقيادات املدرسية بدرجة مرتفعة، ومن أبرزها احلاجة إىل حصر وحتديد االحتياجات التدريبية للقيادات املدرسية. ويف هناية الدراسة مت

ت على مربرات ومرتكزات التصور املقرتح، وأهداف التصور املقرتح، املقرتح للتنمية املهنية للقيادات املدرسية يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة واشتمل
 وآليات تنفيذها، باإلضافة إىل مكونات تنفيذ التصور املقرتح.

 
 التنمية املهنية، القيادات املدرسية، جمتمع املعرفة، منطقة جنران. الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة: 

ا تطورات سريعة شهدت اجملتمعات اإلنسانية مؤخر      
ومتالحقة يف ظل االنفجار املعريف والتطور التقين اليت عصفت 
باجملتمع يف ظل مواكبة كل ما هو جديد يف عصر املعرفة. 

هم يف املؤسسات التعليمية أن تساا على لذلك أصبح واجب  
نتاج املعرفة من أجل حتسني وتطوير العملية الرتبوية إ

على أن اجملتمع  2030والتعليمية. وقد أكدت رؤية اململكة 
السعودي يواجه العديد من التحديات االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية والتعليمية، فما نعيشه اليوم من تدفق 

أثر على تغيري النمط السلوكي للمجتمع، معريف وتطور تقين، 
مما حيتم علينا سرعة تقييم وضعنا الراهن، والتخطيط ملواكبة 

واجهة اتنا مليتوافق مع قيمنا ومبادئنا وإمكاناملستجدات مبا 
سهام يف دفع عجلة التنمية )وزارة متطلبات جمتمع املعرفة واإل

 (.2016التعليم، 
اململكة العربية السعودية نتيجة لذلك شهد التعليم يف     

ا يف جماالته املختلفة استجابة للتغريات ا ومستمر  ا متسارع  تطور  
اليت فرضها عصر املعرفة. وألن املدرسة هي اجلهة املسؤولة عن 
إعداد األجيال القادمة جملتمع املعرفة، وتطوير مهارات العاملني 

ككل.    فيها؛ فمن الواجب الرتكيز على تطوير النظام التعليمي
فأصبح هدف التعليم " أن نتعلم كيف يتعلم التلميذ مع 
شخصنة مجيع النواحي اجلسمية والعقلية والوجدانية 

 (.49: 2004واالجتماعية" )الفينش،
هو احملور األساسي يف عملييت  القائد املدرسي ويعد      
صالح والتطوير يف املدرسة، فهو قائد تعليمي يتبىن خطط ا اإل

ة يف ضوء رؤية علمية مستقبلية يستطيع من خالهلا اسرتاتيجي
استثمار طاقات اجملتمع املدرسي، ويرفع روح اإلجناز يف 
اآلخرين؛ وهو قائد اجتماعي يعي دور املدرسة يف اجملتمع 
ويشارك القيادات واآلباء يف جتويد العملية التعليمية، وحتقيق 

عرفة الرؤية املستقبلية للمدرسة حسب متطلبات جمتمع امل
 (. 2018)العمري، 

فاملهارات القيادية اليت متتلكها القيادة املدرسية الناجحة     
حتدد نوعية الرتبية يف املدرسة، وطبيعة مناخ التعلم، ومستوى 

م ودرجة اهتمامهم بالطالب، مهنية املعلمني ونوعية أخالقه
النجاح أو ن القيادة املدرسية هي اليت حتدد مقياس لذا فإ

ىل اهلدف. ومع ازدياد التحديات اجلديدة يف الوصول إالفشل 
للقيادة املدرسية واستمرارها يف املهام واملسؤوليات املتعددة 
واملتجددة، فمن الضروري الرتكيز على املهارات اليت متتلكها 

ا، وجتديدها كل ما دعت القيادات املدرسية وتنميتها مهني  
عصر املعرفة )الشمري  احلاجة ملواجهة التحديات املستقبلية يف

 (. 2015واللوقان، 
مؤكدة ألمهية الدور  2030وقد جاءت رؤية اململكة     

الذي تقوم به القيادات املدرسية يف االرتقاء باملؤسسات 
التعليمية مبا خيدم أهدافها، فالقادة مسؤولون عن إدارة مصادر 

عصرية املعرفة، والوسائط التعليمية، والتقنية املتقدمة، بطريقة 
واستخدامها بإجيابية ووعي حنو متطلبات مدارس املستقبل.  

أوضحت ضرورة تنمية  إذورد ذلك يف دراسة لليونسكو  اكم
قدرات القيادات املدرسية يف اجملاالت املعرفية واملتطلبات 
اإلدارية اجلديدة، وتنمية مهارات االتصال، وفرق العمل 

تنمية املهنية للقيادات التعاوين من خالل االستمرار يف عملية ال
 (.UNESCO, 2004املدرسية )

ومن هذا املنطلق أصبح موضوع برامج التنمية املهنية     
للقيادات املدرسية من أهم املواضيع لدى وزارة التعليم يف 

دخال حرصت الوزارة على إ إذاململكة العربية السعودية؛ 
 أحدجمموعة من التحسينات الشاملة يف هذا اجملال كونه 

الوطين للتطوير املهين  األولويات االسرتاتيجية للمركز
ا على بناء برامج يف التطوير والتعليمي. وجيري العمل حالي  

القيادي جلميع املناصب القيادية بشكل يرتكز على إطار 
الكفاءات املهنية ومبا يتناسب مع متطلبات عصر املعرفة 

 (.2019)إمكان، 
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المدرسية في ضوء متطلبات التنمية المهنية للقيادات 
 مجتمع المعرفة: 

يف تغيري اجملتمعات مبختلف  فاعال   اأصبحت املعرفة عنصر      
التصورات املعرفية والتقنية احلاصلة اليوم، واليت هتدف إىل 

جناز املهام، وإحتقيق سرعة الوصول إىل املعلومات والبيانات، 
القرارات الصائبة، سهام يف اختاذ من مث اإلوحتقيق األهداف، و 

من خالل زيادة الوعي مبتطلبات جمتمع املعرفة، والذي بدوره 
(. ويعرف 2012يساهم يف حتسني نوعية احلياة )العتييب، 

جمتمع املعرفة بأنه ذلك اجملتمع الذي يضم جمموعة من األفراد 
الذين تتقارب اهتماماهتم، وجيمعون املعرفة املرتبطة هبذه 

ن العديد من األفكار إليها، وبذلك االهتمامات، ويضيفو 
فإهنم يضيفون معرفة جديدة إىل املعرفة اليت حصلوا عليها 
مسبقا . ومتثل هذه املعرفة النواتج النامجة عن العديد من 
العمليات، ومنها: اإلدراك، والتعلم، والتفكري، فاملعرفة متثل 

شطة املرحلة األساسية أو البنية التحتية اليت تبىن خمتلف األن
 (.UNESCO, 2005األخرى عليها )

وللمعرفة أمهية يف بناء جمتمع يستطيع كل فرد فيه أن ينتج     
املعلومات واملعارف، وأن ينفذ إليها ويستخدمها، مبا يعني 

مكاناهتم، وحتسني نوعية فراد واجملتمعات على حتقيق كامل إاأل
ومهام حياهتم، فأصبحت العملية التعليمية أمام حتديات كبرية 

جديدة إلعداد األجيال القادمة حنو جمتمع املعرفة. ففرضت 
رؤية ورسالة مؤسسات هذه التغيريات احلديثة إعادة النظر يف 

شعاع معريف من املعرفة، لتصبح مراكز إنتاج التعليم حنو إ
بداع، والعمل كفريق دمج التقنية احلديثة، وتنمية اإل خالل

 (.2018تعليمية )العمري، للمسامهة يف رفع جودة العملية ال
ومما ال شك فيه أن مؤسسات التعليم يف اململكة هلا دور      

كبري يف تنمية املوارد البشرية حسب متطلبات عصر املعرفة، 
يف مناهجها وختصصاهتا وقيادهتا مع  تواءمتأن إىل وهذا يدعو 

االحتياجات املستقبلية املتسارعة. ومن هنا تربز احلاجة إىل 
ملدرسية يف فهم هذه الدور املهم الذي تلعبه القيادات ا

حنتاج إىل تنمية  ومن مثدوار احلديثة للمدرسة، التغريات واأل
 هن. مهاراهتم القيادية وصقلها يف التعامل مع قضايا العصر الرا

ا عظيمة إلعداد شاغلي فبذلت وزارة التعليم جهود      
جناز املهارات اليت متكنهم من إكساهبم يادية وإالوظائف الق

مهامهم ومسؤولياهتم وممارستها بفاعلية، من خالل توفري 
فرص التعليم والتدريب أثناء اخلدمة على العديد من برامج 

شمري واللوقان، ، ال2016التنمية املهنية )الطيب والومشي،
 (.2010؛ العرابيد، 2015

على أمهية تنمية وتطوير  2030وقد ركزت رؤية اململكة     
القيادات اإلدارية الوطنية لقيادة مسارات التنمية، برؤية حملية 

ا ألفضل املمارسات الدولية، لتكون قادرة وأداء عاملي، وفق  
اء . فج2030على صناعة املستقبل وحتقيق رؤية اململكة 

برنامج امللك سلمان هبدف تنمية املوارد البشرية يف كل جهاز 
 د من الدورات التدريبية اليت تعىنحكومي، وتقدمي العدي

تطوير املهارات واملواهب، مما يساهم يف رفع إنتاجية املوظف ب
وكفاءته إىل أعلى مستوى، عرب تطبيق معايري إدارة األداء 

قمية للمهّمات األساسية والتأهيل املستمر، وبناء منّصات ر 
املشرتكة، باإلضافة إىل وضع سياسات لتحديد قادة املستقبل 
ومتكينهم، وصناعة بيئة حمّفزة، تتساوى فيها الفرص ويكافأ 

 (.2016فيها املتميزون )وزارة التعليم، 
القادة حيتاجون إىل جتديد معلوماهتم وتطوير  وألن    

ناسب مع متطلباهتم مهاراهتم القيادية باستمرار، مبا يت
الوظيفية، ومراعاة استخدام أساليب متنوعة حسب األهداف 

 د  املوضوعة للربنامج بغرض حتقيق أهداف املنظمة، لذلك تع
التنمية املهنية عملية ضرورية ملواكبة التغريات املستمرة يف جمال 

(. فاملمارسات اإلدارية السليمة من 2012املعرفة )العتييب، 
عمل على تعزيز التعاون وبناء الثقة بني الرؤساء قبل القادة ت

ومرؤوسيهم، وتساعد يف حتقيق األهداف املنشودة، ورفع 
الروح املعنوية وحل املشكالت واختاذ القرارات الصائبة، مما 

ا على األداء املؤسسي )أبو مسرة وآخرون، ا إجيابي  يرتك أثر  
2014 .) 
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خمطط يهدف إىل وعرفت التنمية املهنية بأهنا "نشاط     
إحداث تغريات يف الفرد أو جمموعة من األفراد يف منظمة أو 

هم واجتاهاهتم كو وسلهم سسة معينة تتناول معلوماهتم وأداءمؤ 
مبا جيعلهم الئقني لشغل وظائفهم بكفاءة وإنتاجية عالية" 

(. وعليه فإن عملية التنمية املهنية 28: 2000)احملبوب، 
 يف االرتقاء مبستوىللقيادات املدرسية تسهم بشكل مباشر 

 األداء، وجتويد املخرجات التعليمية يف املدرسة.
ت السابقة ضرورة وقد أكدت نتائج العديد من الدراسا    

ا االهتمام بتوفري منظومة متكاملة لتنمية القيادات الرتبوية مهني  
وجعلهم أكثر كفاءة وفاعلية؛ باعتبارهم احملور األساسي 
إلجناح العملية التعليمية مبا يواكب االحتياجات املتجددة 

خرون، ؛ الطوخي وآ2016الومشي، جملتمع املعرفة )الطيب و 
 (. 2004الشمري، ؛ 2007؛ خليل، 2016

( موضحة 2016وقد جاءت دراسة الطيب والومشي )    
أمهية امتالك القيادات املدرسية للمهارات والكفايات القيادية 
وممارستها، وكذلك ضرورة تدريب القيادات الرتبوية أثناء 
اخلدمة، لتنمية ممارستهم للمهارات القيادية ودورها يف جناح 

  املؤسسات التعليمية.
( إىل 2016ن )دراسة الطوخي وآخريشارت كما أ    

ضرورة توفري برامج اإلعداد والتدريب الالزمة لتنمية مهارات 
ا، وتوفري التدريب املستمر، وفرص النمو القيادات الرتبوية مهني  

 املهين، والعمل على رفع مستوى وكفاءة القيادات املدرسية. 
الرتبوية هي الدعامة باإلضافة أن التنمية املهنية للقيادات     

األساسية اليت ميكن من خالهلا إكساهبم العديد من املهارات 
الالزمة لتحقيق أدوارهم املتوقعة "فالتنمية املهنية تعترب ضرورة 
ملحة لإلصالح وجتويد العملية التعليمية بصفة عامة، واإلدارة 
الرتبوية بصفة خاصة، إزاء التغريات اليت حدثت يف البنية 

ية والتقنيات واحلاسبات، إىل جانب تعـدد أساليب ونظم املعرف
: 2007ليل ،خ" )العالقات واألدوار يف العملية التعليمية

494  .) 

ىل وضع برامج مهنية للقيادات املدرسية فظهرت احلاجة إ    
على مستوى االسرتاتيجيات احلديثة ومشاركتهم عملية صنع 

اإلداري )عبد الاله، القرار اليت تساعد على تطوير األداء 
2016.) 

وبناء على ما سبق يربز حرص وزارة التعليم يف اململكة      
العربية السعودية على تطوير برامج التنمية املهنية للقيادات 
املدرسية للمسامهة يف رفع قدرة اململكة التنافسية، وتطوير 

ا على خمرجات العملية منظومة التعليم مبا ينعكس إجيابي  
مية. ومن هذه الربامج اليت تبنتها وزارة التعليم كان التعلي

برنامج "السعودية أكسفورد للقادة الرتبويني" الذي قدم لقادة 
قطاع التعليم العام ضمن برامج مشروع امللك عبد اهلل لتطوير 
التعليم العام هبدف تأهيل قيادات تربوية فاعلة يف النظام 

لرتبوي، وإعادة ثقافة التعليمي، قادرة على إحداث التغيري ا
اجملتمع التعليمي وقيادته لتقبل متطلبات التحول إىل جمتمع 
معريف منتج، والتفاعل مع معطيات الواقع وحتديات التعليم 
احلالية واملستقبلية ، وبرنامج "ممارس القيادة املدرسية" وبرنامج 
آخر يسمى "مهارات القيادة الرتبوية الفعالة ملديري املدارس" 

ها من برامج التنمية املهنية الذي تضمنت أهدافها حتقيق وغري 
بأمهية تطوير مهارات القيادة املدرسية  2030رؤية اململكة 

وصقلها لتحقيق النجاح يف خمرجات العملية التعليمية حسب 
 (.2016متطلبات عصر املعرفة ( وزارة التعليم، 

التنمية ا مازالت برامج وبالرغم من اجلهود املبذولة حالي      
يف حتقيق أهدافها وهتيئة  ااملهنية للقيادات املدرسية تواجه قصور  

بكفاءة وفعالية.  ةالقيادات املدرسية ملمارسة مهامهم اجلديد
( على ضعف 2017ليه دراسة اهلتاين )وهذا ما أشارت إ

درجة التخطيط للمسار الوظيفي لدى القيادات املدرسية على 
بين إدارات التعليم اسرتاتيجيات املستوى التنظيمي، وضرورة ت

املدرسية، وتوفري  تدريبية حديثة لتنمية الكفاءة املهنية للقيادات
بداع يف عملهم. كما أن برامج التنمية املهنية بيئة حمفزة لإل

مازالت تعاين من قلة املوارد املالية، وضعف كفاءة التدريب، 
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ثر وضعف أدوات التقومي، وغياب آليات متابعة انتقال أ
 (. 2007التدريب )احلريب، 

باإلضافة إىل عدد من املعوقات اليت واجهت برامج التنمية     
املهنية للقيادات املدرسية مثل عدم وجود أهداف واضحة 
للتدريب، وعدم توافر قادة ميلكون البنية املعرفية املطلوبة، 

 عن عقد الربامج يف فرتات زمنية غري مناسبة، وضعف فضال  
بني اإلدارة واملدرسة. واقتصار الرتكيز على اجلانب التعاون 

النظري دون العملي، وعدم إشراك القيادات املدرسية يف 
ملعوقات املهمة كذلك إعداد حمتوى الربامج التدريبية. ومن ا

ات املتاحة لتنفيذ برامج التنمية إىل عدم وجود قلة اإلمكان
بعة وتقومي ميزانية كافية لتجهيز قاعات التدريب، وعدم متا

تلك الربامج للتأكد من مدى حتقيق األهداف بدقة )عبد 
( أن القصور يف 2007(. وأوضح احلريب )2013الرمحن، 

حتقيق األهداف املرجوة من برامج التنمية املهنية، يرجع إىل 
عدم مراعاة االحتياجات التدريبية الفعلية فبل تصميم الربامج 

لة للتنمية املهنية التدريبية، كما أوصى بوضع خطة شام
 مستوياهتا.ل للقيادات الرتبوية بك

ومن خالل ما تقدم جند أن مفهوم التنمية املهنية ال     
يقتصر على حتسني ورفع مستوى أداء األفراد بل ميتد ليشمل 
تنمية املؤسسة التعليمية مبن فيها من قادة وإداريني وعاملني 

جلوانب املعرفية ومسؤولني عن العملية التعليمية يف مجيع ا
واملهارية والسلوكية وتأهيلهم إىل املستوي القيادي املأمول 

 ملواكبة التحديات املعاصرة. 
وقد أكدت وزارة التعليم يف اململكة أن جناح القيادات     

التعليمية يعتمد على كفاءة املهارات القيادية اليت ميتلكوهنا، 
)وزارة التعليم،  واليت تساعدهم على أداء العمل بسرعة وبدقة

ىل ( أن القادة حيتاجون إ2017لعنزي )(. كما أشار ا2018
اإلنسانية عن طريق  مهاراهتم املختلفة سواء الفنية أمتنمية 

التعليم والتدريب هبدف تعريفهم مبتطلبات العمل احلديثة 
 ومسؤولياهتم ملواكبة التجديد يف عصر العوملة.

لذلك ينبغي أن تراعي هذه الربامج التغريات املتسارعة اليت     
حتيط باملؤسسة التعليمية إكساب القادة العديد من املهارات 
القيادية اليت تساعدهم على تبين اسرتاتيجيات التغيري وتساهم 
يف تطوير أدائهم املهين وأداء العاملني معهم يف ضوء حتديد 

أنواع معينة من الربامج  أهداف التنمية املهنية من خالل
التدريبية اليت تركز على تكوين مهارات معينة ُيشرتط توفرها 

 أو إداري ا سواء داخل املدرسة أم فيمن يشغل منصب ا إشرافي ا
خارجها. كما هتدف أيض ا إىل تشجيع القادة على تطوير 

 ل إىل معيار أداء متميز يعتمد علىمدارسهم من خالل الوصو 
 (.2010داء )عبد احلليم، اجلودة يف األ

 الدراسات السابقة:
حظي موضوع تطوير برامج التنمية املهنية للقيادات     

لبيئة العربية املدرسية باهتمام كبري من الباحثني والكتاب يف ا
 استعراض للدراسات السابقة اليت تناولت والدولية. وفيما يأيت

 موضوع التنمية املهنية للقيادات املدرسية.
،( بعنوان 2018Al-Magrabiفجاءت دراسة املغريب )      

" التنمية املهنية ملديري احللقة األوىل من التعليم األساسي يف 
مصر يف ضوء خربات بعض الدول املتقدمة"" هبدف التعرف 
على واقع التنمية املهنية ملديري مدارس احللقة األوىل من 

نتائج عديدة ىل ليم األساسي. وقد توصلت الدراسة إالتع
منها: عدم وضوح أهداف التنمية املهنية، وعدم إشراك 
املديرين يف حتديد احتياجاهتم التدريبية وقصور برامج التنمية 

 املهنية يف حتقيق أهدافها املوضوعة من أجلها.
 ,Al-Shammariويف دراسة أخرى قام هبا الشمري     

قادة املدارس (( بعنوان " تطوير برامج الرتبية املهنية ل2016
باململكة العربية السعودية يف ضوء االجتاهات العاملية" واليت 
هدفت إىل حتديد رؤية مستقبلية لتطوير برامج التنمية املهنية 
لقادة املدارس يف مدارس التعليم العام باململكة العربية 
السعودية يف ضوء االجتاهات العاملية. وخلصت النتائج إىل 

قبلية شاملة لتطوير برامج التنمية املهنية ضرورة وضع رؤية مست
لقادة املدارس يف اململكة العربية السعودية مبا يتناسب مع 
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ا بأحدث التطورات املعرفية والتقنية يف احتياجاهتم التدريبية وفق  
 هذا اجملال.

