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 افتتاحية العدد
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 بإحسان إىل يوم الّدين. أّما بعد:

اجمللة السعودية للعلوم ) من والستني لثامناالكرام العدد  والباحثني لقراءنسعد أن نقدم ل

فهمنا للواقع  من الرفع يف تسهم اليت البحوث من عددًا العلمي البحث مليدان لنضيف ،(الرتبوية

 .وتساعد يف حل مشكالته الرتبوي
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، املتغريات بعض ضوء يف( PISA 2018)  الطلبة لتقويم الدولي الربنامج دراسة يف السعوديني

 الرسوم بتقنية املدعومة التشاركية القراءة على قائم مقرتح برنامج فاعليةموضوع وثالثها: 

بينما  .املنورة باملدينة املتوسط األول الصف طالب لدى النحوية املفاهيم تنمية يف التوضيحية

 طالب يراها كما الرتبوية للعلوم اإلسالمي التأصيل حتدياتموضوع  :رابعالبحث  تناول

: خامسوتناول البحث ، اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جبامعة الرتبية بكلية العليا الدراسات

 مبدينة العام التعليم مدارس قادة لدى القرار اختاذ بفاعلية وعالقتها التقنية القيادةموضوع 

 من األهلية املدارس قائدات لدى العاطفي الذكاء، أما البحث السادس فقد تناول موضوع الدمام

 اململكة يف التارخيية اآلثار عن مقرتحة وحدة أثر. وأخريًا، تناول العدد موضوع املعلمات نظر وجهة

 السادس الصف تلميذات لدى الوطنية السياحة حنو االجتاه تنمية على  السعودية العربية

 .جبدة االبتدائي

هيئة حترير اجمللة تأمل يف أن جيد القراء والباحثون واملهتمون من هذا العدد ما ينال رضاهم و

ة لتحسني مالحظاتهم ومقرتحاتهم اهلادف، آملني أن نتلقى ويضيف إىل معارفهم واستحسانهم

 يسهم يف تطوير العلوم الرتبوية. ًاومعرفي ًاوعاء علميمستوى اجمللة وتطويرها بوصفها 
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  من وجهة نظر معلمات المرحلة االبتدائية صفوف األوليةي لدى تالميذ الالتنمر اإللكترونأسباب وآثار وطرق التعامل مع 
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)أسبابه وآثاره وكيفية التعامل معه وقائيًا وعالجياً( من وجهة  ين لدى تالميذ الصفوف األوليةر اإللكرتو التنم دراسة إىلبحث ال هدف: المستخلص
حماور مشل احملور األول األسباب اليت  ةمع البيانات، وتكونت من أربعجلاستبانة  طُبقت، و بأسلوبه املسحي املنهج الوصفي ، واستخدماتنظر املعلم

واحملور الرابع  ،واحملور الثالث السبل املقرتحة للوقاية من التنمر اإللكرتوين ،واحملور الثاين اآلثار املرتتبة على التنمر اإللكرتوين ،وينتكمن وراء التنمر اإللكرت 
الرياض، دينة يف م( معلمة من معلمات الصفوف األولية باملرحلة االبتدائية 842السبل املقرتحة لعالج التنمر اإللكرتوين، وطبقت على عينة بلغت )

مما يدل فعاًل على أن هذه األسباب هي األسباب  عينة الدراسة على أسباب التنمر اإللكرتوين واآلثار املرتتبة عليهموافقة مرتفعة لوأسفرت النتائج عن 
لسبل املقرتحة للوقاية من التنمر اإللكرتوين على ا البحث، كما أشارت النتائج إىل أن موافقة عينة الواقعية للتنمر اإللكرتوين وكذلك اآلثار املرتتبة عليه

 بعض التوصيات واملقرتحات. البحث اءت مرتفعة، ويف ضوء النتائج قدموعالجه ج

 العالج. ،الوقاية، اآلثار، سباباأل  ،كرتويناإلل التنمرالكلمات المفتاحية: 
 

Cyberbullying among primary school students (Its causes, effects and ways to confront it, as 
recognized by teachers). 

Al Johara bint Fahd bin Khalid Al Saud 

College of Education - King Saud University 

Submitted 23-04-2020 and Accepted on 06-07-2020  
 
Abstract:The research aimed to study Cyberbullying among early primary school students (its causes, effects 
and how to deal with it preventively and remedially) from the teachers point of view, and used the descriptive 
approach, and a questionnaire was applied to collect data, and it consisted of four axes that included the first 
axis, the reasons behind the Cyberbullying and the second axis Cyberbullying and the third axis: the proposed 
ways to prevent Cyberbullying and the fourth axis. The proposed ways to treat electronic bullying. A sample of 
(842) teachers from the primary classes in the elementary stage in Riyadh city were applied, and resulted in The 
results of a high approval of the study sample on the causes of Cyberbullying and its implications. The results 
also indicated that the approval of the research sample on the proposed ways of prevention and treatment of 
Cyberbullying was high, and in light of the results the research made some recommendations and suggestions. 