-Al-Shammari & Alأما دراسة الشمري واللوقان )    

Logan, 2015هنية للقادة الرتبويني يف ( بعنوان "واقع التنمية امل
ي املدارس". فقد املدارس السعودية من وجهة نظر مدير 

التعرف على درجة توافر متطلبات التنمية  هدفت الدراسة إىل
املهنية للقادة الرتبويني يف املدارس السعودية. توصلت الدراسة 
إىل أن درجة توافر متطلبات التنمية املهنية للقادة الرتبويني يف 

ارس السعودية من وجهة نظر أفراد العينة جاءت بدرجة املد
 قليلة وتواجه العديد من املعوقات. 

( بعنوان " Al-Suraihi, 2012ويف دراسة السرحيي عام )     
درجة توفر آليات التنمية املهنية املستدامة ملديري املدارس 
احلكومية مبحافظة جدة والصعوبات اليت تواجهها من وجهة 

هدفت إىل التعرف على درجة املدارس" واليت  نظر مديري
س احلكومية املهنية املستدامة ملديري املدار  ليات التنميةتوافر آ

مبحافظة جدة، والصعوبات اليت تواجهها من وجهة نظر 
مديري املدارس. وكانت أبرز النتائج أن درجة توافر آليات 

حافظة التنمية املهنية املستدامة ملديري املدارس احلكومية مب
الصعوبات اليت جاءت  يف حنيجدة جاءت بدرجة عالية، 

 تواجهها بدرجة متوسطة.
( بعنوان" Al-Otaibi, 2012وجاءت دراسة العتييب )    

التنمية املهنية ملديري الرتبية والتعليم ومساعديهم باململكة 
العربية السعودية يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة "تصور 

تصور مقرتح للتنمية املهنية ملديري الرتبية مقرتح" هبدف تقدمي 
والتعليم ومساعديهم باململكة العربية السعودية يف ضوء 
متطلبات جمتمع املعرفة. توصلت الدراسة إىل نتائج من أبرزها: 
استخالص أدوار مديري الرتبية والتعليم وفق ا السرتاتيجية 

، وضع اململكة العربية السعودية يف التحول إىل جمتمع معريف
تصور مقرتح للتنمية املهنية ملديري الرتبية والتعليم ومساعديهم 

 باململكة العربية السعودية يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة.

( بعنوان " Al-Shammari, 2004وكانت دراسة الشمري )     
التنمية املهنية للقيادات الرتبوية بدولة قطر يف ضوء مدخل 

ىل الوقوف على آليات التنمية هتدف إ" إدارة اجلودة الشاملة 
املهنية للقيادات الرتبوية يف دولة قطر، والكشف عن الواقع 
احلايل لربامج التنمية املهنية وحتليلها يف ضوء إدارة اجلودة 

ىل وجود العديد من اإلجيابيات الدراسة إتوصلت و الشاملة. 
ة يف برامج التنمية املهنية، مثل: تزويد القيادات املدرسي

باملعارف واملهارات الضرورية واطالعهم على آخر املستجدات 
زيادة الوعي بأمهية التنمية املهنية، واهتمام اإلدارة و الرتبوية، 

كانت فالعليا مبستوى القيادات املدرسية. أما النتائج السلبية 
سرتاتيجية لربامج التنمية وضعف حتديد بغياب اخلطة اال

م مراعاة املهام الوظيفية للفئة االحتياجات التدريبية مع عد
املستهدفة، وضعف االهتمام جبودة الربامج التدريبية وقلة 

 للقيادات الرتبوية. ةالربامج املوجه
( بعنوان Gerald Gaither, 2004أما دراسة جريالد قاثري )و     

دميي" فقد هدفت "تطوير املهارات القيادية يف اجملتمع األكا
تطوير مهارات القيادات الرتبوية وكيفية ىل توضيح أمهية دور إ

تطبيقها يف املؤسسات املسؤولة عن تنفيذ برامج التنمية املهنية 
للقيادات الرتبوية. وتوصلت الدراسة إىل أنه ميكن االستفادة 
من برامج التنمية املهنية بوضع معايري خاصة لتطوير القدرات 

من خالل  القيادية وتوفري فرص لتنمية املهارات القيادية
 التدريب مع توفري احلوافز والفرص املتاحة للنمو املستمر.

ومن خالل ما قدمته الدراسات السابقة اليت أكدت على      
وجود ضعف يف تنفيذ برامج التنمية املهنية للقيادات املدرسية 
يف اململكة، مما يؤثر على أداء القيادات املدرسية إلدارة 

املعرفة، برزت احلاجة إىل  مدرستهم حسب متطلبات جمتمع
معرفة الواقع الفعلي لتنفيذ برامج التنمية املهنية اخلاصة 
بالقيادات املدرسية ووضع تصور مقرتح لتطوير برامج التنمية 

رس التعليم العام، وهذا ما املهنية للقيادات املدرسية يف مدا
 ليه الدراسة احلالية.تسعى إ
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 مشكلة الدراسة: 
تواجه املؤسسات التعليمية يف اململكة العربية السعودية     

حتديات جديدة نتيجة للتغريات املعرفية والتطورات التقنية وما 
صاحبها من انفجار معريف، وهذا يفرض على مؤسسات 
التعليم مراجعة أنظمتها وسياساهتا التعليمية بشكل مستمر، 

جيات ومعاجلة أوجه القصور فيها والبحث عن االسرتاتي
املتجددة واآلليات الفعالة اليت تكفل حتقيق التنمية املهنية 
للعاملني هبا مبا يوائم مع متطلبات جمتمع املعرفة )الشمري، 

2016 .) 
ا ألمهية الدور الذي تقوم به القيادات املدرسية ونظر      

بتحمل مسؤولية قيادة التغري حنو األفضل، وباعتبارهم العنصر 
وحتسني الفاعلية يف أجواء املدرسة ويف نفوس األساسي للتغيري 

اهليئة التدريسية والطلبة وأولياء األمور واجملتمع احمللي، وأحد 
أهم املداخل اليت حتقق طموحات اجملتمع املستقبلية من خالل 

اليت نصت على "وضع سياسات  2030رؤية اململكة 
لتحديد قادة املستقبل ومتكينهم من خالل تعزيز فرص 

يتطلب و (. 6: 2016يب والتأهيل" )وزارة التعليم، التدر 
من االهتمام والعمل على حتسني أداء القيادات  اذلك مزيد  

يد خرباهتم ثراء معلوماهتم وجتداملدرسية ورفع كفاءهتم املهنية وإ
سهام يف رفع جودة العملية التعليمية يف ملواجهة التغريات واإل

جماالت  مجيعت يف عصر املعرفة نتيجة للتطورات والتحديا
التعليم، ولن يتسىن ذلك إال من خالل تطوير برامج التنمية 

 املهنية املقدمة هلم مبا يتناسب مع احتياجاهتم الوظيفية.
ونتيجة لذلك تبنت وزارة التعليم يف اململكة العربية      

السعودية العديد من برامج التنمية املهنية اخلاصة بالقيادات 
سهم يف بناء الشخصية القيادية املتمكنة، من املدرسية واليت ت

خالل تزويدها باملهارات القيادية الالزمة ملواجهة حتديات 
(. إال أن 2018املستقبل يف عصر املعرفة )وزارة التعليم، 

احملاوالت العديدة يف وضع خطط شاملة للتنمية املهنية لرفع 
فقد مستوى كفاءة القيادات املدرسية مازال دون املأمول. 

( يف TALISأشار تقرير نشرته الدراسة الدولية للتعليم والتعلم )

س ( "أن قادة املدار 2018تصادي عام )منظمة التعاون االق
يف اململكة لديهم خربات حمدودة وفرص قليلة يف التحضري 
والتدريب والتطوير املهين مقارنة بالدول األخرى املشاركة يف 

 (. 2: 2019الدراسة" )إمكان، 
باإلضافة إىل عدم مالءمة الدعم املهين، وضعف وعدم      

كفاية برامج اإلعداد القيادي والتطوير املهين املستندة على 
معايري خاصة بالقيادة، وعدم توفر معايري مهنية موضحة بأطر 
وطنية لقادة املدارس، وغياب شبكات مهنية لقادة املدارس 

وعدم خضوع مستندة على النظام التعليمي يف اململكة 
عمليات التقييم إلجراءات التحقق من االمتثال وعدم تركيزها 

(. كما أن القصور يف 4: 2019على النمو املهين")إمكان، 
اخلطط وغياب حتديد االحتياجات التدريبية الفعلية من 
الربامج التدريبية وعدم وجود معايري واضحة الختيار القادة 

ىل ضعف واضح يف إقادة أدت وقلة الربامج املخصصة لل
 (.2016حتقيق هذه الربامج ألهدافها املرسومة )عبد الاله، 

 ية:مشكلة الدراسة يف التساؤالت اآلتمما سبق تتحدد 
. ما واقع تنفيذ برامج التنمية املهنية للقيادات املدرسية 1

 بالتعليم العام مبنطقة جنران؟
املدرسية . ما معوقات تنفيذ برامج التنمية املهنية للقيادات 2

 بالتعليم العام مبنطقة جنران؟
. ما متطلبات تطوير برامج التنمية املهنية للقيادات املدرسية 3

 بالتعليم العام مبنطقة جنران؟
. ما التصور املقرتح لتطوير برامج التنمية املهنية للقيادات 4

املدرسية بالتعليم العام مبنطقة جنران يف ضوء متطلبات جمتمع 
 املعرفة؟

 اف الدراسة:أهد
 سعت الدراسة لتحقيق أهداف منها:    

. التعرف على واقع تنفيذ برامج التنمية املهنية للقيادات 1
 املدرسية بالتعليم العام مبنطقة جنران.

. التعرف على معوقات تنفيذ برامج التنمية املهنية للقيادات 2
 املدرسية بالتعليم العام مبنطقة جنران.
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. حتديد متطلبات تطوير برامج التنمية املهنية للقيادات 3
 املدرسية بالتعليم العام مبنطقة جنران.  

. صياغة تصور مقرتحة لتطوير برامج التنمية املهنية 4
للقيادات املدرسية بالتعليم العام مبنطقة جنران يف ضوء 

 متطلبات جمتمع املعرفة.

 أهمية الدراسة:
 ية:آلتاسة يف النقاط اوتتجلى أمهية الدر     

اليت تؤكد  2030. تتوافق الدراسة احلالية مع رؤية اململكة 1
على ضرورة تنمية وتأهيل قادة املستقبل للمسامهة الفعالة يف 

ا حتقيق متطلبات جمتمع املعرفة ملواكبة رسالة التعليم  ودعم 
 داء أفضل.ملسريهتا من أجل الوصول أل

 تناوهلا موضوع التنمية املهنية . تتمثل أمهية هذه الدراسة يف2
للقيادات املدرسية باململكة العربية السعودية يف ظل تعقد 
وتنوع مسؤوليات ومهام القيادات املدرسية ملواجهة مشكالت 

 اجملتمع املدرسي والقدرة على اختاذ القرارات حللها.
. تتناول الدراسة احلالية عنصر ا رئيس ا من عناصر القيادة 3

وهو القائد املدرسي وضرورة إعدادهم بالشكل األمثل  الرتبوية
للقيام بأعباء ومتطلبات ومسؤوليات وظائفهم لرفع مستوى 

 اجلودة يف املؤسسة التعليمية.
. باإلمكان أن تفيد نتائج الدراسة احلالية مسؤويل التخطيط 4

الرتبوي عند وضع الربامج التدريبية الالزمة لتنمية القيادات 
ا، وحتديد املواصفات اليت ينبغي أن يتحلى هبا ني  املدرسية مه

 .2030القائد، يف ضوء الرؤية الطموحة للمملكة 

 مصطلحات الدراسة:
  Professional Developmentمفهوم التنمية المهنية

( بأهنا "عملية مستمرة خمطط 13: 2018عرفها محدان )    
مبستوى أداء هلا بصورة منظمة قابلة للتنفيذ من أجل االرتقاء 

الفرد من خالل إكسابه املهارات الالزمة وتزويده باملعلومات 
التعلم  اهات اإلجيابية لديه لتحسني مستوىوتنمية االجت

 والتعليم استجابة للمتغريات وحاجات اجملتمع."

وعرفت الباحثة إجرائي ا التنمية املهنية بأهنا عملية خمططة      
ل على وضع برامج تدريبية تتّم من قبل وزارة التعليم تعم

خمطط هلا إلكساب القيادات املدرسية جمموعة من اخلربات 
واملهارات واألساليب واملمارسات واملعارف اليت تسهم يف 
زيادة فاعلية عملهم من خالل حتسني كفاياهتم اإلنتاجية ورفع 
مستوى أدائهم الوظيفي وتنمية قدراهتم وإمكاناهتم وإثراء 

خرباهتم؛ ملواجهة املشكالت التعليمية  معلوماهتم وجتديد
 واإلسهام يف جناح العملية التعليمية باملدرسة.

   knowledge societyمفهوم مجتمع المعرفة
يعرف جمتمع املعرفة بأنه" اجملتمع القائم على االستفادة     

من تكنولوجيا املعلومات والذي يعىن بإنتاج املعرفة ونشرها بني 
مجيع جماالهتم احلياتية، وتطبيق هذه املعرفة أفراد اجملتمع يف 

ا يف قطاعات اجملتمع املختلفة، سواء يف اجملال ا عملي  تطبيق  
جمتمع املعرفة ن ، أو االجتماعي، أو الثقايف. أي إاالقتصادي

بداع واالبتكار هبدف االرتقاء باألفراد قوى اإلحدى فيه إ
)وزارة التعليم ا للوصول إىل جمتمع املعرفة" وباجملتمع معرفي  

 (.2: 2010العايل بالسعودية، 
رائي جملتمع املعرفة: هو اجملتمع القائم على التعريف اإلج     

استثمار املعرفة كأهم سبيل للتنمية االقتصادية والنماء 
ساس عامة، وجمتمع اقتصاد املعرفة هو أاالجتماعي بصفة 

على  جمتمع املعرفة وبذلك ميثل جمتمع املعرفة قفزة جديدة
 .املعلومات واستمارة العنصر البشريطريق تكنولوجيا 

   School Leadershipمفهوم القيادة المدرسية
تعرف القيادة املدرسية بأهنا" تلك املمارسات اإلدارية     

والتنظيمية والفنية اليت يقوم هبا قائد املدرسة، بالتعاون مع 
املدرسة، للقيام غريه، بغية حتقيق أفضل النتائج املرجوة من 

: 2017بدورها يف حتقيق تنمية اجملتمع املختلفة")الدوسري، 
ولية توفري الدافعية (، ويتحمل قادة املدارس مسؤ 133

للعاملني مهما كانت دقة اخلطط أو كفاءة التنظيم" 
 (.9: 2017)الدوسري، 
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ا بأنه "الشخص املعني رمسيا  من قبل تعرفه الباحثة إجرائي      
عليم باململكة العربية السعودية للتأثري يف مرؤوسيه عن وزارة الت

طريق حثهم على العمل واإلجناز ومتابعتهم وتنظيم جمهوداهتم 
للوصول لألهداف املنشودة بكفاءة وفاعلية، من خالل 
التفاعل االجتماعي بني مدير املدرسة واجلماعة املدرسية 

ع احمللي اجملتم –التالميذ –اإلداريني–العمال  -)املعلمني
وأولياء األمور( وما يتضمنه هذا التفاعل من عمليات التأثري 
واتصال وتوجيه، واختاذ القرارات وحل املشكالت؛ لغرض 

 حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية.

 حدود الدراسة:
احلد املوضوعي: اقتصرت الدراسة على وضع تصور مقرتح  -

بالتعليم العام لربامج التنمية املهنية للقيادات املدرسية 
 مبنطقة جنران يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة.

احلد الزماين: مت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي األول    -
 ه.1440/ 1439للعام 

احلد املكاين: اقتصرت الدراسة امليدانية على قادة املدارس    -
)التابعة  (يف مجيع املراحل الدراسية )ابتدائي، متوسط، ثانوي

 .(ارة التعليم مبنطقة جنرانإلد

 :الطريقة واإلجراءات
اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي  أ. منهج الدراسة:

 لتحقيق أهداف الدراسة. املسحي
يتكون جمتمع الدراسة من  ب. مجتمع الدراسة وعينتها:

 عام مبنطقة جنران مبراحله الثالثقادة مدارس التعليم ال
ا ( قائد  204)االبتدائية، املتوسطة، الثانوية(، والبالغ عددهم )

وقائدة، حسب اإلحصائية الصادرة من موقع وزارة التعليم 
(. مت توزيع االستبانة 2018مبنطقة جنران )وزارة التعليم، 

بلغت نسبة االسرتجاع  إذإىل مجيع أفراد اجملتمع،  اإلكرتوني  
 ا وقائدة.( قائد  %159 ) 78
يتصف أفراد عينة الدراسة بعدد  خصائص عينة الدراسة:ج. 

الوظيفية، نوضحها يف اجلدول من اخلصائص الشخصية و 
 :اآليت

 1جدول 
 :خصائص أفراد عينة الدراسة

ا توزيع أفراد عينة الدراسة وفق  عاله يتضح من اجلدول أ    
ملتغريات الدراسة، واليت تعكس نتائج نسبة عالية من قادة 
املدارس احلاصلني على مؤهالت عليا )ماجستري ودكتوراه( 

%( بالتوايل، مما يدل على حرص 10.70% و 35.22)
قادة املدارس على امتالك مؤهالت عالية أثناء اخلدمة. كما 

ذين كبرية كانوا من قادة املدارس ال  بةبينت النتائج وجود نس
 %(.  32.1% و 43.4سنوات وأكثر ) 5لديهم خربة من 

وأما بالنسبة للدورات التدريبية كانوا من قادة املدارس     
%(، مما  57.23دورات بنسبة ) 5احلاصلني على أقل من 

دورات، وذلك  5يعكس قلة أعداد احلاصلني على أقل من 

 النسبة المئوية التكرار المستويات المتغير

 %54.1 86 سبكالوريو  المؤهل العلمي
 %35.2 56 ماجستري 
 %10.7 17 دكتوراه 

 %24.5 39 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة
 %43.4 69 سنوات10إىل  5 
 %32.1 51 سنوات 10أكثر من  

 %67.2 91 دورات 5أقل من  الدورات التدريبية في مجال التنمية المهنية
 %32.8 68 دورات فأكثر 5
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دارس إىل املزيد من الدورات التدريبية يؤكد حاجة قادة امل
 خاصة يف املهارات القيادية.

بعد اطالع الباحثة على البحوث  د. أداة الدراسة:
إعداد استبانة مناسبة والدراسات السابقة، قامت الباحثة ب

يق أهدافها، واليت اشتملت أسئلة الدراسة وحتق لإلجابة عن
 ية:اآلتجزاء على األ

البيانات األساسية ألفراد عينة الدراسة:  اجلزء األول: حيوي
 املؤهل العلمي، التخصص، املرحلة التعليمية، اخلربة.

 اجلزء الثاين: وهو مقسم على ثالثة حماور:
. واقع تنفيذ برامج التنمية املهنية للقيادات املدرسية بالتعليم 1

 ( عبارات.10العام مبنطقة جنران، بواقع )
التنمية املهنية للقيادات املدرسية . معوقات تنفيذ برامج 2

 ( عبارات.10بالتعليم العام مبنطقة جنران، بواقع )
. متطلبات تطوير برامج التنمية املهنية للقيادات املدرسية 3

 ( عبارات.10مبنطقة جنران، بواقع )
وقد مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي لتقييم إجابات      

= 4= موافق بشدة، 5وايل )أفراد العينة حبيث حتصل على الت

= غري موافق بشدة(؛ 1= غري موافق، 2= حمايد، 3موافق، 
اس حسب ميكن حتديد قيم املتوسطات احلسابية للمقي إذ

القيمة الدنيا / عدد  –ية: القيمة العليا طول الفئة باملعادلة اآلت
ا هلذه . ووفق  1.33= 4/3=  3( / 1-5املستويات = )

مستويات املتوسط احلسايب اليت ترتاوح  املعادلة حددت الباحثة
 2.34( درجة منخفضة، )2.33 - 1.00ما بني )

 -3.67املتوسطات ) يف حني أن( درجة متوسطة، 3.66ــ 
 . ( درجة عالية5.00

التأكد من الصدق الظاهري ألداة  مت صدق أداة الدراسة:
الدراسة من خالل عرض االستبانة على جمموعة من األساتذة 

مت األخذ مبالحظاهتم وآرائهم  إذاملختصني يف القيادة الرتبوية، 
يف إعداد االستبانة يف صورهتا النهائية للتطبيق على عينة 
الدراسة. وبعد التأكد من الصدق الظاهري لألداة على عينة 

تطالعية قامت الباحثة حبساب معامل االرتباط الداخلي اس
بني درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية 

 :ول اآليتللمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما يوضح اجلد

 2جدول 
 :معامالت بيرسون لكل عبارة بالمحور الذي تنتمي إليه

يتضح من اجلدول السابق ارتباط مجيع عبارات كل حمور     
بارتباطات موجبة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه 

( مما يعين أن مجيع 0,01ا عند مستوى )ودالة إحصائي  
عبارات االستبانة تتمتع بدرجة صدق مرتفعة، وهذا يعطي 
داللة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي، كما يشري إىل 
مؤشرات صدق مرتفعة وكافية، ميكن الوثوق هبا يف تطبيق 

 الدراسة احلالية. 

 ة:ثبات أداة الدراس
قامت الباحثة حبساب معامل الثبات )كرونباخ ألفا(      

كمؤشر على عامل االتساق الداخلي يف املتغريات املستقلة 
( يوضح معامل 3واملتعلقة بكل مستوى األبعاد، واجلدول )

 على النحو اآليتالثبات حملاور أداة الدراسة 

 

 الكلية 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ح
 **0.84 **0.89 **0,81 **0,83 **0,80 **0,85 **0,78 **0,86 **0,84 **0,89 **0,80 (1المحور )

 الكلية 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 العبارات
 **0.88 **0,85 **0,78 **0,80 **0,86 **0,83 **0,80 **0,86 **0,84 **0,86 *0,89 (2المحور )

 الكلية 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 العبارات
 **0.84 **0.78 **0.79 **0.81 **0,78 **0,79 **0,86 **0,82 **0,81 **0,84 **0,83 (3المحور )
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 :3جدول
 :لقياس ثبات أداة الدراسة معامل ألفا كرونباخ

واقع برامج التنمية املهنية للقيادات  المحاور
 املدرسية بالتعليم العام مبنطقة جنران

معوقات تنفيذ برامج التنمية املهنية للقيادات 
 املدرسية بالتعليم العام مبنطقة جنران

متطلبات تطوير برامج التنمية املهنية للقيادات 
 مبنطقة جنران املدرسية بالتعليم العام

 0.86 0.91 0.88 معامل الثبات
يتضح من اجلدول السابق أن قيمة معامل الثبات للمحاور     

الثالثة لالستبانة هي قيم مرتفعة تدل على ثبات املقياس، 
 ميكن االعتماد عليها يف الدراسة. من مثو 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

: ما واقع تنفيذ برامج ونصه :السؤال األولنتائج إجابة 
 التنمية املهنية للقيادات املدرسية بالتعليم العام مبنطقة جنران؟"

هذا السؤال مت حساب املتوسطات  لإلجابة عن       
ها رية إلجابات أفراد العينة، وترتيباحلسابية واالحنرافات املعيا

  ذلك: يوضح . واجلدول اآليتاتنازلي  
 4جدول 

رتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حول واقع تنفيذ برامج التنمية المهنية للقيادات المدرسية بالتعليم العام بمنطقة نجران م 
 :تنازليا  

( أن حمور "واقع تنفيذ برامج التنمية 4يوضح اجلدول )     
للقيادات املدرسية بالتعليم العام مبنطقة جنران"، جاء املهنية 

" وهي درجة موافقة  2.63مبتوسط حسايب مقداره "
 –متوسطة. وقد تراوحت مستوى العبارات ما بني )مرتفع 

يف آراء أفراد  اضعيف( مما يوضح أن هناك تباين   -متوسط 
الدراسة حول واقع تنفيذ الربامج من وجهة نظر قادة املدارس 

( واليت 5جاءت الفقرة رقم ) إذ التعليم العام مبنطقة جنران. يف
تنص على" تساعد برامج التنمية املهنية القيادات على القدرة 

على صنع القرار داخل مدارسهم" يف املرتبة األوىل، ومبتوسط 
 يف حني(، 0.96(، وباحنراف معياري )3.77حسايب )

التنمية املهنية ختطط برامج ( ونصها "10جاءت الفقرة رقم )
يف ضوء االحتياجات التدريبية الفعلية للقيادات املدرسية" 

(، وباحنراف معياري 1.23باملرتبة األخرية، ومبتوسط حسايب )
(0.84 .) 
وتفسر الباحثة أن واقع تنفيذ برامج التنمية املهنية     

للقيادات املدرسية يف التعليم العام مبنطقة جنران ساهم يف رفع  

المتوسط  الفقرات الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الترتيب

 مرتفعة 1 0.96 3.77 تساعد برامج التنمية املهنية القيادات املدرسية على صنع القرار داخل مدارسهم. 5
 متوسط 2 1.12 3.12 تساهم برامج التنمية املهنية يف حتقيق رؤية املدرسة ورسالتها. 7
 متوسطة 3 1.0 3.26 تدعم وزارة التعليم برامج التنمية املهنية للقيادات املدرسية أثناء العمل. 6
 متوسطة 4 0.98 3.65 تتسم برامج التنمية املهنية باملرونة من حيث الوقت واملكان. 3
 متوسطة 5 1.26 3.58 للقيادات املدرسية. املهنيةالتنمية برامج  لتنفيذ الالزمةاملوارد  التعليم وزارة توفر 2
 متوسط 6 0.94 2.91 توجد قاعدة معلومات عن أعداد القيادات املدرسية واحتياجاهتم التدريبية. 8
 منخفض 7 0.93 1.81 أثر نتائج التدريب. توجد معايري واضحة للمساءلة على 4
 منخفض 8 0.92 1.52 متنوعة حديثة قابلة للتطبيق.تنفذ برامج التنمية املهنية باستخدام أساليب  9

 منخفضة 9 0.87 1.49 تنفذ برامج التنمية املهنية على يد كفاءة عالية من املدربني واخلرباء.  10
ختطط برامج التنمية املهنية يف ضوء االحتياجات التدريبية الفعلية للقيادات  1

 املدرسية.
 منخفض 10 0.84 1.23

 متوسط  0.82 2.63 الكليةالدرجة  



 م(2020يونيو / هــ1441الرياض )شوال    – 67العدد  –اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية 

 

94 

القيادات املدرسية يف تأدية مهامهم الوظيفية وحتسني كفاءة 
 مطبقة عملية صنع القرارات داخل مدرستهم، إال أهنا غري

ىل بذل املزيد من اجلهد لتحقيق بدرجة كافية وحنتاج إ
التنمية  األهداف املنشودة. ويرجع السبب يف ذلك أن برامج

للمتطلبات  ىل حتديد االحتياجات الفعليةاملهنية احلالية تفتقر إ
الوظيفية، وهي من أهم األسس اليت جيب أن يقوم عليها 
التدريب لرفع كفاءة القيادات املدرسية يف تأدية مهامهم 

 الوظيفية. 
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الشمري     

( واليت نصت على وجود العديد من اإلجيابيات يف 2004)
تزويد القيادات املدرسية باملعارف  برامج التنمية املهنية، مثل:

ا ملتغريات العصر، واطالعهم على آخر واملهارات الضرورية تبع  
زيادة الوعي بأمهية التنمية املهنية، و املستجدات الرتبوية، 

وتعديل  ،واهتمام اإلدارة العليا مبستوى القيادات املدرسية

ة املمارسات املهنية اخلاصة بالعاملني باملدرسة حنو غاي
اتفقت ا مقصودة بقصد حتسني وتنمية وتعليم الطالب. أيض  

( ودراسة )عبد احلليم، 2018من )املغريب،  مع دراسة كل  
وضوح  نتائج عديدة منها: عدم إىل( واليت توصلت 2010

عدم إشراك القادة يف حتديد و أهداف التنمية املهنية، 
يف حتقيق وقصور برامج التنمية املهنية  ،احتياجاهتم التدريبية

 أهدافها. 
ونصه "ما معوقات تنفيذ برامج  نتائج إجابة السؤال الثاني:

 التنمية املهنية للقيادات املدرسية بالتعليم العام مبنطقة جنران؟"
هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية  لإلجابة عن    

 واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة، 
 (:5يف اجلدول ) املوضح على النحووذلك 

 5جدول 
   :المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري حول معوقات تنفيذ برامج التنمية المهنية للقيادات المدرسية بالتعليم العام بمنطقة نجران

    

 الفقرات الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى الترتيب المعياري

اهتمام وزارة التعليم بتحديد االحتياجات التدريبية الفعلية للقيادات ضعف  5
 املدرسية.

 مرتفعة 1 0.62 4.65

 مرتفعة 2 0.632 4.64 ضعف ارتباط الربامج التدريبية املقدمة للقيادات مبتطلبات وظائفهم وأدوارهم. 7
 مرتفعة 3 0.636 4.62 ضعف كفاءة القائمني على تنفيذ الربامج املهنية. 8

غياب أدوات التقييم ومتابعة األثر للمهارات املكتسبة اليت حصلوا عليها من  10
 الربامج.

 مرتفعة 4 0.642 4.62

 مرتفعة 5 0.652 4.60 ضعف مستوى برامج التنمية املهنية املقامة للقيادات املدرسية. 9
 مرتفعة 6 0.67 4.58 كثرة املهام امللقاة على عاتق القيادات املدرسية. 2
 مرتفعة 7 0.724 4.42 عدم اعتماد الدورات التدريبية ضمن نظام الرتقيات. 6
 مرتفعة 8 0.75 4.23 ضعف اهتمام إدارة التعليم بتوفري االحتياجات التدريبية للقيادات املدرسية. 3
 مرتفعة 9 0.81 4.12 ضعف املوارد املالية املخصصة لإلنفاق على برامج وأنشطة التنمية املهنية للقيادات. 1
عدم اهتمام القيادات املدرسية باالشرتاك يف برامج التنمية املهنية املقامة بإدارة  4

 التعليم.
 مرتفعة 10 0.83 4.08

 مرتفعة  0.73 4.45 الدرجة الكلية 



 تصور مقرتح لربامج التنمية املهنية للقيادات املدرسية بالتعليم العام مبنطقة جنران يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة وفاء بنت حممد الدغرير:

 

95 

التنمية املهنية ن حمور "معوقات تنفيذ برامج ( أ5يبني اجلدول )
للقيادات املدرسية بالتعليم العام مبنطقة جنران"، مبتوسط 

( وهي درجة موافقة مرتفعة. وقد جاءت 4.04حسايب بلغ )
جاءت الفقرة رقم  ف مجيع عبارات احملور بدرجات مرتفعة.

( " ضعف اهتمام إدارة التعليم بعمل حصر وحتديد 5)
ية"  باملرتبة األوىل، لالحتياجات التدريبية للقيادات املدرس

( ، 0.62(، وباحنراف معياري ) 4.65ومبتوسط حسايب )
( " ضعف ارتباط الربامج التدريبية املقدمة 7يليها الفقرة رقم )

للقيادات مبتطلبات وظائفهم وأدوارهم" باملرتبة الثانية، 
يف ( 0.63(، وباحنراف معياري )4.64ومبتوسط حسايب )

يف الرتتيب العاشر واألخري  (4جاءت العبارة رقم )حني 
وحمتواها " عدم اهتمام القيادات املدرسية باالشرتاك يف برامج 
التنمية املهنية اليت توفرها إدارة التدريب" وذلك مبتوسط 

 (.0.83) (، وباحنراف معياري4.08حسايب )
وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن هناك العديد من املعوقات     

رامج التنمية املهنية املقدمة للقيادات اليت حتد من فاعلية ب
ران. ومن هذه املعوقات اليت املدرسية بالتعليم العام مبنطقة جن

ن يتم أخذها باالعتبار ضعف اهتمام وزارة التعليم جيب أ
بتحديد االحتياجات التدريبية الفعلية لقيادات املدرسية قبل 
 عقد الربنامج التدرييب، وضعف ربط الربنامج التدرييب

بالوظائف واملهام الفعلية اليت مطلوب العمل هبا من قبل 
 القيادات املدرسية. 

كما أن ضعف كفاءة القائمني على تنفيذ الربامج املهنية      
م األثر املكتسب من هذه يوعدم وجود معايري واضحة لتقي

وجود ضعف يف  إىلالربامج وعدم ربطها بالرتقيات أدى 
توفرها لالشرتاك بالربامج املهنية اليت  اهتمام القيادات املدرسية

د اتفقت هذه النتيجة إدارة التدريب التابعة لوزارة التعليم. وق
( اليت 2007( واحلريب )2004من الشمري ) مع دراسة كل  

بينت أن القصور يف حتقيق األهداف املرجوة من برامج التنمية 
ة فبل لفعلياملهنية يرجع إىل عدم مراعاة االحتياجات التدريبية ا

كدت النتائج اليت جاءت يف ا أيض  تصميم الربامج التدريبية. وأ
( 2016( ودراسة عبد الاله )2019) مكان للتعليمتقرير إ

وغياب حتديد االحتياجات التدريبية ، أن القصور يف اخلطط
الفعلية من الربامج التدريبية وعدم وجود معايري واضحة 

ضعف  إىلالختيار القادة وقلة الربامج املخصصة للقادة أدت 
 يف حنيواضح يف حتقيق هذه الربامج ألهدافها املرسومة. 

( اليت توصلت 2012اختلفت النتائج مع دراسة السرحيي )
 عوقات كانت درجة متوسطة.ن درجة املأ إىل

ونصه" ما متطلبات تطوير  نتائج إجابة السؤال الثالث:
برامج التنمية املهنية للقيادات املدرسية بالتعليم العام مبنطقة 

 جنران؟"
هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية  ولإلجابة عن    

على واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة، وذلك 
 النحو اآليت

 6جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة البحث حول متطلبات تطوير برامج التنمية المهنية للقيادات المدرسية 

 :بالتعليم العام بمنطقة نجران

 المستوى الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الفقرة
 مرتفعة 1 0.60 4.76 بط برامج التنمية املهنية املقدمة للقيادات املدرسية بطبيعة أدوارهم ومسؤولياهتم.أن ترت 10

 مرتفعة 2 0.61 4.74 عداد خطة متكاملة للتدريب توضع يف ضوء االحتياجات الفعلية للقيادات املدرسية.إ 2
 مرتفعة 3 0.61 4.73 الكفاءة يف جمال التدريب. يف االستعانة خبرباء عالني 6
 مرتفعة 4 0.62 4.72 أن تطور برامج التدريب والتنمية املهنية ملسايرة التغريات التقنية احلديثة حسب احلاجة. 8
 مرتفعة 5 0.63 4.65 أن تفوض بعض مهام ومسؤوليات القيادات املدرسية لضمان التحاقهم بالربامج التدريبية. 9
 مرتفعة 6 0.63 4.62 ثناء التدريب.ية على اجلانبني النظري والعملي أأن تركز الربامج املهن 3
 مرتفعة 7 0.63 4.34 أن تتوافر قاعدة معلومات واضحة للقائمني على ختطيط برامج التنمية املهنية. 1
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يبني اجلدول السابق درجة موافقة أفراد العينة على حمور     
"متطلبات تطوير برامج التنمية املهنية للقيادات املدرسية 

(، 4.20بالتعليم العام مبنطقة جنران" مبتوسط حسايب بلغ )
وهي درجة موافقة مرتفعة. ومن أبرز املتطلبات جاءت الفقرة 

ترتبط الربامج  ( يف الرتتيب األول وحمتواها " أن10رقم )
التدريبية املقدمة للقيادات بطبيعة أدوارهم ومسؤولياهتم" 

يف (، 0.612(، واحنراف معياري )4.76مبتوسط حسايب )
( وحمتواها " أن توفر ميزانية 5جاءت الفقرة رقم ) حني

خمصصة لإلنفاق على برامج وأنشطة التنمية املهنية للقيادات 
(، 4.65ك مبتوسط حسايب )املدرسية" باملرتبة األخرية، وذل

وذلك يدل على أن هناك  (.0.634واحنراف معياري )
موافقة بني أفراد العينة على ضرورة توفري هذه املتطلبات 
لتحقق برامج التنمية املهنية للقيادات املدرسية مبنطقة جنران 

 أهدافها املوضوعة من أجلها. 
ية كافية مت وتفسر الباحثة هذه النتيجة على أن هناك ميزان    

ختصيصها لربامج التنمية املهنية للقيادات املدرسية، إال أن هذا 
ال يعين وجود آلية واضحة لالستفادة منها بالشكل املناسب، 
وهذا يتطلب وضع خطة مناسبة لتطوير برامج التنمية املهنية 
للقيادات املدرسية مبا يتالءم مع التحديات املستقبلية 

 ة. ملتطلبات جمتمع املعرف
فمن أهم متطلبات تطوير برامج التنمية املهنية املقدمة     

للقيادات املدرسية هي ارتباط الربامج التدريبية بأدوار 
ومسؤوليات القادة وطبيعة وظائفهم، وذلك حىت تكون ذات 
فائدة هلن من ناحية، وحىت يقبل عليها القادة من ناحية 

احملور األول  ورد يف أخرى. وهي تتوافق بشكل منطقي مع ما
تاين من اهل . وهذه النتيجة تتفق مع دراسة كل  والثاين

( اليت أكدت 2016ن )( ودراسة الطوخي وآخري2017)
على ضرورة تبين إدارات التعليم اسرتاتيجيات تدريبية حديثة 

لتنمية الكفاءة املهنية للقيادات املدرسية. كما أكدت دراسة 
مستقبلية شاملة  ( على ضرورة وضع رؤية2016)الشمري،

لتطوير برامج التنمية املهنية لقادة املدارس يف اململكة العربية 
ا بأحدث السعودية مبا يتناسب مع احتياجاهتم التدريبية وفق  

التطورات املعرفية والتقنية يف هذا اجملال لتحقيق اهلدف املنشود 
 من التدريب.

التصور املقرتح لتطوير برامج ونصه "نتائج السؤال الرابع: 
التنمية املهنية للقيادات املدرسية بالتعليم العام مبنطقة جنران يف 

 "ضوء متطلبات جمتمع املعرفة؟ 
مما تقدم من حتليل نتائج الدراسة احلالية يتضح بأن     
ديب ونتائج الدراسة اخلاصة لتصور املقرتح يتفق مع اإلطار األا

لتنمية املهنية للقيادات املدرسية مبتطلبات تطوير برامج ا
بالتعليم العام مبنطقة جنران يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة، 
حيث إهنا مل تقدم الدعم واخلربات املهنية الكافية ملسايرة 
املستجدات املتالحقة يف جماالت املعرفة احلديثة؛ نتيجة لعدم 
مالئمة هذه الربامج من حيث موضوعاهتا وجودة حمتواها 

عددها واملدة الزمنية الالزمة لتنفيذها ويف بعض األحيان عدم  و 
كفاءة مؤهالت القائمني على تقدمي هذه الربامج، بالرغم من 

باإلشراف  مع هيئة التقومي للتعليم قيام وزارة التعليم بالتعاون
ة بداخلها، مبا خيدم على برامج التنمية املهنية للقيادات املدرسي

س، ومبا يعود بالنفع على جودة العملية ات املدار واقع وإمكان
.  ولذا 2030ا ملتطلبات رؤية اململكة التعليمية وذلك حتقيق  

فقد جاء هذا التصور املقرتح لتطوير برامج التنمية املهنية 
بعد حتكيمه من  للقيادات املدرسية بالتعليم العام مبنطقة جنران

 .قبل عدد من األساتذة املختصني بالقيادة الرتبوية
: مبررات ومرتكزات التصور المقترح:  أوال 

يتطلب االنفجار املعريف والتطور التقين الذي يشهده     
لتعامل اجملتمع من القيادات املدرسية مواجهة هذا التطور وا

 متوسطة 8 1.11 3.22 املدرسية.م أثر الربامج املهنية على أداء القيادات يلتقي ةأن توضع معايري مناسب 4
 متوسطة 9 1.12 3.2 أن حتفز القيادات على االلتحاق بربامج التنمية املهنية بربطها بالرتقيات واحلوافز. 7
 متوسطة 10 1.18 2.98 أن توفر ميزانية خمصصة لإلنفاق على برامج وأنشطة التنمية املهنية للقيادات املدرسية. 5
 مرتفعة  1.1 4.20 الدرجة الكلية 



 تصور مقرتح لربامج التنمية املهنية للقيادات املدرسية بالتعليم العام مبنطقة جنران يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة وفاء بنت حممد الدغرير:

 

97 

على وعي بتكنولوجيا املعلومات  معه حبيث يكونون
واستخدامها وتوظيفها داخل املدرسة حسب متطلبات جمتمع 

 املعرفة.
التنمية املهنية للقيادات املدرسية ضرورة مطلقة لتقدمي     

الدعم واخلربات املهنية الكافية ملسايرة املستجدات املتالحقة 
 يف جماالت املعرفة احلديثة.