Key words: Cyberbullying, causes, effects, prevention, treatment. 
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 مقدمة

من أهم املراحل اليت مير هبا اإلنسان،   تعد مرحلة الطفولة
كما أهنا من أكثر املراحل اليت يكون فيها الفرد أكثر اعتماداً 
على اآلخرين واحتياجًا إليهم، ومن مث تتطلب العديد من 
أوجه الرعاية واالهتمام من جانب املؤسسات الرتبوية النظامية 

 وغري النظامية.
التكوينية احلامسة يف تعد مرحلة الطفولة من املراحل كما 

األساسية للشخصية،  حياة الفرد، ألنه يتم فيها وضع البذور 
الفرتة اليت يكّون فيها الطفل فكرة واضحة  كما أهنا تعد

وسليمة عن نفسه، ومفهوًما حمدًدا لذاته من الناحية اجلسمية 
والنفسية واالجتماعية مما يساعده على احلياة يف اجملتمع وميّكنه 

ف السليم مع ذاته، كما أن مجيع الدول املتقدمة قد من التكي
اهتمت بالطفولة واألطفال وأصدرت التشريعات املختلفة اليت 
تنظم حقوق الطفل املتمثلة يف أن كل طفل جيب أن يعيش 

)عبد  حياة حرة سوية تساعده على ممارسة حقوقه كمواطن
 .(109، 2002اهلادي، والصاحب، 

يف األمهية بالنسبة لتكوين  غايةهذه املرحلة  دتعكما 
املفاهيم املختلفة، كما متتاز مبميزات عامة، منها استمرار النمو 
بسرعة وزيادة امليل إىل احلركة، وحماولة التعرف على البيئة 
احمليطة والنمو السريع يف اللغة ومنو ما اكتسب من مهارات 
واكتساب مهارات جديدة، وتكوين املفاهيم االجتماعية، 

رقة بني الصواب واخلطأ واخلري والشر، وتكوين الضمري، والتف
وبداية منو الذات، وازدياد وضوح الفروق الشخصية حىت 

، 2000)زهران،  تصبح واضحة املعامل يف هناية هذه املرحلة
161). 

ويتفق الكثري من علماء الرتبية والتعليم على أن لسنوات 
طفل وتربيته من مرحلة رياض األطفال دورها املهم يف تنشئة ال

ا يؤكدون أن هذه املرحلة الناحيتني األخالقية والعلمية،  كم
ول الرئيس عن بناء األسس واللبنات األوىل اليت تقوم ؤ هي املس

عليها شخصية الفرد يف مراحل عمره القادمة،  وكذلك يف 
غرس املبادئ واالستعدادات التعليمية اليت توّجه مسريته 

تعليمية املختلفة. وعلى هذا األساس،  الدراسية يف املراحل ال
اهتمت الكثري من النظم الرتبوية يف دول العامل املختلفة هبذه 
املرحلة وأصبحت املؤسسات الرتبوية يف اجملتمع شريكًا مهماً 
لألسرة يف تربية الطفل وتنشئته وتوفري الرعاية املناسبة له منذ 

ريات وتوفر السنوات األوىل للميالد،  وذلك ألن تنوع املث
تؤدي مجيعها  والبشرية والسلوكية أمام الطفل، املعطيات اللغوية

إىل زيادة مداركه ومنو شخصيته يف اجلوانب املختلفة 
 (.2، 2010)السليمي،  

معلمة رياض األطفال هي الركيزة األساسية يف تنشئة  دوتع
 عليموإعداد األطفال،  وتقع عليها املسؤولية واألثر األكرب يف ت

فاملتأمل يف مناهج وبرامج مرحلة رياض األطفال  لطفل،ا
يلحظ أن معلمة رياض األطفال هي العنصر األبرز فيها،  ويف 

إال بوجود  ارياض األطفال أهدافه مرحلة ققحتالعموم لن 
يف جمال  معلمة متمكنة لديها العمق املعريف واملهين الكايف

 (. 23م، 2016)احلميدي،   الرتبية للطفولة
وزارة التعليم أن األطفال يستفيدون أكثر  شارتأ وقد

عندما يكون لديهم معلمات ذات مستويات عالية من التعليم 
 لطفولة املبكرة واإلعداد املهين،الرمسي املتخصصة يف مرحلة ا

واملعارف،  واملهارات يف  علمات الال ي لديهن إعداد حمدد،امل
بكرة أكثر عرضة والتعليم يف مرحلة الطفولة امل ،تنمية الطفل
اإلجيابية مع األطفال، وتقدمي  يف التفاعالت الفاعلةلالخنراط 

وخلق املزيد من بيئات التعلم عالية  جتارب لغوية أكثر ثراء،
اجلودة. كما أن حصول املعلمات على الدعم واإلشراف 
واملشاركة يف التطوير املهين املستمر ضمان أن معارفهم 

عرفة املتغرية باستمرار املهنة)وزارة ومهاراهتم تعكس قاعدة امل
 (.2م، 2015التعليم،  

يهدف حمرتفو العنف إىل  إذيعد العنف قمة صراع القيم، و 
حتقيق أهدافهم املتمثلة بتخفيف األمل الناتج عن الشعور 
باإلحباط بصرف النظر عن الوسيلة، وخاصة يف ظل تعدد 

ا يف خصوصً الوسائل اليت حتقق هلم ذلك، وال غرابة يف ذلك، 
ظل الثورة التقنية اإللكرتونية، وتغري أمناط احلياة االجتماعية، 
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وشيوع احملطات التلفازية واأللعاب اإللكرتونية، ومواقع 
     .(Draucker & Martsolf, 2010:137)  اإلنرتنت

، بل االهتمام إساءة معاملة األطفال ليست حديثةوظاهرة 
هبا واعتبارها مشكلة هو األمر احلديث، أما القسوة وسوء 

، ففي العصور القدمية كان يقدم أمر قدمي ياملعاملة فه
األطفال كقرابني، ويرتك غري املرغوب فيهم يف العراء على 

الهتمام أن ا يالحظسفوح اجلبال، ولكن بنظرة دقيقة فاحصة 
اء معاملته جهود ناقصة، وذلك ألهنا سة الطفل املبدراس

مشكلني بل أولياء أمورهم هم  اأمهلت أن األطفال ليسو 
املشكلون، وتنتشر هذه الظاهرة يف األسر ذات املستوى 

على اإلساءة تؤثر و ، دودالثقايف املنخفض ذات الوعي احمل
 مجيع مسات الشخصية للطفل وتؤدي إىل تأخر النمو

، 2002)غريب،  واضطراب السلوك التكيفي خصوصاً 
72). 
من جهة أخرى، لفتت مواقع الشبكات االجتماعية و 
(Social Networking أو ما تُعرف مبواقع التواصل )

( أنظار الكثري Social Networking Website'sاالجتماعي )
يف مجيع أحناء العامل بصفة عامة، وجذبت انتباه  من الناس
الفئات على كافة وخمتلف املستويات السياسية  العديد من

واالجتماعية واالقتصادية. وجتدر اإلشارة إىل أن الشبكات 
االجتماعية قد أحدثت ثورة يف االتصال؛ وذلك جلمعها 
ملاليني من املستخدمني الذين يتبادلون كميات هائلة من 

فعلى سبيل املثال وصل عدد املشرتكني يف موقع  ،املعلومات
Facebook  مليون مشرتك حول العامل،  52إىل أكثر من

 Myspaceو tagged.comوكذلك شهدت مواقع أخرى مثل 
% 100زيادة مطّردة يف أعداد املشاركني فيها بنسبة تفوق 

للسنة الواحدة، معظمهم من طلبة املدارس واجلامعات 
 .(Draucker & Martsolf, 2010)والشباب 
م حجم ظتعاأدى تسارع أمهية هذه املواقع اىل كما    

ا وليس على مستوى األفراد سنويً  املستخدمني هلذه الشبكات
والشركات  ،ةـــــــاحلكومية واخلاص على مستوى املؤسسات بل

ارتفع عدد  ، إذةــــلكرتونياإل ةــــخبارياإلو  التسويقية الوكاالتو 
مليار  1.85من  املستخدمني ملواقع التواصل االجتماعي

مليار مستخدم يف العامل  3.48اىل  2014مستخدم عام 
% من عدد  45م ويشكلون ما نسبته 2019يف هناية عام 
 (.Hootsuit.com, 2020) سكان العامل

 دان الغربية واملتقدمة باهتمام وحبوثوحظي التنمر يف البل
أشكاله وأنواعه والفئات املشاركة فيه مجيعها  مجيعتناولت 

العوامل املؤثرة فيه واهتمت املدارس بالقوانني اليت متنع التنمر و 
واالضطهاد واإلذالل املقصود واملتكرر يف املدرسة واجملتمع 
مثل: قانون املدارس اخلالية من السالح وقوانني فيدرالية أخرى 
يف الواليات املتحدة، وألن هذا السلوك حيدث يف اخلفاء 

املني يف املدرسة ولذلك كانت ا عن أعني الكبار والعوبعيدً 
 . هذا السلوكاحلاجة ماسة لبحث ودراسة 

 Inchley,et) جراهاأ اليتللدراسة االستقصائية الدولية  ووفقاً 

al, 2015) طفال الذين تبلغ %( من األ13ن )أفادت أ واليت
حناء العامل قد تعرضوا للتنمر أمجيع  يف( سنة 11عمارهم )أ

%( منهم 08)ن أين املاضيني و الشهر  يفقل مرتني على األ
 .خرين هلماآل ءبإيذااعرتفوا 

أ( يف دراسة  2010، سناريتوصلت )ويف نفس السياق 
النفسية لدى ضحايا التنمر يف  بدراسة املتغريات اهتمت

ارتباطية موجبة ودالة عند  املرحلة االبتدائية إىل أن هناك عالقة
حالة ) راسة( بني ضحايا التنمر ومتغريات الد0,01مستوى )

ومسة القلق، تقدير الذات، األمن النفسي، الوحدة النفسية(، 
بني ضحايا التنمر املدرسي واألمن  (0,05) وعند مستوى

 ب( إىل2010 ،سناريالنفسي املنخفض، كما توصلت )
األطفال  فعالية العالج بالقراءة يف خفض التنمر املدرسي لدى

 .يف املدارس
املبكر النمائية باململكة العربية  وتأ ي وثيقة معايري التعلم

م(،  بالتعاون مع 2015السعودية اليت ظهرت يف عام )
 Nationalاجلمعية الوطنية األمريكية لتعليم األطفال الصغار 

Association for The Education of Young Children 

(NAEYC) أن يكون  يتطلب،  لتعطي توجيهًا شاماًل ملا
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لقيام به يف مراحل متدرجة خالل األطفال قادرين على ا
تسعى الوثيقة إىل تزويد  إذالسنوات األوىل من تطورهم،  

قيادات الروضات واملعلمات واآلباء واألمهات بالتوجيهات 
مبا يتناسب مع مراحل  بشأن النواتج والتوقعات لألطفال،

التطور املختلفة،  كما هتدف إىل دعم املربني ومقدمي الرعاية 
ربات أكثر،  من حيث العمق واهلدف،  وأن يف تصميم خ

تكون متالئمة مع تطور األطفال الصغار. كما تسعى الوثيقة 
إىل إجياد لغة مشرتكة،  وإطار مبين على شواهد وأدلة للمربني 
ومقدمي الرعاية لتمكنهم من التواصل املشرتك حول التعلم 
 املبكر. كما أنه من املتوقع أن تساهم تلك الوثيقة يف مد
جسر للتواصل بني التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم 

)وزارة  يف املدارس االبتدائية يف اململكة العربية السعودية
 (.3م، 2015التعليم،  

ومن املتوقع أن تساهم هذه الوثيقة يف مد جسر للتواصل 
بني التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم يف املدارس 

فاملعلومات املفصلة يف  يف اململكة العربية السعودية،ية االبتدائ
ة الطفولة املبكرة هذا املصدر ستساعد مقدمي اخلدمة ملرحل

على فهم املهارات واملعرفة اليت جيب أن يظهرها  واألسر كذلك
أطفاهلم عند التحاقهم باملرحلة االبتدائية،  وكذلك توفر هلم 

السابقة للمرحلة وات اسرتاتيجيات لدعم أطفاهلم يف السن
باإلضافة إىل ذلك فإن هذه املعايري توفر توجيهات  االبتدائية،

ملعلمي املدارس االبتدائية ومعلماهتا بشأن التوقعات املناسبة 
ملعظم األطفال،  الذين يدخلون السنة األوىل من املدرسة 
االبتدائية،  وكذلك حتسني قدرات املعلمني على دعم الطالب 

م، 2015)وزارة التعليم،   املرحلة االنتقالية اجلدد خالل هذه
3-4.) 