املدرسية مما أدى  عدم كفاية برامج التنمية املهنية للقيادات    
القادة،  املهارات القيادية املطلوب توافرها يف إىل تدين مستوى

مما أدى إىل ضرورة تنمية القيادات املدرسية مهني ا حىت ميّكنوا 
من التغلب على نواحي القصور يف اإلعداد ومواجهة 

 التطورات احلديثة يف القيادة. 
افتقاد النظام احلايل للتدريب لوجود برامج عملية وتطبيقية     

وورش عمل ولقاءات مباشرة مع املختصني واقتصار دور 
 قيادات املدرسية على جمرد االستماع والتلقي.ال

تنمية قدرات القيادات االبتكارية وزيادة قدراهتم على     
اإلبداع والتجديد مبا يؤدي إىل ترغيبهم يف املهنة نتيجة 
لنجاحهم يف عملهم وتغيري وجهات نظرهم إىل األفضل 

ا إجيابية ورفع ر  وحهم املعنوية مما جيعلهم وإكساهبم قيم 
 حنو مزيد من التجديد والتحديث.هون يتج
تطبيق معايري الكفاءة املهنية للقيادات املدرسية اليت     

أوجدهتا هيئة تقومي التعليم باململكة العربية السعودية للحكم 
 على جودة األداء املدرسي ملدارس التعليم العام يف اململكة.

 ثاني ا: أهداف التصور المقترح:
إىل تطوير برامج التنمية املهنية  يهدف هذا التصور     

للقيادات املدرسية بالتعليم العام يف ضوء متطلبات جمتمع 
 املعرفة، وذلك من خالل:

  تاليف أوجه القصور يف إعداد برامج التنمية املهنية
هم من خالل ملدرسية، وحتسني جودة أدائللقيادات ا

التقين  ممارسة أحدث األساليب القيادية ومسايرة التطور
 سهم.والثورة املعرفية يف مدار 

  حتقيق النمو املستمر للقيادات املدرسية لرفع مستوى
أدائهم املهين وحتسني اجتاهاهتم وصقل مهاراهتم وزيادة 
معارفهم واليت متكنه من القيام بأدواره املتعددة بفاعلية 

 ومن مث االرتقاء باملستوى القيادي هلم.
 و املهنة واألداء وتنمية حتسني اجتاهات القيادات حن

االجتاه اإلجيايب للشعور باالنتماء للمدرسة والرضا عنها 
 ومساعدهتم على التكيف املهين داخل بيئة املدرسة.

  استغالل مجيع اإلمكانات املادية والبشرية يف تطوير
يادات إلجناح براجمها وحتقيق عملية التنمية املهنية للق

 لتنمية املهنية.فائدة منشودة من عمليات ا أقصى
 ا: مكونات تطبيق التصور المقترح:ثالث  
ة تصور املقرتح على عدة مراحل رئيسحتتوي مكونات ال   

على وذلك حسب املتطلبات اليت جاءت يف الدراسة وهي 
 :النحو اآليت

وتتطلب حتديد املهارات القيادية الالزمة  مرحلة التحضير:
حسب معايري الكفاءة املهنية للقيادات املدرسية اليت أوجدهتا 
هيئة تقومي التعليم باململكة العربية السعودية للحكم على 

العام يف اململكة، جودة األداء املدرسي ملدارس التعليم 
هذه  عداد وجتهيز االستبانات الالزمة لقياسباإلضافة إىل إ

الكفاءات، ومن مث حتديد القيادات املدرسية املطلوب تدريبهم 
وحتديد احتياجاهتم التدريبية باستخدام االستبانات املقننة من 

 قبل هيئة التقومي ملشاركتهم يف اختاذ القرار.
دراسة نتائج االستبانات وحتديد  عداد والتخطيط:مرحلة اإل

أهم املهارات القيادية اليت حيتاجها القادة حسب العينة 
املختارة، وتصميم حمتوى الربامج التدريبية حسب االحتياج 

من مث و الفعلي وتكون قابلة للتعديل مع كل فئة جديدة، 
حتديد أهداف التدريب بدقة وهذا يساعد يف توزيع الفئة 

امج التنمية املهنية املختارة مع الرتكيز على املستهدفة حسب بر 
ا للتكرار وعدم إضاعة الوقت فيما األهداف احملددة منع  

 إىلا، مبا يساهم يف سرعة ودقة الوصول ميتلكونه مسبق  
طلب هذه املرحلة حتديد الوسائل املستخدمة تا تاهلدف. أيض  
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ة يف التدريب واختيار املتدربني، ونوع التدريب املطلوب ومد
الربامج والنتائج املتوقعة منهم. كذلك تقييم برامج التنمية 
املهنية واخلطط التدريبية املتبعة هبا من خالل عرضها على 
اخلرباء املختصني بالقيادة املدرسية أو هيئة التقومي للتأكد من 
سالمة الربنامج املهين وحمتواه التدريسي ومدى مالئمته 

 لتحقيق األهداف املرجوة.
بعد توفري مدربني أكفاء ُملمني  التنفيذ والتقويم: مرحلة

ا  بأساليب التدريب والتعليم املناسبة للربامج املختارة إملام  
، وتوفري املواقع املالئمة لتنفيذ هذه الربامج مثل قاعة كافيا  

التدريب وترتيبات التدريب خارج املباين وداخلها، وغري ذلك 
توفري احلوافز و  ،امج التدريبيةمن التجهيزات املطلوبة إلجناح الرب 

املادية واملعنوية للقيادات املدرسية وهي من األشياء الضرورية 
اليت تساعد على إجناح برامج التنمية املهنية وضمان التحاق 
القادة واالستفادة منه أقصى استفادة. ومن مث اعتماد نظام 
للتقومي الواقعي املستمر الذي يوظف اسرتاتيجيات وأدوات 

قومي فاعلة يف تقومي برامج التنمية املهنية املقدمة للقيادات ت
 املدرسية وحتديثها حسب االحتياجات املستقبلية.

 :ا: آليات تنفيذ التصور المقترحرابع  
  وجود رؤية ورسالة واضحة لربامج التنمية املهنية من

ا لالجتاهات خالل خطة مدروسة ترقى هبم مهني ا وفق  
القيادة، ومبا يضمن تطوير أدائهم وفق ا  العاملية احلديثة يف

ملتطلبات عصر املعرفة، من خالل ما تقدمه من أنشطة 
 وبرامج تدريبية.

  حتديد األهداف ومهام برامج التنمية املهنية وجماالهتا
ووسائلها بدقة يف ضوء الواقع وحتديات املستقبل، اليت 
 تكون غايتها األساسية هي تطوير وحتسني أداء القيادات

وحتقيق النمو املهين املستمر ورفع مستوى أدائهم 
 يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة. يالقياد

  تنمية وحتديث املعلومات واملعارف لدى القيادات
املدرسية خاصة يف جمال استخدام التكنولوجيا املتطورة 

ا يساعد على والبحث يف مصادر املعرفة احلديثة مب
 ار. يف صنع القر التجديد واالبتكار 

 عداد كوارد تدريبية من القيادات املسامهة يف بناء وإ
املدرسية ممن ميتلكون املهارات والكفايات الالزمة لتنفيذ 

 األنشطة التدريبية.
   ا ملتطلبات بناء وتصميم برامج التنمية املهنية وفق

التخطيط االسرتاتيجي الذي ينطلق من االحتياجات 
ية يف ضوء احتياجات التدريبية الفعلية للقيادات املدرس

 املستقبل مبا يتناسب مع الثورة املعرفية والتكنولوجية.
  أن يكون التخطيط الزمين لربامج وأنشطة التنمية املهنية

ا على مراعاة سري العمل املدرسي مبا يوّفر فرص مبني  
التنمية املهنية لكل قائد، مع توفري عنصر املرونة الذي 

على اخلطة الزمنية ميكن من خالله إدخال تعديالت 
 حسب احلاجة.

  جيب أن تتسم أساليب واسرتاتيجيات تنفيذ برامج
التنمية املهنية باحلداثة والفاعلية والواقعية واملرونة والقابلية 

 للتطبيق، تسهم يف النمو املهين للقيادات املدرسية.
  وضع معايري واضحة آللية اختيار املدرب الكفء حبيث

ا؛ مع األخذ باالعتبار د   جيتكون مؤهلة تأهيال  
األساليب العلمية احلديثة يف جمال التدريب؛ وضرورة 

ا مراعاة هتيئة البيئة املناسبة لتنفيذ الربامج املقدمة نظري  
 ا.وعملي  

  وضع معايري مناسبة ومتنوعة يف التقومي للتأكد من
حتقيقها ألهدافها  خمرجات وحدة التنمية املهنية ومدى

 املعرفة.حسب متطلبات جمتمع 

 توصيات الدراسة:
ائج، توصي يف ضوء ما مت التوصل إليه من نت 

 :الدراسة احلالية مبا يأيت
 رح تبين وزارة التعليـم تفعيـل مكونـات التصـور املقتـ

ه على أرض الواقع، على أن واالستفادة مـن آليـات حتقيق
 ا حلاجات الوزارة.يتم جتريبه وتكييفه وفق  
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  مماثلــة للبحــث احلالــي لقيادات مدرسية إجــراء دراســة
 يف مناطق أخرى على مستوى اململكة.

  ضرورة مشاركة القيادات املدرسية يف عملية إعداد
 ا الحتياجاهتم املهنية.اخلطط والربامج وفق  

   علــى وزارة التعليــم عقــد شراكة جمتمعية بالتعــاون مــع
كليــات الرتبيــة وكليــات خدمــة اجملتمــع فــي اجلامعــات 
الســعودية لعقد برامج التنمية املهنية للقيادات املدرسية، 

 ومبــا يواكــب التغيــرات املعرفيــة واملعلوماتيــة املعاصـرة. 
 ية وقدرات الكوادر املعنية بتنفيذ احلرص على رفع كفا

ا؛  مناسب  برامج التنمية املهنية حبيث تكون مؤهلة تأهيال  
من خالل تطبيق األساليب العلمية احلديثة يف جمال 

ا التدريب؛ وهتيئة بيئة مناسبة لتنفيذ الربامج املقدمة نظري  
ا واختيار األوقات املناسبة لتطبيقها على أرض وعملي  
 الواقع.

 : جعالمرا
(. 2014أبو مسرة، حممود أمحد؛ هواش، أماين عدنان؛ حالوة، مجال )

املمارسات اإلدارية ملديري الرتبية والتعليم يف فلسطني كما يراها رؤساء 
األقسام يف مديريات الرتبية والتعليم يف احملافظات الشمالية. جملة 

 .304 – 247(، 1)15العلوم الرتبوية والنفسية، 
قادة املدارس يف اململكة العربية السعودية: املهنة املنسية.  (.2019إمكان )

                 .16-1التقرير الدوري، 
http://emkaneducation.com/wp-
content/uploads/2019/12/School-leaders-in-KSA-The-
Forgotten-Profession-Arabic-2019.pdf 

(. التنمية املهنية للقيادات الرتبوية إلدارة مدرسة 2007احلريب، قاسم عائل )
املستقبل بدول اخلليج العريب يف ضوء القيادة التحويلية. جملة دراسات 

 .21-1، 15يف التعليم اجلامعي، 
(. أسس التنمية املهنية ملعلمي ذوي 2018محدان، صالح الدين حسن )

االحتياجات اخلاصة يف ضوء االجتاهات العاملية احلديثة. عمان: دار 
 الرسائل اجلامعية.

(. التنمية املهنية للقيادات الرتبوية. ورقة عمل 2007خليل، نبيل سعد )
اخلامس عشر، اجلمعية  مقدمة ملؤمتر تأهيل القيادات الرتبوية، املؤمتر

 .494-484املصرية للرتبية املقارنة، مركز تطوير التعليم اجلامعي، 
األمناط القيادية السائدة لدى قادة (. 2017الدوسري، سعود العبص )

املدارس الثانوية مبحافظة وادي الدواسر وعالقتها بالرضا الوظيفي 

العلوم االجتماعية، ، رسالة املاجستري، كلية من وجهة نظر املعلمني
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

(. درجة توفر آليات التنمية املهنية 2012السرحيي، منصور عتيق اهلل )
املستدامة ملديري املدارس احلكومية مبحافظة جدة والصعوبات اليت 
تواجهها من وجهة نظر مديري املدارس. رسالة ماجستري غري منشورة، 

 ى، مكة املكرمة.جامعة أم القر 
(. تطوير برامج التنمية املهنية لقادة املدارس 2016الشمري، مشعان )

: دراسة حتليلية. ةباململكة العربية السعودية يف ضوء االجتاهات العاملي
 .  387 – 351(، 3) 32جملة كلية الرتبية، جامعة أسيوط، 

(. واقع 2015)الشمري، مشعان بن ضيف اهلل؛ واللوقان، حممد بن فهد 
التنمية املهنية للقادة الرتبويني يف املدارس السعودية من وجهة نظر 

(، 1) 23مديري املدارس: دراسة ميدانية. جملة العلوم الرتبوية. 
581-619. 

(. التنمية املهنية للقيادات الرتبوية بدولة قطر يف 2004الشمري، مطر سامل )
دكتوراه غري منشورة، كلية ضوء مدخل إدارة اجلودة الشاملة. رسالة 

 الرتبية، جامعة عني مشس.
الطوخي، هيثم حممد؛ احلريب، محاد دغيم؛ عوض اهلل، إبراهيم الدسوقي 

(. التنمية املهنية للقيادات املدرسية مبصر وعالقتها بالرضا 2016)
-405(، 3)24الوظيفي من وجهة نظرهم. جملة العلوم الرتبوية. 

441. 
(. ممارسة 2016براهيم )؛ الومشي، أمساء ناصر إة عبد اهللالطيب، عزيز 

املهارات القيادية لدى مديرات املدارس املطبقة للربنامج الوطين لتطوير 
 .143-87(، 2) 24املدارس يف مدينة بريدة. جملة العلوم الرتبوية، 

(. التنمية املهنية للمعلمني يف مصر على 2010عبد احلليم، طارق حسن )
بانية واألمريكية واإلجنليزية. القاهرة، دار العلوم للنشر ضوء اخلدمة اليا

 والتوزيع.
(. درجة فاعلية أساليب برامج التنمية املهنية 2013عبد الرمحن، إميان مجيل )

للمشرفني الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم األردنية من وجهة نظر 
بلقاء التطبيقية، املشرفني الرتبويني. دراسات العلوم الرتبوية، جامعة ال

40(1 ،)42-56. 
(. التخطيط االسرتاتيجي ملتطلبات التنمية 2016عبد الاله، حممد منصور )

( يف ضوء التوجهات العاملية S-BPDاملهنية املرتكز على املدرسة )
(، 2) 46احلديثة. اجمللة الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة سوهاج، 

245-246. 
(. التنمية املهنية ملديري الرتبية والتعليم 2012العتييب، عبد اهلل غازي )

ومساعديهم باململكة العربية السعودية يف ضوء متطلبات جمتمع 
املعرفة. رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة اإلمام حممد بن سعود 

 اإلسالمية.

http://emkaneducation.com/wp-content/uploads/2019/12/School-leaders-in-KSA-The-Forgotten-Profession-Arabic-2019.pdf
http://emkaneducation.com/wp-content/uploads/2019/12/School-leaders-in-KSA-The-Forgotten-Profession-Arabic-2019.pdf
http://emkaneducation.com/wp-content/uploads/2019/12/School-leaders-in-KSA-The-Forgotten-Profession-Arabic-2019.pdf
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(. دور القيادة التشاركية مبديريات الرتبية والتعليم 2017العرابيد، نبيل أمحد )
شكالت مديري املدارس الثانوية مبحافظات غزة. رسالة يف حل م

 ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة األزهر بغزة.
(. دور مكاتب الرتبية والتعليم يف التنمية املهنية 2018العمري، أمحد حيىي )

للقيادات الرتبوية يف مدارس التعليم العام مبحافظ املخواة من وجهة 
-1(، 2) 21الء. جملة العلوم الرتبوية والنفسية، نظر املديرين والوك

26. 
(. دور جائزة وزارة التعليم للتميز على حتفيز القائدات 2017العنزي، نوف )

على التطوير املهين الذايت. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة امللك 
 عبد العزيز.

تحدة، . دار الكتاب اجلديد امل3(. أصول الرتبية. ط2004الفنيش، أمحد )
 بريوت.

(. برنامج تدرييب مقرتح لرفع كفاءة أداء 2000احملبوب، عبد الرمحن إبراهيم )
جملة البحوث  .مديري املدارس االبتدائية لبعض مهماهتم اإلدارية

 . 347 -317، 93الرتبوية والنفسية واالجتماعية، جامعة األزهر، 
يري احللقة األوىل من (. التنمية املهنية ملد2018املغريب، جمدي فتح اهلل )

التعليم األساسي يف مصر يف ضوء خربات بعض الدول املتقدمة. 
 رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة طنطا.

(. ختطيط املسار الوظيفي لدى القيادات 2017سامل حسني ) اهلتاين، ناقية
املدرسية يف مكاتب التعليم مبدينة جدة. اجمللة الرتبوية الدولية 

 .33-16(، 8) 6املتخصصة، 
(. إعداد القيادات الرتبوية أحد أهم القواسم املشرتكة 2018وزارة التعليم )
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Abstract: The study aimed develop a proposed Perspective for the professional development programs of school leaders in 

general education at Najran region in the requirements of the knowledge society. The researcher used the descriptive 

survey method, and the study sample consisted of (159) leaders. The results concluded that the reality of professional 

development programs for school leaders in the Najran region came to a moderate degree, the obstacles that faced school 

leaders came with a high degree, the most important of which was the lack of interest in determining the actual training 

needs of school leaders before holding the training program. while the degree of requirements for implementing professional 

development programs for school leaders with a high degree, the most prominent of which is the need to limit and define the 

training needs of school leaders. At the end of the study, the proposed Perspective for the professional development of 

school leaders was formulated in light of the requirements of the knowledge society. It included the rationale and principles 

of the proposed Perspective, the objectives of the proposed Perspective the implementation requirements, in addition to the 

components of implementing the proposed perspective. 

 

Keywords: Professional Development, School Leadership, Knowledge Society, Najran Region. 
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 لبعض القدرات التنافسية وعالقتها بالعوامل المؤثرة على جذب الطلبة. جامعة جدةامتالك  درجة
 

 عبد اهلل بن ضيف اهلل الحارثي
 جامعة جدة-كلية الرتبية-إدارة وأصول الرتبية قسم

 هـ4/11/1441وقبل  - هـ11/8/1441قدم للنشر  

 
لبعض القدرات التنافسية يف جماالت البنية التحتية واملوارد البشرية  جامعة جدةامتالك درجة هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن المستخلص: 

رصد العوامل املؤثرة )الداخلية واخلارجية( يف جذب الطلبة لاللتحاق باجلامعة، ومن مث دراسة العالقة باإلضافة إىل والتعليم والتعلم والسمعة العلمية، 
، ومجع البيانات عرب االرتباطيالوصفي بينهما ومدى إمكانية التنبؤ بعوامل جذب الطلبة عرب امتالك تلك القدرات التنافسية، واستخدم الباحث املنهج 

 وحتديد( طالبًا وطالبة، وخرجت الدراسة بعدد من النتائج منها توفر بعض القدرات التنافسية بدرجة متوسطة، 750ة البالغة )عينة الدراسمن  االستبانة
الدراسة عن وجود عالقة طردية موجبة بني  تتوفر ختصصات يطلبها سوق العمل، كما كشف، منها أبرز العوامل الداخلية املؤثرة لاللتحاق باجلامعة

، وخرجت الدراسة بإمكانية التنبؤ بالعوامل املؤثرة جلذب الطلبة عرب القدرات التنافسية لصاحل رات التنافسية والعوامل املؤثرة يف جذب الطلبةامتالك القد
 كمكن أ  لبعض القدرات التنافسية، وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها ضرورة الرتكيز على عدد من القدرات التنافسية اليت جامعة جدةامتالك 

 تؤثر يف جذب الطلبة املناسبني هلوية اجلامعة، وضرورة الدفع حنو تقليل التشابه بني اجلامعات احلكومية.
 