تسعى اململكة العربية السعودية يف تطوير اخلدمات و 
 نإ إذالتعليمية وخصوصًا جودة التعليم يف السنوات القادمة، 

صالحية اسرتاتيجية للمستقبل إخطة طلقت قد أ الدولة
التعليم أمهية  لىيف ثنايا الرؤية ع ركَّزت، و 2030برؤيتهم لعام 

يف هذه املرحلة، يف مرحلة الطفولة املبكرة واالهتمام والتطوير 

س املال بالرأاالستثمار  2030الرؤية  هوهذا ما نصت علي
ن نسبة األطفال يف اململكة العربية السعودية أالبشري كون 
فمن خالل التعليم عايل اجلودة  %33ىل إتصل نسبتهم 

مال آتحقق تسوف واملخرجات الصحيحة هلؤالء األطفال 
القائم على  االقتصادالرؤية واخلطة اخلمسية العاشرة برفع 

 .(2020 ، التحول الوطين2018وزارة التعليم، املعرفة )

 مشكلة الدراسة:
أسفرت ثورة تكنولوجيا املعلومات عن ما يسمى بالشبكة 
العنكبوتية )اإلنرتنت( اليت أتاحت ربط أحناء العامل بعضه 

يف توفري آنية  قرية صغرية، كما أسهمت ببعض ليتحول إىل
التخصصات،  مجيعوسهولة احلصول على املعلومات يف 

للتفاعل والتواصل بني الناس باعتمادها على  وأتاحت جمااًل 
والربيد اإللكرتوين وغريها،  عدة خدمات منها غرف الدردشة

واحلصول عليها  إضافة إلمكانية ختزين املعلومات الشخصية
 ومكان. إال أن استخدام األفراد هلذه التقنية تنوعيف أي زمان 

بني االستخدام السليم املتوازن وبني االستخدام املفرط املرضي 
خمتلف جماالت حياة الفرد االجتماعية واملهنية  الذي أثر على

إلجراء العديد من البحوث  والصحية، مما دفع الباحثني
 ديدةوالدراسات للوصول لفهم أعمق هلذه الظاهرة اجل

 . (2016)العمار، 
ظهور شكل آخر من أشكال  الدراسة يفتتمثل مشكلة و 

العنف، وهو التنمر اإللكرتوين الناجم عن الثورة التكنولوجية 
يُعد انتشار تبادل رسائل  إذودورها يف احلياة االجتماعية، 

السب، واإلشهار باآلخرين، والتجمع حنو عزل شخص ما 
دقاء على مواقع التواصل خارج جمموعة العمل أو األص

االجتماعي من أحدث املشكالت اليت تواجه الكبار والصغار 
يسمى التنمر ما على السواء، خاصة داخل املدارس، وهذا 

، أو التنمر التقين، أو التنمر Cyber bullingاإللكرتوين 
والذي مُيارس من  االعتداء على اآلخرينالرقمي، ويعّرف بأنه 

إللكرتونية، واستخدام كامريات خالل مواقع الصحف ا
املوبايل، والبلوتوث، والتسجيالت الصوتية، باإلضافة الخرتاق 
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اخلصوصيات عرب مواقع اإلنرتنت؛ هبدف إيقاع األذى 
 .باآلخرين

 منأشارت بعض الدراسات  يدعم مشكلة الدراسة ماو 
انتشار ظاهرة التنمر يف اجملتمع العريب ففي السعودية أظهرت 

ة القحطاين( انتشار ظاهرة التنمر يف املرحلة دراسة )نور 
املتوسطة باملدارس احلكومية واألهلية مبدينة الرياض بصورة 

، شريفي)دراسة هـ(، وكشفت 1429متوسطة )القحطاين، 
 ( عن تواجد ظاهرة التنمر يف املدارس اإلعدادية(.2018

م بعنوان ال للتنمر 2018ويف األردن أطلقت محلة يف 
التعامل معه مع  لياتآبة مبفهومه وطرق احلد منه و الطل لتوعية

ن والضحايا بعد أن تداول مواقع التواصل يالطلبة املتنمر 
االجتماعي مقاطع فيديو تظهر فيه حاالت التنمر بني طالب 
املدارس يف األردن أثارت حفيظة الشارع األردين يف حني 
شكلت جلنة رمسية للتحقيق يف بعض هذه احلوادث )خريي، 

2019.) 
إىل أن  (2018)الرفاعي،  دراسةويف الكويت توصلت 

وين وتعرضهم له كانت درجة ممارسة الطلبة للتنمر اإللكرت 
( 2019وصرحت )هالة أبو خطوة( )اليونيسيف، . مرتفعة

مدير قسم اإلعالم يف مكتب اليونيسيف يف مصر التابع 
عاملية  للمنظمة العاملية لألمم املتحدة للطفولة أن التنمر ظاهرة

% من 70ن البيانات التحليلية يف مصر توضح أن نسبة أو 
األطفال يف مصر يتعرضون للتنمر من زمالئهم يف املدارس وما 