 .جامعة جدة، التنبؤ، السمعة العلمية، استقطاب الطلبة، القدرات التنافسية: الكلمات المفتاحية
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 مقدمة:

استقطاب أفضل  حنو اجلامعات يف كل عام دراسيتسعى 
اهتا للحصول على وحتشد إمكان ،خمرجات املرحلة الثانوية

أشار رضوا   وقدأفضل تلك املخرجات، سعيًا لرفع كفاءهتا، 
إىل تأثري نوعية الطلبة املستقطبني يف   (292:  2016) والصقر

كفاءة اجلامعة بصورة واضحة، وعليه فإ  اجلامعات تتنافس 
للحصول على أفضل املدخالت املمكنة لنظامها التعليمي، 

ذلك أ   ،وهو أمر يف غاية األمهية لكنه ليس كافيًا مبفرده
لدخول اجلامعة  مهور بد هم يسعو الطلبة يف اجلانب اآلخر 

وفقًا للمعلومات  موطموحاهت ماألنسب لقدراهتو  األفضل
 املتوفرة لديهم وأسرهم وأصدقائهم ومعلميهم.

ومن الواضح أ  اجلامعات قد تعول على وضع       
اشرتاطات عالية لقبول طالهبا، لكن ما من ضمانة حقيقية 
لتوجه الطلبة املتفوقني هلا، خصوصًا يف املناطق اليت هبا أكثر 

لو كانت تلك اجلامعة ناشئة واألخرى عريقة  من جامعة سيما
وهلا مسعتها اجليدة، فقد تكو  اجلامعة بني خياري خفض 
تلك االشرتاطات املرتفعة أو إبقاء تلك الشروط مرتفعة مع 
التنبؤ باخنفاض أعداد القبول، أما من ناحية الطلبة فتشري 
بعض األدبيات الرتبوية إىل عدد من العوامل اليت تؤثر يف 

، للجامعة منها حب املدينة اليت تقع هبا اجلامعة مختيارها
وحتقيق  ،وتوفر التخصصات املرغوبة ،ومسعة اجلامعة العلمية

 من مثو  (،259:  1997) كما رصدها الزهراين ؛رغبات األسرة
فعلى اجلامعة اليت تنوي استقطاب أفضل خرجيي املرحلة 

وحقيقية الثانوية أ  تقدم نفسها ألولئك الطلبة بصورة مشرقة 
خرى، وهذا قد ال يتأتى إال عرب بناء ومنافسة للجامعات األ

 عدد من القدرات التنافسية للجامعة.
وتظهر هنا أمهية التعرف على ماهية تلك القدرات   

يت من شأهنا أ  تكو  عاماًل يف جذب الطلبة ذوي التنافسية ال
التميز املطلوب، ولعل الباحث يستطيع أ  يتلمسها عرب 
األدبيات الرتبوية اليت تناولت جانبًا أو أكثر من تلك 

غماج وسووانابروما وأوياما وهادا  ساهم إذالقدرات، 

 Gamage, Suwanabroma, Ueyama, Hada, and)وسيكيكاوا 

Sekikawa,  2008)  حتديد بعض القدرات التنافسية الفاعلة يف
ومت تقسيمها يف ضوء ثالث جوانب رئيسة،  ،يف جذب الطلبة

أواًل: اجلانب األكادكمي وحازت السمعة األكادكمية على 
عناصر تؤثر على  ة الباحثني أ  هناك ثالثاألولوية كما بنَي 

ائلة العو وهي األصدقاء  ،تصورات الطلبة حول مسعة اجلامعة
املقاسة  ،مث جودة أعضاء هيئة التدريس ،واحمليط االجتماعي

وقدرهتم على تكوين  ،باجلوائز والقيمة العلمية لألعضاء
عالقات مبنية على االحرتام مع طلبتهم، مث جودة الربامج 
األكادكمية اليت يقيسها الطلبة بقدراهتا على تسريع اخنراطهم 

األكادكمي واحتلت قدرة اجلانب غري  ثانياً: بسوق العمل،
اجلامعة على املساعدة على التوظيف عرب تقدمي معلومات 

وتوفري مستشارين للتوظيف وتطوير  ،حول فرص العمل
عالقات مع أرباب العمل، ويليها قدرة اجلامعة على تقدمي 
منح دراسية، يليها توفر خدمات اإلرشاد والتوجيه واحلقوق 

عية اليت تتمثل يف كو  احلرم الطالبية، ثالثاً: البيئة اجلام
من حيث التصميم واحلدائق واملساحات  ااجلامعي جذابً 

املفتوحة، كما تتوفر به املرافق واملكتبات واملعامل الالزمة 
 .للتعليم والتدريب

( بالسلوك التنافسي يف Farhan ,2017فرحا ) واهتم  
لتحديد  ،املؤسسات األكادكمية املمولة من القطاع العام

مسعة بزغت  إذتنافسية املؤثرة يف جذب الطلبة، درات الالق
ها وكمكن تعزيز  ،أهم العوامل املؤثرة يف جذب الطلبةكاجلامعة  

عرب التسويق واإلعالنات املظهرة جلودهتا وتقدمي منح دراسية 
متنوعة، يليها نوعية املوارد البشرية )أعضاء هيئة التدريس 

أ  لكل مع التأكيد ية، والطلبة( مث نوعية الربامج األكادكم
وأ  جناح جامعة ما يف بناء  ،جامعة قدرة تنافسية خاصة هبا

قدرة تنافسية معينة عرب جمموعة من اخلطوات ال تعين قدرة 
جامعة أخرى على استنساخ جتربتها حرفياً، كما أ  املنافسة 
بني اجلامعات ظاهرة صحية قد حتسن نظام التعليم العايل من 
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لكفاءة والعمل على تقدمي الربامج واخلدمات خالل التمايز وا
 األكادكمية التنافسية.

أبرز  (1997)الزهراينو  (1995) القرينيف حني رصد 
وجود الفرص اجلاذبة للطلبة باجلامعات ومنها: عوامل ال

وتوفر التخصصات ، السمعة العلمية، و خريجلالوظيفية ل
عرب  اجملهولاالعتقاد بتوفر األما  من املستقبل ، و املرغوبة

توظيف أفضل  فرصتعطي كما  احلصول على الشهادة،
 باإلضافة إىلوترفع من قدر حاملها اجتماعياً،  ،وبرواتب أعلى

حتقيق رغبات أحد ، و حب املدينة اليت تقع هبا اجلامعة
 .الوالدين

سعت دراسة أمريخانوفا وبيكميتوف وزينوروف و  
 & ,Amirkhanova, Bikmetov, Zinnurovوخريسوفا )

Kharisova, 2017 إىل رصد إدارة اجلامعة الروسية لقدراهتا )
التنافسية يف ضوء مدخل السمعة، ومدى امتالك اجلامعة 
 لقدرات مرنة للتكيف مع تغريات الوضع االقتصادي وتلبية

السوق، واعتمدت الدراسة على املنهج التارخيي لرصد  احتياج
السمعة العلمية للجامعات، وكذلك املنهج الوصفي عرب 

ن السنة مطالب  (400)االستبانة كأداة جلمع املعلومات من 
وطلبة السنة األوىل من  ،الثالثة والرابعة يف البكالوريوس

دد من املاجستري يف جامعة أوفا الروسية، وخرجت الدراسة بع
النتائج منها خطورة مدخل السمعة العلمية للجامعة، ذلك لو 
أهنا أمهلت أو شكلت بطريقة خاطئة فسيتطلب يف املتوسط 

عامًا من العمل لتغيريها، يف حني إهنا إذا كانت إجيابية  (20)
وغالبًا يكو   ،تارخييًا فهي حتتاج إىل موارد ووقت أقل لتطويرها

  قدرة اجلامعة على حتليل قدراهتا سنوات، كما أ (4)املتوسط 
تقييمها بشكل صحيح ُيسهم بشكل مؤثر يف و التنافسية 

  مسعة اجلامعة هي خليط إوكمكن القول  قراراهتا املستقبلية،
فاملوارد البشرية مؤثرة على  ،من القدرات التنافسية املختلفة

 واملواقع وكذلك املرافق اجلامعية، وكذلك نوعية التعليم ،السمعة
ُتسهم السمعة اجليدة  إذكما أ  العالقة تبادلية   ،اإللكرتونية

 على استقطاب املوارد البشرية اجليدة أيضاً.

 ,Sharabati)وذهبت دراسة شربايت واحليلة وأبوصاكمة  

Alhileh & Abusaime ,2019 :.332)  إىل دراسة تأثري جودة
اخلدمة على رضا خرجيي جامعة الشرق األوسط األردنية يف 

 -ضوء أربعة أبعاد جلودة اخلدمة هي )أعضاء هيئة التدريس
مكتبة اجلامعة(، واعتمدت  -الفصول الدراسية -إدارة اجلامعة

الدراسة على املنهج الوصفي عرب االستبانة اليت مجعها من 
الدراسة بعدد من النتائج من أمهها  خرجياً، وخرجت( 399)

تأثري تلك األبعاد على رضاهم عن اجلامعة، وجاء بُعد أعضاء 
 هيئة التدريس أواًل يليه الفصول الدراسية.

بتحديد ماذا De Han ,2015) واختصت دراسة دي ها ) 
تعين القدرة التنافسية يف مؤسسات التعليم العايل، وهل كمكن 

وكيف كمكن التحقق من تأثريها على  ترتيبها حبسب األمهية،
 (73)املستفيدين، واستخدم الباحث املنهج النوعي عرب إجراء 

جامعة هولندية، ( 16)مقابلة مع أعضاء هيئة التدريس من 
ن أ  متتلكها كقدرة تنافسية كم (13)وخرجت الدراسة ب

ومسعة ، اجلامعات، حلت أواًل جودة التعليم أو البحث العلمي
ومنو  ،لتمايز والتفرد يف أحد اجلوانب عن نظرياهتااجلامعة وا

أعداد الطالب وجودة املباين واملرافق واخلدمات، واجلدير 
أقل  كانت هي  احلصول على شهادات االعتماد بالذكر أ 

، كما بينت القدرات التنافسية أمهية من وجهة نظر العينة
تقرره الدراسة أ  القدرة التنافسية ليست حمددًا داخليًا 

بل هو انعكاس ما تقوم به اجلامعة يف  مبفردها، اجلامعات
 هم خارجها. عيو  من

( watjatrakul ,2014 : 686وعملت دراسة واجتراكول ) 
يد العوامل املؤثرة على الطلبة احملتملني للدراسة يف دعلى حت

اجلامعات اخلاصة، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي 
من طلبة  (318)جلمع املعلومات من عرب االستبانة كأداة 

البكالوريوس والدبلوم، وتقوم الدراسة على افرتاض أ  
هم  ؤ ظر إىل طلبتها كزبائن يتوجب إرضااجلامعات اخلاصة تن

كوهنم يدفعو  مثنًا خلدمة التعليم، وكو  رضا الزبو  هو حجر 
يدفع  األمر الذي ،الزاوية يف فلسفة إدارة اجلودة الشاملة
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اجلامعات اخلاصة للتهاو  قلياًل مع الطلبة، إال أ  نتائج 
 ،من الطلبة يريدو  تعليم حقيقي %70الدراسة أفضت إىل أ  

ودرجات  امتدنيً  اوينظرو  بسلبية للجامعة اليت تعطي تعليمً 
جود عالقة إجيابية بني امتالك اجلامعة باإلضافة لو مرتفعة، 

لطلبة كمكن تسميتها لبعض القدرات التنافسية وعوامل جذب ا
بالعوامل اهلادفة وهي جودة التعليم ومسعة اجلامعة والتأثري 
االجتماعي ومرافق اجلامعة واخلدمات اإلدارية كالتسجيل 

 واملكتبات وكفاءة املوظفني اإلدارية.
  هناك إ -يف حدود علم الباحث-القول كمكن وحمليًا  

وقدمها إ   ندرة يف الدراسات املتعلقة بعوامل جذب الطالب
وجدت، يف حني أ  هناك دراسات متعددة حول القدرات 
التنافسية لكنها تناولت املوضوع من حيث أمهية تكوين 
القدرات التنافسية دو  تركيز مناسب على دور تلك القدرات 
يف جذب الطلبة املتناسبني مع مكونات اجلامعة املختلفة إال 

وذجاً  مقرتحاً دم منالذي ق (2017)العباد يف عدد قليل؛ منها 
لرفع القدرة التنافسية جلامعة امللك سعود يف ضوء معايري 

وأوضحت نتائج الدراسة أ  ، التصنيفات العاملية للجامعات
االهتمام باملوارد البشرية هو أهم متطلبات تعزيز القدرة 

هو التنافسية، ومن األسس اليت يقوم عليها التصور املقرتح 
حقق القدرة التنافسية للجامعة مبا يليب تطوير نظام القبول لي

حاجات التنمية الوطنية، كما أوصت الدراسة بضرورة تطوير  
واالهتمام جبودة خمرجاهتا   ،كفاءات أعضاء هيئة التدريس

 كوسيلة لزيادة قدرهتا التنافسية.
وكو  جامعة جدة من أحدث اجلامعات السعودية يف  

وتاريخ  20937أُنشئت بالقرار السامي رقم  فقدالنشأة، 
وتقع يف منطقة مكة املكرمة بالقرب من ، ه2/6/1435

األمر الذي  جامعيت امللك عبدالعزيز وأم القرى العريقتني،
يعظم من أمهية بناء بعض القدرات التنافسية اليت متكنها من 
جذب أفضل الطلبة لنظامها التعليمي، وهذا ما يبدو أ  

نصت اخلطة االسرتاتيجية للجامعة  إذتسعى إليه اجلامعة 
اخليار األول لقادة جامعة جدة هي أ  تكو  ب (2019)

، األمر الذي يزيد من أمهية دراسة حتديد كرؤية هلا  املستقبل
درجة امتالك جامعة جدة لبعض القدرات التنافسية وعالقتها 

 بالعوامل املؤثرة على جذب الطلبة.

  مشكلة الدراسة:
إ  سعي اجلامعات حنو اجتذاب أفضل الطلبة لاللتحاق 
هبا عرب بناء بعض القدرات التنافسية املتنوعة املؤثرة بشكل 
حقيقي على خرجيي املرحلة الثانوية وأسرهم، أمر مل يعد خياراً 

واجبًا وطنيًا ال سيما مع التوسع الكبري يف صار مطروحًا بل 
اململكة العربية أعداد اجلامعات احلكومية واخلاصة يف 

أ  هناك  (2018)السعودية، وقد بينت نتائج دراسة احلارثي
جامعات تسعى بالفعل للحصول على أفضل خرجيي املرحلة 

هناك يف حني أ   ،كجامعة امللك فهد للبرتول واملعاد الثانوية  
  خرى احمليطة يف مرحلة القبولجامعات تنسق مع اجلامعات األ

قد يضيع عليها  ياض، األمر الذيكبعض اجلامعات مبنطقة الر 
 الفرصة بنصيب أكرب من أفضل اخلرجيني.

( Farhan ,2017 :76) وقد بينت نتائج دراسة فرحا 
إمكانية التأثري على قرار الطالب املتقدم احملتمل للجامعة عرب 
استعراض أنشطة اجلامعة يف العام السابق، والعمل على تسويق 

قدراهتا التنافسية اليت تتميز هبا عن خدماهتا وبراجمها وتوضيح 
 watjatrakulواجتراكول ) نظرياهتا، كما أظهرت نتائج دراسة

( وجود عالقة إجيابية بني امتالك اجلامعة لبعض 686: 2014,
القدرات التنافسية وعوامل جذب الطلبة إليها ومنها جودة 
 التعليم والتعلم، ومسعة اجلامعة، والتأثري اجملتمعي، ومرافق

 اجلامعة، واخلدمات اإلدارية.
وتأسيسًا على ما سبق، ظهرت أمهية بناء قدرات   

تنافسية تؤدي جلذب أفضل خمرجات املرحلة الثانوية، إال أنه 
من الضروري مراعاة جانبني؛ أحدمها هو استدامة تلك 
القدرات التنافسية عرب جودة اخلدمة، واآلخر هو النظر عرب 

 بنَي  فقدحول خدمات اجلامعة، وجهة نظر أصحاب املصلحة 
( ضرورة دمج Sharabati, et al., 2019 : 332)وآخرو  شربايت 

والعمل على تقييم  ،اجلامعة جلودة اخلدمة يف مناشطها املختلفة
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من الضروري  إذومراجعة جودة اخلدمة من خالل املستفيد، 
قد الكثري من احلقائق  ، كو ةالنظر بعيو  املستفيد من اخلدم

فقد بينت نتائج دراسة دي  ،تغري زاوية النظر إليهاختتلف ب
أ  قدرة اجلامعة على استقطاب أعداد  De Han ,2015)ها )

كبرية من الطالب يصب يف تعزيز قدراهتا التنافسية من وجهة 
نظر القيادات األكادكمية، يف حني أ  أعضاء هيئة التدريس 

ا إىل أ  قدرات ومالو  ،قللوا من أمهية تأثري اجلانب الكمي
اجلامعات التنافسية ستزداد إ  ازداد عدد الطلبة املتميزين 
بداخلها، ولذا تربز أمهية دراسة مدى امتالك تلك القدرات 
ومدى قدرهتا على جذب الطلبة القادرين على النجاح 

 األكادكمي هبا.
وحمليًا ملس الباحث قلة األحباث العلمية اليت تناولت   

وقدمها على  الطلبة لاللتحاق باجلامعاتجانب عوامل جذب 
ويعزو الباحث ذلك لصعوبة  ،الرغم من أمهية هذا املبحث

عدد نظرًا لقلة  ةاحلصول على مقعد جامعي يف الفرتة املاضي
مع التوسع الكبري يف مؤسسات إال أنه  سابقاً، اجلامعات

قد يستحسن دراسة هذا البعد من قبل ف ،التعليم حالياً 
 .الباحثني

وال شك أ  تعثر الطالب وعدم متكنه من التخرج يف   
على إشكالية يف قدرة الطالب  االوقت احملدد قد يكو  مؤشرً 

على اختيار اجلامعة املناسبة له من ناحية، ومن ناحية أخرى 
ضعف قدرة اجلامعة على استقطاب الطلبة املناسبني لرباجمها 

 (2019) األكادكمية، وبتتبع الباحث إلحصاءات التعليم
 وبالنظر ألعداد الطلبة املستجدين يف العام الدراسي

ومن مث  ،وطالبة اطالبً ( 389,585)البالغ  (2014/2015)
البالغ  سنوات دراسية أربعمقارنة بعدد اخلرجيني بعد 

نسبة املتعثرين عن التخرج  تتضح، وطالبة اطالبً ( 256,363)
كمكن عزوه لعدم تناسب قدرات ، األمر الذي %34,2 يلاو حب

يستلزم دراسة الطالب مع اجلامعة اليت التحق هبا، وهذا 
لزيادة  ،وحتديد القدرات التنافسية املؤثرة على جذب الطلبة

مما قد  ،اجلامعة على استقطاب الطلبة املناسبني هلا قدرة

ومتكني الطلبة من  ،يسمح بتحقيق أهدافها بكفاءة عالية
حتقيق النجاح األكادكمي والتخرج يف الفرتة احملددة واالنطالق 

 حنو سوق العمل.
وسعت جامعة جدة لبناء بعض القدرات التنافسية   

يشري موقع اجلامعة اإللكرتوين  إذاملؤثرة على جذب الطلبة، 
 استقطاب ورعاية املوهوبنيب خمتصة إدارة وجودإىل ( 2020)

كموهوبني يف مدارس التعليم العام، وتقدمي مزايا املصنفني  
خاصة هبم لاللتحاق جبامعة جدة يف عدة جماالت، منها 

وغريه -وهذا املشروع اجلديد العلوم واالبتكار، والقرآ  الكرمي، 
قد يتطلب العمل بشكل جاد ملعرفة قدرته  -من املشاريع 

 سعت الدراسة احلالية إىلوعليه فقد على جذب الطلبة، 
لبعض القدرات التنافسية  جامعة جدةامتالك  درجة حتديد

 وعالقتها بعوامل جذب الطلبة من وجهة نظرهم.

 أهداف الدراسة:
امتالك جامعة  درجةهتدف الدراسة احلالية إىل حتديد   

البنية التحتية واملوارد جدة للقدرات التنافسية يف جماالت 
، ورصد عوامل جذب البشرية والتعليم والتعلم والسمعة العلمية

الطلبة )الداخلية واخلارجية(، وحتديد العالقة بينهما واخلروج 
 .امبعادالت متكن من التنبؤ هب

 أسئلة الدراسة:
للقـــدرات التنافســـية )البنيـــة  جامعـــة جـــدةامـــتالك  درجـــةمـــا  .1

 السـمعة العلميـة( –التعليم والـتعلم  –املوارد البشرية  –التحتية 
 ؟من وجهة نظر الطلبة

مــا العوامــل املــؤثرة يف جــذب الطلبــة لاللتحــاق باجلامعــة مــن  .2
 وجهة نظرهم؟

هــــــل توجــــــد عالقــــــة ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوى  .3
( بــــني درجــــة امــــتالك جامعــــة جــــدة لــــبعض القــــدرات 0.01)

التنافســية وبــني عوامـــل جــذب الطلبـــة لاللتحــاق بـــه مــن وجهـــة 
 نظرهم؟
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لاللتحـــاق  هبـــا بـــؤامـــل جـــذب الطلبـــة الـــيت كمكـــن التنمـــا عو  .4
 لبعض القدرات التنافسية؟ها من خالل امتالك امعة جدةجب

 أهمية الدراسة:
 ية:الدراسة احلالية يف النقاط اآلت تظهر أمهية

السعي حنو رصد بعض القدرات التنافسية جلامعة  .1
 جدة كجامعة ناشئة.

لاللتحاق  العمل على حتديد عوامل اجلذب الطالبية .2
 باجلامعات املناسبة لقدراهتم.

دراسة إمكانية التنبؤ بالعالقة بني امتالك بعض  .3
 القدرات التنافسية وتوفر عوامل اجلذب الطالبية.

 حدود الدراسة:
راسة على القدرات ركزت الد احلدود املوضوعية: .1

واملوارد البشرية  )البنية التحتية :يةالتنافسية اآلت
( وحتديد العوامل والتعليم والتعلم والسمعة العلمية

اجلاذبة للطلبة )داخلياً وخارجياً( ودراسة نوع العالقة 
 .هبابينهما، وإمكانية التنبؤ 

 جدة جامعةمت تطبيق الدراسة يف احلدود املكانية:  .2
 يف حمافظة جدة.

 مت تطبيق الدراسة على عينة من احلدود البشرية: .3
 يف مرحلة البكالوريوس.جدة طلبة جامعة 

الفصل مت تطبيق الدراسة يف احلدود الزمنية:  .4
 هـ. 1440_1439الدراسي الثاين من العام الدراسي 

 صطلحات الدراسة:م
هي قدرة اجلامعة على تقدمي خدماهتا القدرات التنافسية: 

بشكل أكثر كفاءة وفعالية من اجلامعات األخرى حملياً ودولياً، 
مبا حيقق منوًا وتطويرًا للمجتمع احمللي، وينعكس على مكانة 

ومسعة اجلامعة، ويزيد من الطلب على خدماهتا وخمرجاهتا 
(، ويعرفه الباحث إجرائيًا بأهنا قدرة 33: 2012، )الصاحل

 اجلامعة على حتقيق متيز يلمسه الطلبة واجملتمع يف جماالت
السمعة ، و التعليم والتعلمو  ،املوارد البشريةو  ،البنية التحتية

 .العلمية

يعرفه الباحث إجرائيًا على أنه جمموعة  جذب الطلبة:عوامل 
األسباب اليت تدعو الطالب لاللتحاق باجلامعة سواء تلك 

وما تقدمه وحتويه من إمكانات، أو  ،العوامل املتعلقة باجلامعة
العوامل املتعلقة بالطالب نفسه وأسرته؛ وتدعوه لاللتحاق 

 جبامعة ما دو  غريها.

 :الدراسة نهجم
االرتباطي، وهو ذلك الوصفي استخدم الباحث املنهج   

النوع من أساليب البحث العلمي الذي كمكن بواسطته معرفة 
ما إذا كا  هناك مثة عالقة بني متغريين أو أكثر ومن مث معرفة 
درجة تلك العالقة وإمكانية التنبؤ بتأثري متغري على آخر 

 (.263-261 :2006،)العساف 

 مجتمع الدراسة وعينتها:
  جمتمع الدراسة من مجيع طالب جامعة جدة تكوَ   

من طلبة البكالوريوس، ومت توزيع ( 12135)والبالغ عددهم 
وهو عدد يساوي ضعف ما  ،طالباً ( 750)االستبانات على 

 Krejcieيشري له جدول حتديد العينات عند كرجيسي ومورقا  )

& Morgan, 1970 الذي حدد العينة املمثلة جملتمع يبلغ )
وقد استجاب ألداة  ،(375)يف حدود  عضو   (15000)

 وصف تفصيلي أيتا يمن الطلبة، وفيم (719)الدراسة 
 خلصائص العينة:
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 1 جدول
توزيع عينة الدراسة وفق الجنس

 أداة الدراسة:
ة قام الباحث ببناء أدوات الدراسة املكونة من استبان  

القدرات التنافسية، ى امتالك حدمها لقياس مدأ ذات حمورين،
خر لرصد عوامل جذب الطلبة حنو اجلامعة، معتمدًا على واآل

تائج استخدم مقياس مخاسي متدرج، ولتسهيل تفسري الن
 لتحديد مستوى اإلجابة على بنود يتالباحث األسلوب اآل

، 4، عالية=5مت إعطاء وز  للبدائل: )عالية جدًا= إذاألداة، 

(، مث مت تصنيف 1جدًا=، منخفضة 2، منخفضة=3متوسطة=
وية املدى من خالل تلك اإلجابات إىل مخسة مستويات متسا

 ية:تاملعادلة اآل
عدد بدائل األداة ÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكرب قيمة

 :يتلنحصل على التصنيف اآل 0.80=  5( ÷ 5-1)= 

 2 جدول
 :المستخدم في أداة البحثتوزيع للفئات وفق التدرج 

 
 المحكمينصدق 

لألداة مت عرضها على جمموعة  صدق احملكمنيللتأكد من 
لرتبوية وأصول الرتبية، ويف ضوء امن أساتذة اإلدارة 

كما مت حساب معامالت ارتباط املالحظات مت تنقيح األداة،  
بريسو  لقياس العالقة بني بنود احملور األول: القدرات 

على النحو ، بالدرجة الكلية للمحور، عة جدةالتنافسية جلام
:اآليت

 3جدول 
 (50)العينة االستطالعية: ن=:بالدرجة الكلية للمحور لجامعة جدةالتنافسية  القدرات :معامالت ارتباط بنود المحور األول

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 0.7069** 5 0.5547** 9 0.6934** 13 0.7068** 
2 0.7296** 6 0.4258** 10 0.6028** 14 0.6984** 
3 0.7182** 7 0.7939** 11 0.3298* 15 0.5384** 
4 0.6019** 8 0.5846** 12 0.7625** 16 0.4002** 

  0.01** دالة عند مستوى       0.05* دالة عند مستوى 

 الجنس النسبة العدد الجنس
 طالب 64.3 462 طالب
 طالبة 35.7 257 طالبة

 المجموع 100.0 719 المجموع

 مدى المتوسطات الوصف الوصف
 5.00 – 4.21 مؤثر قوي جداً  عالية جداً 

 4.20 – 3.41 مؤثر قوي عالية
 3.40 – 2.61 مؤثر متوسط متوسطة
 2.60 – 1.81 مؤثر ضعيف منخفضة

 1.80 – 1.00 ليس له تأثري منخفضة جداً 
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متتع أداة الدراسة بقدر مناسب من  (3)اجلدول  يوضحو   
مت حساب معامالت ارتباط بريسو  االرتباط بني حماورها، كما 

لقياس العالقة بني بنود احملور الثاين: عوامل جذب الطلبة 
 :الختيار اجلامعة، بالدرجة الكلية للمحور

 4جدول 
 (50)العينة االستطالعية: ن=:جذب الطلبة الختيار الجامعة بالدرجة الكلية للمحور عوامل :معامالت ارتباط بنود المحور الثاني

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 0.6309** 6 0.2925* 11 0.6728** 
2 0.6497** 7 0.4132** 12 0.5646** 
3 0.6560** 8 0.5787** 13 0.4684** 
4 0.5693** 9 0.6316**   
5 0.6927** 10 0.5855**   

  0.01** دالة عند مستوى        0.05* دالة عند مستوى 

أ  مجيع العبارات دالة عند  (4) واتضح عرب اجلدول رقم 
وهذا مؤشر على ارتفاع  ،(0.01)أو  (0.05)مستويات الداللة 

معامالت االتساق الداخلي، كما تدل على وجود مؤشرات 
 صدق مرتفعة وكافية.

 ثانياً: ثبات األداة:
 5جدول 

 (50)العينة االستطالعية: ن= :ألبعاد ومحاور الدراسة معامالت ثبات ألفا كرونباخ
 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود البعد/المحور
 0.87 4 البنية التحتية
 0.63 4 املوارد البشرية
 0.67 4 التعليم والتعلم
 0.69 4 السمعة العلمية

 0.89 16 ة جدةاحملور األول: القدرات التنافسية جلامع
 0.80 7 الداخليةالعوامل 

 0.78 6 العوامل اخلارجية
 0.83 13 احملور الثاين: عوامل جذب الطلبة الختيار اجلامعة

 0.91 29 الثبات الكلي لألداة
متتع حماور األداة وأبعادها ( 5)كما اتضح من اجلدول رقم 

 بثبات مقبول إحصائياً.

 ومناقشتها:نتائج الدراسة 
للقدرات  جامعة جدةامتالك  درجةالسؤال األول: ما 

التعليم  –الموارد البشرية  –التنافسية )البنية التحتية 
 ؟من وجهة نظر الطلبة السمعة العلمية( –والتعلم 

 البعد األول: البنية التحتية:
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 6جدول 
 بعمدلقمدرات التنافسمية فمي ا الدراسة حول رأيهمم بممدى اممتالك المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينةالتكرارات والنسب 

 .البنية التحتية

 درجات 5املتوسط احلسايب من *

أ  املتوسط العام لبعد البنية  (6)يتضح من اجلدول رقم   
وهو متوسط يقع ضمن  (5)من أصل  (2.72)التحتية بلغ 

الفئة الثالثة، األمر الذي يشري إىل أ  عينة الدراسة موافقة 
تنافسية الجامعة جدة للقدرات  بدرجة متوسطة على امتالك

عد البنية التحتية، ويعزو الباحث هذه النتيجة حلداثة يف بُ 
ومن الواضح استمرار  ،(2014)اجلامعة اليت أنشئت يف العام 

مشاريع البنية التحتية واستكماهلا األمر الذي قد يرفع من 
 امتالك اجلامعة لتلك القدرة التنافسية. درجة

وهي "الكليات والعمادات  (2)قم وجاءت العبارة ر    
املساندة متقاربة لتسهيل خدمة الطلبة" يف املرتبة األوىل 

وختتلف هذه النتيجة مع ( 3.08)بدرجة)متوسطة( مبتوسط 
يف  ،عمادات املساندة يف املقر الرئيستقع ال إذالواقع املعاش 

، ة عن املقر الرئيسحني تقع عدد من الكليات يف فروع بعيد
باحث هذه النتيجة إىل مشولية عينة الدراسة للمقر ويعزو ال

( 4)الرئيس والفروع املختلفة، يف حني جاءت العبارة رقم 

 طوياًل  اوهي" صممت اجلامعة بشكل جيعل الطالب كمضي وقتً 
كأقل املتوسطات يف املرتبة الرابعة بدرجة   ،داخلها" اوممتعً 

هذه ويعزو الباحث ، (2.29)بلغ متوسطها  إذ)منخفضة( 
 البنية التحتية يف املقر الرئيس النتيجة لعدم اكتمال مشاريع

وتوزع عدد من مقراهتا يف أماكن خمتلفة من مدينة  ،للجامعة
وغالب تلك الفروع كا  يتبع جلهات أخرى انضمت  ،جدة

تدرجييًا بعد نشأة اجلامعة، ويرى الباحث ضرورة اكتمال 
حتية قبل إعال  ومنها البنية الت الناشئة مكونات اجلامعة

 افتتاحها.
ويرى الباحث أ  امتالك اجلامعة لقدرات تنافسية يف   

بُعد البنية التحتية أمر قد ُيسهم يف تشكيل عوامل جذب 
وقد بينت نتيجة دراسة واجتراكول  للطلبة املتميزين،

(watjatrakul,2014 :.686 وجود عالقة إجيابية بني امتالك )
 من مثة وقدرهتا على جذب الطلبة، و اجلامعة لبنية حتتية مناسب

على توفري البنية التحتية  جامعة جدةفمن الضروري أ  تعمل 
الفروع املختلفة يف الفرع الداعمة للعملية األكادكمية عرب مجع 

وتصميم املباين اجلامعية بقدر يدفع الطلبة إلمضاء  الرئيس
 أكرب وقت ممكن داخلها.

  

عالية  العناصر م
منخفضة  منخفضة متوسطة عالية جداً 

 جداً 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

املساندة متقاربة  الكليات والعمادات 2
 .لتسهيل خدمة الطلبة

 52 116 347 132 72 ت
3.08 1.01 1 % 10.0 18.4 48.3 16.1 7.2 

 .مباين املدينة اجلامعية حديثة 1
 78 102 357 116 66 ت

2.99 1.05 2 % 9.2 16.1 49.7 14.2 10.8 

توافر اإلمكانات الالزمة ملمارسة خمتلف  3
 .داخل املدينة اجلامعية األنشطة الطالبية

 148 212 227 82 50 ت
2.55 1.14 3 % 7.0 11.4 31.6 29.5 20.6 

صممت اجلامعة بشكل جيعل الطالب  4
 .داخلها اوممتعً  طوياًل  اكمضي وقتً 

 236 194 175 74 40 ت
2.29 1.18 4 % 5.6 10.3 24.3 27.0 32.8 

  0.88 2.72 املتوسط* العام للبعد
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 :البعد الثاني: الموارد البشرية
 7جدول 

 عمدب  لقمدرات التنافسمية فمي ا الدراسة حول رأيهمم بممدى اممتالك التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة
 :الموارد البشرية

عالية  العناصر م
 جداً 

منخفضة  منخفضة متوسطة عالية
 جداً 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

5 
أعضاء هيئة التدريس من ذوي املستوى 

 .العلمي الرفيع
 20 46 227 340 86 ت

3.59 0.88 1 
% 12.0 47.3 31.6 6.4 2.8 

7 
احرتافية الكادر اإلداري يفعل اخلدمات 

 .الطالبية
 

 50 108 353 146 62 ت
3.09 0.99 2 

% 8.6 20.3 49.1 15.0 7.0 

8 
االختيار الدقيق ملشريف األنشطة الطالبية 

 .ُيسهم يف إقبال الطلبة على األنشطة املختلفة
 58 152 290 112 107 ت

3.08 1.13 3 
% 14.9 15.6 40.3 21.1 8.1 

 .املتميزين فقطاجلامعة تقبل الطلبة  6
 80 158 310 116 55 ت

2.87 1.06 4 
% 7.6 16.1 43.1 22.0 11.1 

  0.70 3.16 المتوسط* العام للبعد
.درجات 5* املتوسط احلسايب من 

أ  املتوسط العام لبعد املوارد  (7)يتضح من اجلدول رقم   
وهو متوسط يقع ضمن  ،(5)من أصل  (3.16)البشرية بلغ 

الفئة الثالثة، األمر الذي يشري إىل أ  عينة الدراسة موافقة 
تنافسية البدرجة متوسطة على امتالك جامعة جدة للقدرات 

يف بُعد املوارد البشرية، ويعزو الباحث هذه النتيجة للتنافسية 
ة اليت يفرضها وجود جامعة امللك عبد العزيز يف ذات العالي

املدينة، األمر الذي قد جيعل امتالك جامعة جدة لقدرات 
 ليس سهاًل. تنافسية يف بُعد املوارد البشرية أمراً 

أعضاء هيئة التدريس  وهي " (5)وجاءت العبارة رقم   
يف املرتبة األوىل  ،"من ذوي املستوى العلمي الرفيع

تيجة مع نتيجة ، وتتفق هذه الن(3.59)بدرجة)عالية( مبتوسط 
اليت بينت تأثري  (Sharabati et al., 2019)ن دراسة شرباين وآخري

جودة أعضاء هيئة التدريس على رضا الطلبة عن اجلامعة، يف 

اجلامعة تقبل الطلبة  ": وهي (6)حني جاءت العبارة رقم 
كأقل املتوسطات يف املرتبة الرابعة بدرجة   " املتميزين فقط

وختتلف هذه النتيجة مع ( 2.87)بلغ متوسطها  إذ)متوسطة( 
اليت بينت أ  االهتمام باملوارد  (2017)نتيجة دراسة العباد

البشرية هو أهم متطلبات تعزيز القدرة التنافسية يف جامعة 
ويف ضوء ذلك أوصت الدراسة بتطوير نظام  ،امللك سعود

قبول الطالب مبا يضمن قبول األفضل، كما أ  نتيجة دراسة 
( وضعت نوعية املوارد البشرية )أعضاء Farhan,2017فرحا  )

هيئة التدريس والطلبة( كثاين أبرز القدرات التنافسية 
 للجامعات املؤثرة يف جذب الطلبة.
 م:البعد الثالث: التعليم والتعل
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 8جدول 
 ب عمدلقمدرات التنافسمية فمي ك االدراسة حول رأيهمم بممدى اممتال التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة

 :التعليم والتعلم
عاليمممممممممممممة  العناصر م

 جداً 

منخفضممممممممممة  منخفضة متوسطة عالية
 جداً 

المتوسمممممممممممممممممممط 
 الحسابي

االنحممممممممممممممممممراف 
 المعياري

 الترتيب

ــــة تتــــوفر بشــــكل داعــــم  10 التقنيــــة احلديث
 .لعمليات التعليم والتعلم

 1 1.16 3.33 60 99 226 212 122 ت
% 17.0 29.5 31.4 13.8 8.3 

التخصصــــــــــات الدراســــــــــية املوجــــــــــودة  11
 .مناسبة لسوق العمل

 2 1.14 3.29 53 104 268 166 128 ت

% 17.8 23.1 37.3 14.5 7.4 
الصـــــــــرامة العلميـــــــــة تـــــــــؤدي إىل رفـــــــــع  9

 .مستوى الطلبة

 3 1.07 3.25 52 95 290 186 96 ت

% 13.4 25.9 40.3 13.2 7.2 
الــربامج الدراســية املوجــودة تركــز علــى  12

 .اجلانب العملي التطبيقي

 4 1.07 3.15 56 112 305 162 84 ت

% 11.7 22.5 42.4 15.6 7.8 
  0.78 3.26 المتوسط* العام للبعد
 درجات 5* املتوسط احلسايب من 

أ  املتوسط العام لبعد  (8)يتضح من اجلدول رقم   
وهو متوسط يقع  (5)من أصل  (3.26)بلغ  التعليم والتعلم

ضمن الفئة الثالثة، األمر الذي يشري إىل أ  عينة الدراسة 
موافقة بدرجة متوسطة على امتالك جامعة جدة للقدرات 

تنافسية يف بُعد التعليم والتعلم، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة ال
اليت بينت أ  درجة تطبيق معايري  (2017) دراسة اجلارودي

علم املتعلق بأحد األقسام العلمية جبامعة اجلودة يف التعليم والت
امللك سعود جاءت بدرجة متوسطة، ويُعد الباحث تقارب 

ناشئة يف جامعة نتيجة اجلامعتني أمراً لصاحل جامعة جدة كوهنا 
 حني أ  جامعة امللك سعود هي أقدم اجلامعات احلكومية.

التقنية احلديثة تتوفر  وهي " ،(10)وجاءت العبارة رقم    
" يف املرتبة األوىل بشكل داعم لعمليات التعليم والتعلم

، ويعزو البحث هذه النتيجة (3.33)بدرجة)متوسطة( مبتوسط 

إىل ميل اجلامعة حنو حتويل عدد من املقررات إىل أسلوب 
وتتفق هذه النتيجة مع  ،التعلم عن بُعد القائم على التقنية

بضرورة توفري أماكن مزودة  (2017) توصية اجلارودي
باحلواسيب واإلنرتنت لدعم عملية التعليم والتعلم، يف حني 

الربامج الدراسية املوجودة تركز وهي " ،(12)جاءت العبارة رقم 
" كأقل املتوسطات يف املرتبة على اجلانب العملي التطبيقي

وختتلف  ،(3.15)بلغ متوسطها  إذالرابعة بدرجة )متوسطة( 
 نوآخري تيجة املتوسطة عن نتيجة دراسة غماجهذه الن

(Gamage et al., 2008)  اليت بينت أمهية جودة الربامج
األكادكمية وتركيزها على اجلوانب التطبيقية اليت تسرع من 

مة ومؤثرة العمل واعتبارها قدرة تنافسية مهاالخنراط يف سوق 
 على قدرهتا على جذب الطلبة من ذوي التميز.