 حوهلا من البيئة.
كما أن هناك بعض احلوادث اليت أثارت مواقع التواصل 

 حادثة التنمر على االجتماعي واإلعالم عن التنمر، فمثاًل 
الذي ضجت هبا وسائل اإلعالم الطفل السوداين يف مصر 

 تعرضومواقع التواصل االجتماعي واعرتاف الطالب بأنه 
(. 2019ن مرارًا وتكرارًا )عزب، و لتنمر هو وأقرانه السودانيل

سنه  12ا مشكلة الطالب املنتحر البالغ من العمر وأيضً 
بسبب تنمر زمالئه عليه بسبب التشوهات اليت حدثت له يف 

عرض له مما جعله ادثة احلريق اليت توجهه وقدميه بسبب ح

ه عليه مرارًا وتكرارًا مما أدى به إىل ئضحية لتنمر زمال
اليت تنمر  وناالزمة دتا حالة الفتاة املصابة مبأيضً  .االنتحار

ها يف املدرسة مما أدى هبا إىل تدهور حالتها  ؤ عليها زمال
على ذلك   مثلةاألو  ،النفسية وعرضها على أخصائي نفسي

اختصاصي ومما يؤكد خطورة التنمر املدرسي تصريح  ة،كثري 
النفسي بذلك من خالل بوابة األهرام فقد صرح دكتور عالء 
الغندور: استشاري العالج السلوكي والتحليلي والتأهيل 
النفسي أن املتنمر مشروع جمرم )محلة التعليم، 

https://gate.ahram.org.eg1-1-2020.)  ولذا أوصت دراسة
(Salmivalli, 2013)  بضرورة استمرار سعي املربني للتقليل من

 لكرتوين.اإلتقليدي و المعدالت العنف بكل صوره 
ويف ضوء خطورة التنمر واآلثار السلبية املرتتبة عليه سواء 
على املستوى الفردي أو املستوى اجلماعي، ويف ضوء اهتمام 
اجملتمع مبواجهة مثل هذه السلوكيات السلبية ووضع احللول 

عالجها، فإن مشكلة الدراسة احلالية تتحدد يف تزايد املالئمة ل
حدة سلوك التنمر بني التالميذ خاصة يف املراحل العمرية 
األوىل ومنها املرحلة االبتدائية مما يتطلب تكاتف اجلهود 

 ملواجهته.
ويف ضوء ما سبق حتاول الدراسة احلالية الوقوف على 

األولية من  الصفوف ظاهرة التنمر اإللكرتوين لدى تالميذ
املرحلة االبتدائية من حيث أسباهبا واآلثار املرتتبة عليها وكيفية 

 اتالتعامل معها وقائيًا وعالجيًا وذلك من وجهة نظر املعلم
 :يةتمن خالل اإلجابة عن األسئلة اآل

 أسئلة الدراسة
الصفوف  ما أسباب التنمر اإللكرتوين لدى تالميذ .1

 ؟من وجهة نظر املعلماتاالبتدائية  املرحلة األولية من
ما أبرز اآلثار السلبية املرتتبة على التنمر اإللكرتوين  .2

املرحلة  من  ضحية التنمر الصفوف األولية لدى تالميذ
 ؟املعلمات االبتدائية من وجهة نظر

https://gate.ahram.org.eg1-1-2020/
https://gate.ahram.org.eg1-1-2020/
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ما السبل املقرتحة للوقاية من التنمر اإللكرتوين لدى  .3
ن وجهة نظر االبتدائية م املرحلة الصفوف األولية من  تالميذ

 ؟املعلمات
ج التنمر اإللكرتوين لدى تالميذ ما السبل املقرتحة لعال .4

االبتدائية من وجهة نظر  املرحلةالصفوف األولية من 
 ؟املعلمات

 البحثأهداف 
 :أ يلتعرف على ما يالبحث ل هدف
الصفوف  أسباب التنمر اإللكرتوين لدى تالميذ .1

 .ظر املعلماتاالبتدائية من وجهة ن املرحلة األولية من
أبرز اآلثار السلبية املرتتبة على التنمر اإللكرتوين  .2

االبتدائية من وجهة  املرحلةالصفوف األولية من لدى تالميذ 
 .نظر املعلمات

السبل املقرتحة للوقاية من التنمر اإللكرتوين لدى  .3
املرحلة االبتدائية من وجهة نظر  الصفوف األولية من تالميذ

 .ملعلماتا
 يذملعالج التنمر اإللكرتوين لدى تالقرتحة امل الطرق .4

االبتدائية من وجهة نظر  املرحلةالصفوف األولية من 
 .املعلمات

  البحثهمية أ
 توضح أسباب لنتائجتتمثل األمهية النظرية يف التوصل 

التصدي هلا من وجهة نظر  ، وطرقانتشار ظاهرة التنمر
دمي توصيات ، كما تتضمن األمهية التطبيقية يف تقاملعلمات

ومقرتحات للجهات املعنية وخباصة املؤسسات التعليمية ميكن 
التالميذ،   ىواالجتماعية لدمن خالهلا ختفيف اآلثار النفسية 

مراكز التوجيه واإلرشاد النفسي  ا نتائج البحثأيضً  تفيد كما
والتعديل السلوكي اخلاصة مبرحلة الطفولة مبا تسفر عنه من 

هبا يف إعداد برامج ملواجهة هذه الظاهرة نتائج ميكن االستعانة 
 .واآلثار النامجة عنها

لبحث يف عدة نقاط على النحو كما ميكن تناول أمهية ا
 : ياآل

تزايد انتشار حاالت التنمر بصفة عامة واإللكرتوين  .1
بصفة خاصة يف العديد من البلدان العربية األمر الذي يتطلب 

 ضرورة التصدي هلذه الظاهرة.
تنمر اإللكرتوين وما يرتتب عليه من آثار خطورة ال .2

 سلبية سواء على املستوى الفردي أم على املستوى اجلماعي.
ميكن للبحث أن يفيد مديري ومعلمي املدارس  .3

باملرحلة االبتدائية مبا يسفر عنه من نتائج تساعدهم يف 
الوقوف على ظاهرة التنمر اإللكرتوين لدى تالمذهتم من 

 وطرق التعامل معها وقائياً وعالجياً. حيث أسباهبا وآثارها
ميكن للبحث أن يفيد األسرة مبا يسفر عنه من نتائج  .4

تساعدها يف التعامل مع التنمر اإللكرتوين سواء من حيث 
 وقاية أطفاهلا منه أو عالجهم.

ميكن للبحث أن يفيد مراكز التوجيه واإلرشاد النفسي  .5
ا يسفر عنه من والتعديل السلوكي اخلاصة مبرحلة الطفولة مب

نتائج ميكن االستعانة منها يف ختفيف حدة العدوان أو التنمر 
 لدى بعض احلاالت من األطفال.

  حدود البحث
يتحدد البحث احلايل يف إطار املشاركني من معلمات 

الرياض مدينة  مدارسالصفوف األولية باملرحلة االبتدائية 
/ 2019باململكة العربية السعودية، وبالعام الدراسي 

م وباألدوات، واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف 2020
 معاجلة البيانات.

 مصطلحات البحث
إيقاع األذى اجلسمي أو يقصد به  التنمر اإللكتروني:
املضايقة أو اإلحراج أو السخرية من  النفسي أو العاطفي أو

قبل طالب متنمٍر على طالب آخر أضعف منه، أو أصغر منه 
 ,.Jaana, et al) ألسباب وبشكل متكررأو ألي سبب من ا

والتلميذ املتنمر هو الذي يضايق، أو خييف، أو يهدد،   (2011
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ال يتمتعون بنفس درجة القوة اليت  أو يؤذي اآلخرين الذين
املدرسة، وجيربهم  يتمتع هبا، وهو خييف غريه من الطالب يف

 على فعل ما يريد بنربته الصوتية العالية واستخدام التهديد
 (.36، 2013)موسي، وفرحان، 

ــــإ ويعــــرف ــــذي  اجرائًي التنمــــر بأنــــه ذلــــك الســــلوك املتكــــرر ال
ا، أو ا أو اجتماعيًـا أو لفظيًـإىل إيذاء طفل آخر جسـديً  يهدف
أو عــدة أطفــال وذلــك بــالقول أو  ا مــن قلبــل طفــل واحــدجنســيً 

مكتســـبات غـــري  الفعـــل للســـيطرة علـــى الضـــحية وإذالهلـــا ونيـــل
 وسائل االتصال االجتماعي. شرعية منها عن طريق

 تالميذ الصفوف األولية
بالصـفوف يقصد هبم يف البحـث احلـايل الطـالب امللتحقـون 

باملرحلـــــة االبتدائيـــــة باملـــــدارس األوليـــــة مـــــن األول حـــــىت الرابـــــع 
 .احلكومية باململكة العربية السعودية

 لنظري: اإلطار للتنمر اإللكترونياإلطار ا
 ترونياإللك مفهوم التنمرأواًل: 

التسلط اإللكرتوين، أو التنمر   Mark & Ratliffeيعرف 
عمد الذي قد تعلى أنه الفعل امل  Cyberbullyingاإللكرتوين

 ُيسبب لآلخرين اإلحراج  أو التجريح أو التقليل من شأهنم

(Mark & Ratliffe, 2011:92). 
التنمر بأنه أفعال سالبة متعمدة  (Olweus, 2005) وعرف
من  تلميذ أو أكثر بإحلاق األذى بتلميذ آخر من جانب

، تتم بصورة متكررة وطوال خالل املستحدثات اإللكرتونية
 ات مثاًل وميكن أن تكون هذه األفعال السالبة بالكلم الوقت،

الشتائم، وميكن أن تكون ب وأاإلغاظة ب التوبيخ،ببالتهديد، 
وميكن أن تكون   باالحتكاك اجلسمي كالضرب والدفع والركل،

كذلك بدون استخدام الكلمات أو التعرض اجلسمي مثل 
بالوجه أو اإلشارات غري الالئقة، بقصد وتعمد عزله  التكشري

 .االستجابة لرغبته من اجملموعة أو رفض
وميكن تعريف التنمر بأنه ذلك السلوك املتكرر الذي 

ا، أو و اجتماعيً ا أا أو لفظيً آخر جسديً  طفليهدف إىل إيذاء 
وذلك بالقول أو  طفالأو عدة أ حداو  طفل ا من قلبلجنسيً 

 ىعل لضحية وإذالهلا واحلصوللطفل االفعل للسيطرة على ا
تواصل ، وذلك باستخدام وسائل المكتسبات غري شرعية منه

 .االجتماعي
  اإللكترونيالتنمر  أسبابثانياً: 

تتعدد األسباب اليت تكمن وراء ظاهرة التنمر اإللكرتوين 
وختتلف باختالف الفئات العمرية واجملتمعات اليت توجد هبا، 

 بصفة عامة على عدة أسباب نيالباحث بعض ولكن يتفق
 : يهرة ميكن إجيازها على النحو اآلمشرتكة هلذه الظا

اضطراب العالقات االجتماعية واألسرية ملسيئي  -
استخدام اإلنرتنت، إذ توجد عالقة طردية بني إساءة استخدام 
اإلنرتنت واضطراب السلوك االجتماعي، وامليل إىل اهلروب من 
الواقع الفعلي، وارتفاع مستوى الشعور بالوحدة النفسية 