 البعد الرابع: السمعة العلمية:
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 9جدول 
 ب عمدلقمدرات التنافسمية فمي ا الدراسة حول رأيهمم بممدى اممتالك التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة

 :السمعة العلمية
ــــــــــــــــــة  العناصر م عالي

 جداً 
منخفضـــــــــــــــة  منخفضة متوسطة عالية

 جداً 
املتوســــــــــــــــــــــــط 

 احلسايب
االحنـــــــــــــــــــــــراف 

 املعياري
 الرتتيب

بعـــض ختصصـــات اجلامعـــة جتـــذب الطلبـــة  16
 .من مجيع أحناء اململكة

 1 1.17 3.57 42 84 212 187 194 ت
% 27.0 26.0 29.5 11.7 5.8 

جامعــة جــدة أنـــه ذو معــروف عــن طالــب  14
 .قدرات علمية مرتفعة

 2 1.02 3.23 48 84 321 186 80 ت
% 11.1 25.9 44.6 11.7 6.7 

مسعـــــة بعـــــض املنتســـــبني للجامعـــــة دفعتـــــين  13
 .لاللتحاق هبا

 3 1.11 3.07 75 134 232 220 58 ت
% 8.1 30.6 32.3 18.6 10.4 

االنضــــمام جلامعــــة جــــدة صــــعب ألهنــــا ال  15
 .تقبل إال املتميزين فقط

 4 1.12 2.77 106 178 270 106 59 ت
% 8.2 14.7 37.6 24.8 14.7 

  0.78 3.16 املتوسط* العام للبعد
 درجات 5* املتوسط احلسايب من 

أ  املتوسط العام لُبعد  (9)يتضح من اجلدول رقم   
وهو متوسط يقع  (5) من أصل (3.16) السمعة العلمية بلغ

ضمن الفئة الثالثة، األمر الذي يشري إىل أ  عينة الدراسة 
موافقة بدرجة متوسطة على امتالك جامعة جدة للقدرات 

تنافسية يف بُعد السمعة العلمية، ويعزو الباحث هذه النتيجة ال
لكو  جامعة جدة حديثة النشأة والزالت مسعتها العلمية يف 

 وقد ،بناء وحتتاج إىل الوقت واجلهد كي تظهر بقوةطور ال
 .Amirkhanova et al) نينت نتائج دراسة أمريخانوفا وآخريب

خطورة مدخل السمعة العلمية كقدرة تنافسية وحاجتها  (2017
 .لوقت طويل لتغيريها

بعض ختصصات اجلامعة وهي " ،(16)وجاءت العبارة رقم 
" يف املرتبة األوىل ةجتذب الطلبة من مجيع أحناء اململك

حث هذه النتيجة ا، ويعزو الب(3.57)بدرجة)عالية( مبتوسط 
تخصصات املبتكرة  الإىل سعي اجلامعة حنو تقدمي عدد من 

كاألمن السيرباين واإلعالم الرقمي، يف حني جاءت العبارة رقم 
االنضمام جلامعة جدة صعب ألهنا ال تقبل إال  وهي " (12)

" كأقل املتوسطات يف املرتبة الرابعة بدرجة  املتميزين فقط
ويعزو الباحث هذه  ،(2.77)بلغ متوسطها  إذ)متوسطة( 

 ،النتيجة لتأثري وجود جامعة امللك عبد العزيز يف نفس املدينة
األمر الذي قد يعين تركيز  الطلبة من ذوي التميز على 

 االنضمام للجامعة املعروفة أكثر.
 10 جدول

 معة جدةالمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً ألبعاد القدرات التنافسية لجا
 الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط* احلسايب األبعاد

 4 0.88 2.72 البنية التحتية
 2 0.70 3.16 املوارد البشرية

 1 0.78 3.26 التعليم والتعلم
 2 0.78 3.16 السمعة العلمية

  0.63 3.07 امعة جدةالدرجة الكلية للقدرات التنافسية جل
 درجات 5* املتوسط من 
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أ  الدرجة الكلية للقدرات  (10)يتضح من اجلدول رقم   
وهو متوسط  ،(5)من أصل  (3.07)بلغ  ة جدةالتنافسية جلامع
الثالثة، األمر الذي يشري إىل أ  عينة الدراسة يقع يف الفئة 

قدرات تنافسية جامعة جدة  موافقة بدرجة متوسطة المتالك
)التعليم والتعلم، واملوارد البشرية، والسمعة  :الرتتيب اآليت وفق

وهو أمر يتناسب مع حداثة اجلامعة  ،العلمية، والبنية التحتية(

عيم تلك القدرات إال أ  على إدارة اجلامعة العمل على تد
 .وتعزيزها

ممممما العوامممممل المممممؤثرة فممممي جممممذب الطلبممممة  السممممؤال الثمممماني:
 لاللتحاق بالجامعة من وجهة نظرهم؟

 البعد األول: العوامل الداخلية:

 11 جدول
الدراسممة حممول العوامممل الداخليممة المممؤثرة فممي جممذب الطلبممة عينممة  التكممرارات والنسممب المئويممة والمتوسممطات الحسممابية وترتيبهمما تنازليمماً إلجابممات

 :لاللتحاق بالجامعة
مــــؤثر قــــوي  العوامل م

 جداً 

مـــــــــــــــــــؤثر 
 قوي

مــــــــــــــــــــــــــؤثر 
 متوسط

مــــــــــــــــــــــــــؤثر 
 ضعيف

لــــــيس لــــــه 
 تأثري

املتوســـــــــــــــــــــط 
 احلسايب

االحنــــــــــــــــــــراف 
 املعياري

 الرتتيب

 1 1.22 3.66 40 82 210 140 247 ت .توفر ختصصات يطلبها سوق العمل 6
% 34.4 19.5 29.2 11.4 5.6 

اجلدية والصرامة يف النـواحي العلميـة لرفـع  7
 .مستوى اخلريج

 2 1.07 3.35 52 70 277 216 104 ت
% 14.5 30.0 38.5 9.7 7.2 

هيئــــة التــــدريس  مسعــــة عــــدد مــــن أعضــــاء 4
 .م للجامعةضوالطالب جيعلين أن

 3 1.27 3.28 88 94 209 184 144 ت
% 20.0 25.6 29.1 13.1 12.2 

 3 1.31 3.28 88 104 219 136 172 ت .اكتمال مباين املدينة اجلامعية 1
% 23.9 18.9 30.5 14.5 12.2 

 5 1.18 3.26 66 116 221 196 120 ت .تصميم اجلامعة حديث 2
% 16.7 27.3 30.7 16.1 9.2 

مارســــــــــة تــــــــــوفر اإلمكانــــــــــات الالزمــــــــــة مل 3
 األنشطة الطالبية

 6 1.33 3.14 114 105 210 146 144 ت
% 20.0 20.3 29.2 14.6 15.9 

اجلامعـــة تقبـــل املتميــــزين فقـــط لـــذا كنــــت  5
 .منهم اواحدً 

 7 1.18 2.95 108 116 274 144 77 ت
% 10.7 20.0 38.1 16.1 15.0 

  0.85 3.27 المتوسط* العام للبعد
 درجات 5املتوسط احلسايب من * 

لعوامل ل أ  املتوسط العام (11)يتضح من اجلدول رقم   
 يف جذب الطلبة لاللتحاق باجلامعةاملتعلقة باجلامعة الداخلية 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة  ،(5)من أصل  (3.27)بلغ 
الثالثة، األمر الذي يشري إىل أ  عينة الدراسة موافقة بدرجة 

وجود العوامل املؤثرة الداخلية املتعلقة باجلامعة متوسطة على 
املسامهة يف جذب الطلبة لاللتحاق هبا كمؤثر متوسط، ويعزو 
الباحث هذه النتيجة املتوسطة إىل سعي اجلامعة حنو جذب 

 ،الطلبة وبناء قدرات تنافسية متعددة لتحقيق ذلك اهلدف

نعكس لكن اجلامعة الناشئة حتتاج إىل مزيد من الوقت حىت ت
ويف عيو  اجملتمع  ،تلك اجلهود على أرض الواقع من جهة

أشارت نتائج دراسة دي  فقد ،احمللي من جهة أخرى
أ  القدرات التنافسية للجامعة إىل  (Hann,2015 De)ها 

بل هو انعكاس  ،ليست حمددًا داخليًا تقرره اجلامعة فحسب
 اجملتمع احمليط هبا. يراهملا 

توفر ختصصات  وهي " ،(6)وجاءت العبارة رقم    
" يف املرتبة األوىل كمؤثر قوي مبتوسط  يطلبها سوق العمل

اليت ( 1997)، وتتفق هذه النتيجة مع توصية الزهراين (3.66)
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شددت على ضرورة ربط القبول يف الربامج األكادكمية 
باحتياجات سوق العمل للحيلولة دو  تفاقم مشكلة بطالة 

 وهي " ،(5)حني جاءت العبارة رقم  خرجيي التعليم العايل، يف
" يف املرتبة منهم ااجلامعة تقبل املتميزين فقط لذا كنت واحدً 

ولعل هذه النتيجة  (،2.95)األخرية كمؤثر متوسط مبتوسط 
بتطوير سياسات القبول يف  (2017)تتفق مع توصية العباد

اجلامعات لزيادة قدراهتا التنافسية، وكمكن استنتاج أ  معايري 
قبول يف جامعة جدة متوسطة تستهدف املتميزين وترحب ال

 باألقل متيزاً.

 البعد الثاني: العوامل الخارجية:

 12 جدول
الطلبممة  عينممة الدراسممة حممول العوامممل الخارجيممة المممؤثرة فممي جممذب التكممرارات والنسممب المئويممة والمتوسممطات الحسممابية وترتيبهمما تنازليمماً إلجابممات

 :لاللتحاق بالجامعة
ممممؤثر قممموي  العوامل م

 جداً 
مممممممممممممممؤثر 

 قوي
ممممممممممممممممممممممؤثر 

 متوسط
ممممممممممممممممممممممؤثر 

 ضعيف
لممممميس لممممم  

 تأثير
المتوسمممممممممممممط 

 الحسابي
االنحمممممممممممممراف 

 المعياري
 الترتيب

يف هـــــــذه الســـــــن ال يوجـــــــد شـــــــيء  13
 .أفعله سوى الدراسة

 1 1.44 3.39 118 84 136 164 217 ت
% 30.2 22.8 18.9 11.7 16.4 

 2 1.35 3.24 104 110 176 165 164 ت .اجلامعة من مقر سكينقرب  9
% 22.8 22.9 24.5 15.3 14.5 

ــــــــأثري رغبــــــــة األســــــــرة يف اختيــــــــار  8 ت
 .جامعة الدراسة

 3 1.22 3.16 98 90 237 190 104 ت
% 14.5 26.4 33.0 12.5 13.6 

وجــود أقــارب أو أصــدقاء يدرســو   11
 .يف اجلامعة

 4 1.44 2.71 218 108 168 112 113 ت
% 15.7 15.6 23.4 15.0 30.3 

 5 1.43 2.57 256 98 152 122 91 ت .دخلت اجلامعة دو  هدف حمدد 12
% 12.7 17.0 21.1 13.6 35.6 

 6 1.46 2.55 272 76 178 86 107 ت .مل أقبل يف اجلامعات األخرى 10
% 14.9 12.0 24.8 10.6 37.8 

  0.91 2.94 العام للبعد المتوسط*
 درجات 5* املتوسط احلسايب من 

لعوامل ل أ  املتوسط العام( 12)يتضح من اجلدول رقم   
بلغ  باجلامعة جذب الطلبة لاللتحاق ارجية واملتعلقة بالطلبةاخل

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة،  ،(5)من أصل  (2.94)
الدراسة موافقة على وجود  عينةاألمر الذي يشري إىل أ  

العوامل املؤثرة اخلارجية املتعلقة بالطلبة كمؤثر متوسط يف 
جذب الطلبة لاللتحاق باجلامعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة 

األمر الذي سهل  ،للتوسع الكبري يف عدد اجلامعات احلكومية
 خول أعداد كبرية للجامعات.من د

يف هذه السن ال يوجد  وهي " (13)وجاءت العبارة رقم   
" يف املرتبة األوىل كمؤثر متوسط  شيء أفعله سوى الدراسة

، وتتفق هذه النتيجة مع خطة التعليم العايل (3.39)مبتوسط 
من %( 95)اليت بينت وجوب استقطاب  (23: 2029، )آفاق

خرجيي املرحلة الثانوية ملؤسسات التعليم العايل املختلفة 
املتبقية إىل سوق العمل، يف حني جاءت العبارة  %(5)وذهاب 

" يف املرتبة مل أقبل يف اجلامعات األخرى وهي " (10)رقم 
، ولعل هذه النتيجة (2.55)األخرية كمؤثر ضعيف مبتوسط 

يف سياسة القبول  تتفق مع التوجه العام لكثري من اجلامعات
 الواسعة.
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 13 جدول
 :المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لعوامل جذب الطلبة لاللتحاق بالجامعة

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط* الحسابي العوامل

 1 0.85 3.27 العوامل الداخلية
 2 0.91 2.94 العوامل اخلارجية

  0.74 3.12 الدرجة الكلية لعوامل جذب الطلبة الختيار الجامعة
 درجات 5* املتوسط من 

حصول العوامل الداخلية  (13)يتضح من اجلدول رقم 
املتعلقة باجلامعة على متوسط أعلى من العوامل اخلارجية 
املتعلقة بالطلبة، ويرى الباحث هذه النتيجة قد تعطي مؤشراً 
لوجود سهولة يف احلصول على القبول مبا يتوافق مع العوامل 
اخلاصة بالطلبة من حيث األسرة واملكا  اجلغرايف نظرًا للتوسع 

اجلامعات ووجود أكثر من جامعة حكومية يف البيئة يف أعداد 
احمليطة بالطلبة؛ األمر الذي جعل من الطلبة يركزو  على 
العوامل الداخلية واملتعلقة باجلامعة ذاهتا لتحديد اخليار األمثل 

 لاللتحاق.
هل توجد عالقة ذات داللمة ححصمائية عنمد السؤال الثالث: 

ة جمممدة لمممبعض ( بمممين درجمممة اممممتالك جامعممم0.01مسمممتوى )

القدرات التنافسية وبين عواممل جمذب الطلبمة لاللتحماق بم  
 :من وجهة نظرهم

هذا السؤال قام الباحث باستخدام معامل  نلإلجابة ع
 جامعة جدةارتباط بريسو  لقياس العالقة بني مدى امتالك 

 –املوارد البشرية  –لبعض القدرات التنافسية: )البنية التحتية 
السمعة العلمية(، وبني عوامل جذب الطلبة  –التعليم والتعلم 

ية توضح النتائج اليت مت التوصل ت. واجلداول اآلالاللتحاق هب
 هلا:

 ة جدةالعالقة بين أبعاد القدرات التنافسية لجامع 
رة في جذب الطلبة لاللتحاق وبين العوامل الداخلية المؤث

 :هاب
 14جدول 

وبمين العواممل الداخليمة الممؤثرة فمي جمذب الطلبمة لاللتحماق  ة جمدةلجامعم معامالت ارتبماط بيرسمون لقيمال العالقمة بمين أبعماد القمدرات التنافسمية
 (719)ن=هاب

 العالقةوصف  مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد
 طردية )موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.3945 البنية التحتية
 طردية )موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.4826 املوارد البشرية

 طردية )موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.4084 التعليم والتعلم
 طردية )موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.3908 السمعة العلمية
 طردية )موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.5170 جامعة جدةللقدرات التنافسية لالدرجة الكلية 

أ  هناك عالقات طردية ( 14)يتضح من اجلدول رقم 
: )البنية ة جدة)موجبة( بني أبعاد القدرات التنافسية جلامع

التحتية، املوارد البشرية، التعليم والتعلم، السمعة العلمية(، 
، هباوبني العوامل الداخلية املؤثرة يف جذب الطلبة لاللتحاق 

لقدرات التنافسية ا امتالك عت درجةمما يشري إىل أنه كلما ارتف
ارتفع تأثري ذلك على العوامل الداخلية  ؛يف تلك اجملاالت

انت تلك العالقات دالة إحصائيًا عند جلذب الطلبة، وك
ولعل هذه النتيجة تدفع إدارة اجلامعات ، (0.01)مستوى 

املختلفة على الرتكيز على بناء قدراهتا التنافسية لزيادة العوامل 
 املؤثرة يف جذب الطلبة لاللتحاق هبا.
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وبين  جامعة جدةالعالقة بين أبعاد القدرات التنافسية ل
العوامل الخارجية المؤثرة في جذب الطلبة لاللتحاق 

 بالجامعة:

 15 جدول
وبمين العواممل الخارجيمة الممؤثرة فمي جمذب الطلبمة لاللتحماق  جامعمة جمدةل معامالت ارتباط بيرسون لقيمال العالقمة بمين أبعماد القمدرات التنافسمية

 :(719=)ن بالجامعة
 وصف العالقة مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 طردية )موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.2115 البنية التحتية
 طردية )موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.2901 املوارد البشرية

 شبه منعدمة غري دالة 0.0662 التعليم والتعلم
 )موجبة( طردية 0.01دالة عند مستوى  0.1440 السمعة العلمية

 طردية )موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.2187 امعة جدةة للقدرات التنافسية جلالدرجة الكلي
أ  هناك عالقات طردية  (15)يتضح من اجلدول رقم   

: )البنية جلامعة جدة)موجبة( بني أبعاد القدرات التنافسية 
التحتية، املوارد البشرية، السمعة العلمية(، وبني العوامل 

، مما يشري إىل هبااخلارجية املؤثرة يف جذب الطلبة لاللتحاق 
للقدرات التنافسية  جامعة جدةامتالك  ت درجةأنه كلما ارتفع

يف تلك اجملاالت، ارتفع تأثري ذلك على العوامل اخلارجية 
تلك اجلامعات، وكانت تلك جلذب الطلبة لاللتحاق ب

ويعزو الباحث  (،0.01)العالقات دالة إحصائيًا عند مستوى 
هذه النتيجة إىل أ  الطلبة يبحثو  عن اجلامعة اليت حتقق 
 رغباهتم واحتياجاهتم املختلفة، وساعد يف ذلك التوسع يف

يرى الباحث ضرورة أ  عدد اجلامعات احلكومية، وعليه 
راهتا التنافسية بشكل يؤثر على تسعى كل جامعة لبناء قد

 عوامل جذب الطلبة من ذوي التميز لاللتحاق هبا.
أ  العالقة شبه منعدمة  (15)كما يتضح من اجلدول رقم  

: )التعليم والتعلم(، امعة جدةبني بعد القدرات التنافسية جل
وبني العوامل اخلارجية املؤثرة يف جذب الطلبة لاللتحاق بتلك 

امتالك  درجةاجلامعات، مما يشري إىل أنه ال يوجد عالقة بني 
القدرات التنافسية يف جمال التعليم والتعلم، وبني العوامل 

كانت  فقداخلارجية جلذب الطلبة لاللتحاق بتلك اجلامعات، 
 دالة إحصائياً، وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة النتيجة غري

 من %( 70)اليت رصد أ  ( (watjatrakul ,2014دراسة واجتراكول 

وينظرو  بسلبية للجامعة اليت  احقيقيً  االطلبة يريدو  تعليمً 
ودرجات عالية، ويعزو الباحث هذه  امتدنيً  اتعطي تعليمً 

 اأعدادً  إىل أ النتيجة إىل أ  سياسات القبول الواسعة أدت 
 يبحثو  بالدرجة األوىل عن سهولة الدراسة.قد من الطلبة 

أ  هناك عالقة طردية  (15)يتضح من اجلدول رقم و  
وبني العوامل  )موجبة( بني الدرجة الكلية للقدرات التنافسية

اخلارجية املؤثرة يف جذب الطلبة، مما يشري إىل أنه كلما 
افسية بصفة عامة، ارتفع لقدرات التناامتالك  درجة تارتفع