 ,Whang, & Changواخلوف من التفاعل مع اآلخرين )

يتسم املتنمرون إلكرتونيًا بقلة قدرهتم على (، كما 3200
 (,Dilmac 2009) .التحمل واالنتماء

منبئاً بالتنمر اإللكرتوين،  ذل تُعد مسة العدوان لدى التالمي -
إذ توجد عالقة بني عنف الطالب يف املرحلة االبتدائية وبني 
استمراره على نفس سلوك العنف باملراحل التعليمية األعلى 

(1307ac, 2009:Dilm .) 
يرتبط التنمر عن طريق اإلنرتنت  قدتعاطي املخدرات،  -

بتعاطي املخدرات والسلوك العدواين والتفكري يف االنتحار 
 (Litwiller, & Brausch, 2013) .لدى بعض الطالب

إىل   نتؤدياعرض لألذى، واألضرار النفسية؛ إذ كثرة الت -
تبط أيضاً للخط املفتوح والذي ير  الطفلكثرة استخدام 

املشكالت املدرسية التعليمية؛ وبالتايل اجتاه سلوكهم حنو ب
  ,Hinduja, & Patchin)(2007.السلوك اجلانح

سوء التنشئة األسرية: والذي يُعد أهم سبب للتنمر ضد  -
 ( ,2009Yavuzer, et alاملعلمني )

  اإللكترونيالتنمر المترتبة على  السلبيةاآلثار ثالثاً: 
عدة  السلبية املرتتبة على التنمر اإللكرتوين يف تتمثل اآلثار

نقاط تزداد حدهتا من مرحلة ألخرى، ومن جمتمع آلخر تبعاً 
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ما لبعض املتغريات األخرى املرتبطة هبا، ومن أبرز هذه اآلثار 
 : يأ ي
التأثري على السلوك االنتحاري والسلوك العدواين  -

 .ونواستخدام املخدرات، والسلوك اجلنسي غري املأم
(Litwiller, & Brausch,2013)   

رغبة ضحاياه يف ترك املدرسة جبانب ظهور اخلوف  -
 .(Sezer, et al, 2013والقلق عليهم )

العديد من االضطرابات ومشاعر العزلة واالغرتاب؛  ظهور -
 ,Pepler, et al) إثر تفاقم الشعور بالذنب عند ضحاياه

2006). 
يه من دراسات كما ترى الباحثة يف ضوء ما اطلعت عل

اهرة األسباب اليت تكمن وراء ظأن تعود سابقة أنه ميكن 
 :التنمر اإللكرتوين إىل ما يأ ي

ىل وجـود خلـل قد يرجع أسباب التنمر إ : عوامل أسرية:أواًل 
التصــــدع  مثــــل التفكــــك األســــرى أو األســــرةبنــــاء  يفو قصــــور أ

أو  االنفصــالشــكااًل متعــددة مثــل أداخــل األســرة والــذى يأخــذ 
و أحـــد الوالـــدين أع املســـتمر أو ســـفر لطـــالق أو اخللـــع أو النـــزا ا

ـــــه عـــــن األســـــرة )عـــــامر،  (. وهـــــذا مـــــا 46، 45، 2019غياب
ـــــدا  ـــــه دراســـــة )ن ـــــب،أكـــــدت علي ( مـــــن أن 287، 2018غري

 ج لصـــراعاتنتـــا هـــم املرحلـــة اإلعداديـــة  يفاملتنمـــرين والضـــحايا 
  سـلوب الرتبيـةأ م يفب واألزوجية وعيشـة قاسـية وصـراع بـني األ

لفـــاا نابيـــة كمـــا أظهـــرت أو  هنـــم يتعـــاملون بعقـــاب بـــدينأكمـــا 
الدراسة  أيًضا أهنم نتاج لتفكك أسري. كذلك وجدت دراسـة 

( بــــأن احليـــــاة األســــرية الــــيت تتســـــم 252، 2019)الشــــربيين، 
 بـــدينالعقـــاب البالصـــراع والقســـوة والعنـــف والتفكـــك األســـرى و 

 للتنمــــــرســــــاءة مــــــن والــــــديهم بألفــــــاا نابيــــــة يــــــدفع األبنــــــاء اإلو 
. وجهل الوالدين بأساليب التنشـئة (291، 2019)الشربيين، 

غــــــــري  االجتماعيــــــــةاألســــــــرية الصــــــــحيحة والســــــــليمة والتنشــــــــئة 
ن العنــف كوســيلة الألبــوين كمــا قــد يســتخدم الوالــد صــحيحةال

 (.  15، 2007للسيطرة على سلوك األبناء )السروجي، 

 كثــــب  هــــا عــــنءتراقــــب أبنا الــــيتممــــا يؤكــــد ذلــــك أن األســــر 
احلـــد مـــن ســـلوك  يفدور فعـــال  ويتوقعـــون مـــنهم أن ينجحـــوا لـــه
 ,Georgiou, N, 2008التنمـر داخـل األسـرة وخارجهـا )

11 .) 
ــ ا ا رئيًســتعــد البيئــة املدرســية ســببً  إذا: العوامــل املدرســية: ثانًي

كبــــرية العــــدد النشــــوء ســــلوكيات التنمــــر أو منوهــــا فاملــــدارس  يف
كـون هبـا نسـبة أعلـى مـن ألن ي ةوالصفوف املزدمحة تكون مهيـأ

يقل فيهـا  اليتاألماكن  يفالتنمر كما أن التنمر املدرسي حيدث 
، 2012اإلشــراف والرقابــة علــى ســلوك الطــالب )أبــو الــديار، 