تأثري ذلك على العوامل اخلارجية جلذب الطلبة، وكانت تلك 
 (.0.01)العالقات دالة إحصائياً عند مستوى 

 امممل جممذب الطلبممة التممي يمكممن التنبممؤممما عو السممؤال الرابممع: 
لمممبعض هممما ممممن خمممالل امتالك جامعمممة جمممدةلاللتحممماق ب بهممما

 القدرات التنافسية؟
هــذا الســؤال قــام الباحــث باســتخدام حتليــل  نلإلجابــة عــ       

 Stepwise Multiple Regression)االحنـــدار املتعـــدد املتـــدرج 

Analysis) جمـــاالت القـــدرة  ويعتمـــد هـــذا األســـلوب علـــى إدراج
)البنيــة التحتيــة، املــوارد البشــرية، التعلــيم  جلامعــة جــدةالتنافســية 

علـــى املتغـــري  الرتتيـــببتـــأثرياً األقـــوى  والـــتعلم، الســـمعة العلميـــة(
 امعــــة جــــدة،عوامــــل جــــذب الطلبــــة لاللتحــــاق جب وهــــي ،التــــابع

لنصــل بالنهايــة إىل معادلــة االحنــدار تشــتمل علــى اجملــاالت الــيت 
)رمبـا  امعة جـدةهلا تأثري على عوامل جذب الطلبة لاللتحاق جب

 ال تكو  مجيع اجملاالت(.
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جامعة التنبؤ بالعوامل الداخلية لجذب الطلبة لاللتحاق ب
 بعض القدرات التنافسية: من خالل امتالكجدة 

وهي  جلامعة جدة،مت إدراج مجيع جماالت القدرة التنافسية 
على الرتتيب: )املوارد البشرية، البنية التحتية، السمعة العلمية، 

 التعليم والتعلم(.
 16 جدول

 :للتعرف على العوامل التي تسهم في التنبؤ بالعوامل الداخلية )الخطوة الرابعة(تحليل تباين االنحدار المتعدد 
 قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 68.269 35.762 4 143.046 االحندار
 0.524 714 374.018 البواقي (0.01)دالة عند 

 R 0.526معامل االرتباط 
 ذR2 0.277معامل التحديد 

أ  قيمة ف دالة عند  (16)يتضح من اجلدول رقم و 
داللة إحصائية  يمما يشري إىل وجود تأثري ذ (0.01)مستوى 

للمجاالت: )املوارد البشرية، البنية التحتية، السمعة العلمية، 
 .التعليم والتعلم( على التنبؤ بالعوامل الداخلية جلذب الطلبة

 R2كما يتضح من اجلدول أ  قيمة معامل التحديد   
من  %(27.7)أي أ  تلك اجملاالت تفسر  0.277بلغت 

جلذب الطلبة، وللحصول إىل  التباين الكلي للعوامل الداخلية
معادلة االحندار اليت كمكن من خالهلا التنبؤ بالعوامل الداخلية 

  قيم ثوابت معامل االحنداريتيوضح اجلدول اآل، جلذب الطلبة
)قيم ثوابت العوامل اليت تتنبأ بالعوامل الداخلية جلذب الطلبة 

 (:جبامعة جدةلاللتحاق 

 17 جدول
 قيم ثوابت معادلة االنحدار

 مستوى داللة )ت( قيمة )ت( قيمة بيتا  الخطأ المعياري قيمة الثابت المتغيرات المستقلة
 0.000 7.898   0.138 1.088 ثابت االحندار
 0.000 6.111 0.275 0.055 0.333 املوارد البشرية
 0.000 3.904 0.152 0.038 0.147 البنية التحتية

 0.009 2.620 0.112 0.047 0.122 السمعة العلمية
 0.031 2.164 0.098 0.049 0.107 التعليم والتعلم

أنه يوجد تأثري موجب ( 17)يتضح من اجلدول رقم   
فأقل( للمجاالت: )املوارد البشرية،  0.05)دال عند مستوى 

البنية التحتية، السمعة العلمية، التعليم والتعلم( على العوامل 
ويعزو الباحث هذه النتيجة ألمهية  الداخلية جلذب الطلبة،

القدرات التنافسية الواردة كوهنا ذات تأثري ملموس على جذب 

ئج دراسة لنتيجة مع نتاوتتفق هذه ا الطلبة لاللتحاق باجلامعة،
اليت حددت بعض  (Gamage et al., 2008)ن غماج وآخري

كمكن  من مثو القدرات التنافسية ذات األثر يف جذب الطلبة، 
 : يتأ  تكو  املعادلة على النحو اآل

 +ب4ل 4+أ3ل 3+أ2ل 2+أ1ل 1= أبجامعة جدة تقدير العوامل الداخلية لجذب الطلبة لاللتحاق 

 حيث أ :
 0.107=  4وأ 0.122=  3وأ 0.147=  2وأ 0.333=  1أ (1

 هي قيم الثوابت املتغريات )العوامل( املؤثرة املوجودة يف اجلدول.

: درجـة 3: درجـة البنيـة التحتيـة، س2: درجة املـوارد البشـرية، س1س (2
 والتعلم.: درجة التعليم 4السمعة العلمية، س

 1.088ب: ثابت االحندار =   (3
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 جماالتجماالت من  ةمت إدراج ثالث املرفقةويف النتيجة   
هي على الرتتيب: )املوارد البشرية، التعليم و  ،القدرة التنافسية

وهو  ،ومل يتم إدراج جمال واحد ،والتعلم، البنية التحتية(

)العوامل )السمعة العلمية(، لضعف تأثريه على املتغري التابع: 
 اخلارجية جلذب الطلبة(.

 18 جدول
 على العوامل التي تسهم في التنبؤ بالعوامل الخارجية تحليل تباين االنحدار المتعدد )الخطوة الثالثة( للتعرف

 قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 30.271 22.162 3 66.485 االحندار

 0.732 715 523.456 البواقي (0.01)دالة عند 
 R 0.336معامل االرتباط 
 R2 0.113معامل التحديد 

أ  قيمة ف دالة عند  (18)يتضح من اجلدول رقم 
داللة إحصائية  يمما يشري إىل وجود تأثري ذ (0.01)مستوى 

جملاالت: )املوارد البشرية، التعليم والتعلم، البنية الكل من 
 .التحتية( على التنبؤ بالعوامل اخلارجية جلذب الطلبة

 R2كما يتضح من اجلدول أ  قيمة معامل التحديد 
من  %(11.3)أي أ  تلك اجملاالت تفسر  0.113بلغت 

لى عاخلارجية جلذب الطلبة، وللحصول  التباين الكلي للعوامل
معادلة االحندار اليت كمكن من خالهلا التنبؤ بالعوامل اخلارجية 

 قيم يتيوضح اجلدول اآل جبامعة جدة،جلذب الطلبة لاللتحاق 
ثوابت معامل االحندار )قيم ثوابت العوامل اليت تتنبأ بالعوامل 

 .اخلارجية جلذب الطلبة(

 19 جدول
 معادلة االنحدارقيم ثوابت 

 مستوى داللة )ت( قيمة )ت( قيمة بيتا  الخطأ المعياري قيمة الثابت المتغيرات المستقلة
 0.000 12.298   0.159 1.953 ثابت االحندار
 0.000 7.319 0.351 0.062 0.454 املوارد البشرية

 0.000 4.460 0.203- 0.053 0.237- التعليم والتعلم
 0.008 2.661 0.115 0.045 0.119 البنية التحتية

أنه يوجد تأثري موجب  (19)رقم  يتضح من اجلدول  
للمجاالت: )املوارد البشرية، البنية ( 0.01)دال عند مستوى 

جملال  (0.01التحتية(، وتأثري سالب )دال عند مستوى 
ويعزو  ؛)التعليم والتعلم( على العوامل اخلارجية جلذب الطلبة

)املوارد البشرية، البنية التحتية(  الباحث التأثري املوجب جملاالت
بأهنا أكثر القدرات التنافسية اليت كمكن جلامعة جدة الناشئة 
أ  حتقق فيها تأثريًا مقبواًل رغم حداثتها، مقارنة بُبعد السمعة 

وتتفق العلمية الذي حيتاج لفرتة زمنية طويلة كي يتضح تأثريه، 
 Sharabati, et)ن شربايت وآخري هذه النتيجة مع نتائج دراسة

al,. 2009)    اليت بينت أ  نوعية أعضاء هيئة التدريس ذات

تأثري على رضا الطلبة عن اجلامعة، كما تتفق مع نتائج دراسة 
اليت وضعت املرافق  (watjatrakul ,2014 :686)واجتراكول 

يعزو يف حني ، التعليمية من العوامل اهلادفة جلذب الطلبة
جذب الباحث التأثري السالب جملال ) التعليم والتعلم( يف 

عدد من الطلبة يبحثو  عن اجلامعة  إىل احتمال وجود ،الطلبة
األسهل من وجهة نظرهم، وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة 

اليت بينت أ   (watjatrakul ,2014 : 686)واجتراكول دراسة 
وينظرو  بسلبية  احقيقيً  امن الطلبة يريدو  تعليمً % 70

 من مثو ودرجات مرتفعة،  امتدنيً  اللجامعة اليت تعطي تعليمً 
 : يتأ  تكو  املعادلة على النحو اآلكمكن 
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 + ب 3ل 3+ أ 2ل 2+ أ 1ل 1= أ بجامعة جدةتقدير العوامل الخارجية لجذب الطلبة لاللتحاق 

 حيث أ :
  .)العوامل( املؤثرة املوجودة يف اجلدولهي قيم الثوابت املتغريات  0.119=  3وأ 0.237-=  2وأ 0.454=  1أ (1

 1.953ب: ثابت االحندار =  (3. : درجة البنية التحتية3س، : درجة التعليم والتعلم2س، : درجة املوارد البشرية1س (2

 ملخص نتائج الدراسة وتوصياتها:
 ملخص النتائج:

حتليل وتفسري يف ضوء ما عرضته الدراسة احلالية من  
 :خيص أبرز النتائج على النحو اآليتنتائج الدراسة، كمكن تل

بدرجـــــة امـــــتالك جامعـــــة جـــــدة للقـــــدرات التنافســـــية  .1
البنيــــة التحتيــــة واملــــوارد البشــــرية متوســــطة يف جمــــاالت 

 .والتعليم والتعلم والسمعة العلمية

تــــــوفر الداخليــــــة ك اجلــــــذب عوامــــــلتــــــوفر عــــــدد مــــــن  .2
وعــدد مــن العوامــل  ،ختصصــات يطلبهــا ســوق العمــل

كمكـن أ  شـيء عدم وجـود اخلارجية املتعلقة بالطلبة ك
يف هـــذه الســـن، مـــع وجـــود فـــوارق يف  لطالـــبيفعلـــه ا

املتوســـــــــطات لصـــــــــاحل العوامـــــــــل الداخليـــــــــة املتعلقـــــــــة 
 باجلامعة.

عالقــــة طرديــــة )موجبــــة( بــــني الدرجــــة الكليــــة وجــــود  .3
للقــدرات التنافســية وبــني العوامــل اخلارجيــة املــؤثرة يف 

 .ب الطلبةجذ

معادلـــة االحنـــدار الـــيت كمكـــن مـــن خالهلـــا التنبـــؤ تـــوفر  .4
اخلارجية جلـذب الطلبـة لاللتحـاق الداخلية و بالعوامل 

 امعة جدة.جب

 التوصيات:
يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة احلالية من نتائج، تقدم   

الدراسة بعض التوصيات اليت قد ُتسهم يف بناء القدرات 
ت اجلامعة، للطلبة املتناسبني مع مكوناالتنافسية اجلاذبة 

 :وجاءت على النحو اآليت

الرتكيز على عدد من القدرات التنافسية اليت كمكـن أ   .1
، نظـراً لوجـود امعةاجل ملكوناتجتذب الطلبة املناسبني 

 عالقة طردية موجبة لصاحل القدرات التنافسية.

ــــــــة  .2 ضــــــــرورة إيقــــــــاف سياســــــــة القبــــــــول الواســــــــعة ملرحل
ــــــى الطلبــــــة ذوي التميــــــز البكــــــالوريوس  واالقتصــــــار عل

العلمي، مـع إتاحـة بـرامج متوسـطة لبقيـة الطلبـة ُتسـرع 
بالتحــــاقهم بســــوق العمــــل مبــــا يتناســــب مــــع قــــدراهتم 

، وتنــوع اجلامعــة بــذلك  قــدراهتا التنافســية مبــا وميــوهلم
 حيقق عوامل اجلذب املطلوبة.

ــــــة واخلارجيــــــة اجلاذبــــــة  .3 ــــــة النظــــــر للعوامــــــل الداخلي أمهي
ــــة، ــــاء قــــدرات تنافســــية يف  للطلب ــــد العمــــل علــــى بن عن

البنية التحتية واملوارد البشرية والتعليم والـتعلم جماالت )
( لضــــــــــما  اســــــــــتقطاب أفضــــــــــل والســــــــــمعة العلميــــــــــة

 املدخالت املتناسبة مع مكونات اجلامعة.

خـــــروج نتـــــائج الدراســـــة بالقـــــدرة علـــــى التنبـــــؤ بعوامـــــل  .4
 جــذب الطلبــة لاللتحــاق باجلامعــة عــرب امــتالك بعــض

القـــدرات التنافســـية؛ حيمـــل قـــادة اجلامعـــات مســـؤولية 
وطنية يف استقطاب الطلبة ذوي التميز، وتقدمي برامج 

سـوق العمـل وحتقيـق كادكمية ُتسهم يف تأهيل الطلبة لأ
 أهداف التنمية الوطنية.

اخلاصـــة  بنـــاء قـــدراهتا التنافســـيةىل إ حاجـــة اجلامعـــات .5
ســهم تُ قــد والــيت واملتمــايزة عــن ســواها مــن اجلامعــات، 

جـــذب الطلبـــة املناســـبني للجامعـــة، واملتـــوافقني مـــع يف 
يزيــد مــن كفــاءة اجلامعــة يف قــد األمــر الــذي  مكوناهتــا،

 حتقيق أهدافها.

الــــــدفع احلكــــــومي الــــــواعي حنــــــو تقليــــــل التشــــــابه بــــــني  .6
اجلامعـــات احلكوميـــة لزيـــادة العوامـــل املـــؤثرة يف جـــذب 
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 الطلبـــة، كـــو  اجلامعـــات احلاليـــة تنـــزع بشـــكل أساســـي
حنــــو اجلامعــــات العامــــة متعــــددة التخصصــــات مبــــا يف 

 ، ومنها جامعة جدة.ذلك اجلامعات الناشئة حديثاً 

ضـــــــرورة التعامـــــــل مـــــــع القـــــــدرات التنافســـــــية املتعلقـــــــة  .7
، كوهنــا مــن بقــدر مــن احلــذر الشــديد بالســمعة العلميــة

أكثـــر القـــدرات التنافســـية الـــيت تتطلـــب زمنـــاً طـــوياًل يف 
يف صــــياغتها بشــــكل تشــــكيلها، ويف حــــال اإلخفــــاق 

جوانب جاذب للطلبة، فقد تستلزم زمناً أطول ملعاجلة 
 اخللل فيها.

مــع ، التكامليــة بــني وضــع معــايري عاليــة لقبــول الطلبــة .8
ذات تــأثري  قــدراتقــدرة اجلامعــة علــى صــنع وتشــكيل 

هلــــا، عــــرب التنبــــؤ بالقــــدرات جــــاذب للطلبــــة املناســــبني 
 التنافسية املؤثرة على عوامل جذب الطلبة.

التوقــــــف عــــــن قصــــــر قبــــــول اجلامعــــــات للطلبــــــة وفــــــق  .9
 يفمنطقتها اجلغرافية نظراً لضياع الفرصة علـى اجلامعـة 

قبــول الطلبــة ذوي التميــز الــراغبني بااللتحــاق هبــا مـــن 
 مناطق اململكة املختلفة.
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Abstract:   This study aimed to reveal the degree to which Jeddah University has some competitive capabilities in the fields 

of infrastructure, human resources, education, learning and scientific reputation., and to monitor the factors affecting (internal 

and external) in attracting students to join the university, and then studying the relationship between them and the extent of 

the possibility of predicting the factors of attracting students through owning Those competitive capabilities, and the 

researcher used the correlation descriptive approach through the distribution of the study tool, which is the questionnaire on 

the study sample of (750) male and female students, and the study came out with a number of results, including the 

availability of some competitive capabilities in a medium degree, and the most important internal factors The influencing of 

university enrollment is the availability of specializations required by the labor market. The study also revealed a positive 

correlation between owning competitive capabilities and factors affecting attracting students in favor of competitive 

capabilities., and the study came out with the possibility of predicting the influencing factors to attract students through the 

University of Jeddah having some competitive capabilities, and the study came out with a number of recommendations, 

including The necessity of focusing on a number of competitive capabilities that could affect attracting students appropriate 

to the identity of the university, and the need to push towards reducing similarities between public universities. 
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شي   يم الي م  نفي  ميعيم  ين ي فيه فعمين تيين يتي الدوريةتلتزم  .1
الييييق ي يييهم للعييي  اليوتييييم ال ييي ه ق  و ييييل  اإلسييي    

 .الي تبهة لنليعن     نيعه ال فه ال نليعة واالخ قعة
هي  اللغية ال هتعية  ويويه  نش ت فيه  الدورييةلغة ال فه ف   .2

لي   يزييدزيية  يم  ل ي  ال عاإلنولت ض البحيه  تنللغية 
 (  لية تنللغة ال هتعة.250)
 تنلبحه  الت  ت نل  اليفك ت التهتهية. الدوريةتمتم  .3
تمييتم تيينلبحه  اات ال يينتم التوديييدق والتيي  ت ييمم فيي   .4

 تهسعم آفنق الي هفة ف  اليونل التهتهق.
الكتب الت  تدور حيهل  وينالت   هام نت الدوريةت فه  .5

 هى ننمن اات قعية لليعة.التهتعة والت  ي
ول  يييهات فييي  ال ييينم  اال يييدار اأثييي    الدورييييةتصيييدر  .6

ث والثنلييي يهنعييه  والثيينن  خيي ل شييمه فبهايييهشييمه  خيي ل
 ن تهته.خ ل شمه 

 
  :إل  تح عق  ن يأت الدوريةتمدف 

تأسييعف فكييه تهتييهق فنلييي يأخييي فيي  االلتبيينر الي  عيينت  .1
   الث نفعة.

ت هيييييي  و  فييييي  ت يييييهيه تيييييها   التهتعييييية والت ليييييعم اإلسيييييمنم .2
 اليمتيع  تكي  ن ي تود ف  اليعداش التهتهق.

 تفوعم البنحثع  والدارسع  لل  البحث وال فه. .3
 

اأتحيييين  اأ ييييعلة التيييي  ت يييينق  ق يييينين  الدوريييييةفييييه ت  .1
 و هضهلنت التهتعة.

فييه  ههن  ولييم تالبحييه  التيي  لييم ي ييبق نفيي الدوريييةفييه ت  .2
 ف  ممة نخهى.

  ليييييية  8000 ليييييينت البحيييييث   الحيييييد األلييييي  ل يييييد .3
وفييق  ها ييانت اليويي ت  اآلليي الحنسييب   بهليية لليي  

 .ال ليعة التنت ة لون  ة اليل  س ه 
إلييي    ييي  البحيييث الييييها  نفيييه  إلكتهونعييية   ةن ييي  إرسييينل .4

 ييييييم  Jes.gesten@KSU.EDU.SA  :البهيييييييد 
يتويييينو   واإلنولعزييييية. الال هتعيييية  قصييييعه تيييينللغتع  ل يييي  

  ويونهدافي  و  م(  لية  يهضح فع  ل هاش البحث 200)
  .الياتنحعةوالكلينت  ونتنئو 

 
 

 

 
فييييي  الكتنتييييية اال يييييدار ال ييييين     APAت ظييييينم  االلتيييييزام .5

 والتهثعق. 
 ليل   تنتة  ت  البحث لل  شكي ليه ي  لدا ا.6

 و االنولعزية.نتنللغة ال هتعة 
نفه    الدورية الت   ةن  و    تحث  تي تلة يزو  البنحث . 7 

 .فعمن تحث 
هيعت  نلمعئة التحهيه حق الاح  اأول  للبحث  وت هيه .8

 و رف  .نللتحكعم  
إال ت د إمن ت     قبي  الدوريةال يتم نفه البحث ف  .9

 اث ع     اليحّكيع .
يه غعه  لز ة ته  البحه  الت  تصي إلعمن التحه  . هعئة10
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