 املدرســـي(. وهـــذا مـــا أظهرتـــه نتـــائج )حمـــرم فـــؤاد( أن املنـــا  83
اخلـدمات -رسـيةات املدالتجهيـزات واإلمكانـ-افة الطالبيـة)الكث

( يســهم يف التنبــؤ بــالتنمر املدرسـيشــراف اإل-حيةالنفسـية والصــ
ـــد ا  ه(. ومـــا أكـــدت عليـــ678، 2016حلـــاكم، املدرســـي )عب

 يف ان للبيئــة املدرســية دورً ( أ632، 2014اخلشــاب، دراســة )
ا غيـــاب دور املعلـــم اكتســـاب الطـــالب العنـــف املدرســـي. أيًضـــ

القدوة واستخدام القوة من قبل بعض املدارس والسـيطرة الزائـدة 
 يفعف اإلدارة املدرسية وقلة املرافق مع زيادة عـدد الطـالب وض

 الرتبـــــــــوي والنفســـــــــي التوجيـــــــــهوغيـــــــــاب  املدرســـــــــة الواحـــــــــدة ،
 .(173، 2007)الشرقاوي، 

أن  (أكـدت دراسـة )نـداء الشــربيين إذ ا: العوامًل النفسًية:ثالثًً
تشـكيل سـلوك التنمـر عنـد  يفكبرياً  دوراً  العوامل النفسية تؤدي

نتيجــة لــنقص احتياجــات الطفــل ينشــأ  ذيالــرمــان األبنــاء كاحل
كاحلرمــان مــن احلــب واحلنــان وتعرضــه للقســوة ؛  النفســية واملاديــة

حياتــــه وضــــعف القــــدرة علــــى ضــــبط  يفوعــــدم وجــــود القــــدوة 
يتعـرض لـه األبنـاء داخـل  ذيالـ النفسـيالنفس  كذلك الضغط 

يفــره هـذه الشــحنة علــى  مـن مثَّ و سـرة جيعلــه يشـعر باإلحبــاط األ
كــــذلك عــــدم ختصــــيص وقــــت كــــاف مــــن قبــــل األســــرة   ،نــــهقراأ

وضـع الضـوابط   يفللتوعية واإلرشاد لألبناء وغيـاب دور األسـرة 
ـــذين لـــديهم ميـــول عدوانيـــة )الشـــربيين،  وعـــدم متابعـــة األفـــراد ال

. وقــد يرجــع التنمــر لــدى األبنــاء إىل الضــغوط (248، 2019
بيل املثـال فعلـى سـ ،ن أو أحـدمهاايعاىن منها الوالـد اليتالنفسية 
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د تتكــون لديــه الشــخص الــذى ميــارس ضــده العنــف يف صــغره قــ
هــــذه املشــــاعر  عدوانيــــة عــــادة مــــا يفــــره مشــــاعر ســــلبية وميــــول  
 خـــرين ومـــنهم األشـــخاه األقـــل منـــه قـــوةعنـــدما يكـــرب جتـــاه اآل

 ئكمـــــا أن مســـــة العـــــدوان قـــــد تنبـــــ  (16، 2007)الســـــروجي، 
 االبتدائيــةحلــة املر  يفبــالتنمر إذ توجــد عالقــة بــني عنــف التلميــذ 

وبــــني اســــتمراره علــــى نفــــس ســــلوك العنــــف باملراحــــل التعليميــــة 
(. كمـا أظهـرت Dilmac, B, 2009, 13012املتقدمـة )

( أن العوامــل النفســية هلــا تــأثري 335، 2011دراســة )حممــد، 
ءة والعنـــــف يولـــــد العنـــــف علـــــى التنمـــــر فاإلســـــاءة تولـــــد اإلســـــا

ىل التخريـــب وقـــد طفولتـــه يلجـــأ إ يف اينـــال عقابًـــ يفالطفـــل الـــذ
الدراســة أن ســلوك التنمــر قــد يــتم تعلمــه مــن اإلســاءة  أظهــرت

 من الوالدين.
ا: العوامـــــل الذاتيـــــة: وهـــــي حالـــــة مـــــن املـــــرض النفســـــي أو رابًعـــــ

أو شـــعور النقـــيض أو احلقـــد أو القســـوة أو  العقلـــيأو  العضـــوي
العوز أو ضعف الثقة بالنفس أو انعدامها أو عـدم إدراك الواقـع 

تشـــكل دوافـــع خاصـــة ملمارســـة التنمـــر  الـــيت النفســـي أو الثقـــايف
 (.22، 2005وبأشكاله املختلفة )األجمد، 

ضـعف إىل  املدرسـيا: العوامل الدينية: وقد يرجع التنمـر خامسً 
ــــديين ضــــعف اإلميــــان مــــن العوامــــل ، فاإلميــــان وغيــــاب الــــوازع ال

عنهــا واملنحرفــة البعيــدة  يافعــة إىل ارتكــاب الســلوكيات املنهــالد
اليم اإلســـــالم وغيـــــاب الـــــوازع الـــــديين والفهـــــم اخلـــــاطئ عـــــن تعـــــ

هنم ثره يف سلوكيات األبناء ألأاعد الدين والتعاليم الدينية له لقو 
خروج على قواعد اجملتمـع )عطـا ، للمن غريهم استعداًدا كثر أ

ــــف داخــــل  % مــــن46,6إن  إذ(. 43، 2016 أســــباب العن
، 2007، ىل غيـــاب الـــوازع الـــديين )العيســـويإاملدرســـة راجـــع 

( أن مــن 271، 2002)عبــد احللــيم،  (. وأظهــرت نتــائج14
 مسببات املشكالت السلوكية ضعف دور املؤسسات الدينية.

ـــة اإلعـــالم ودوره أ: تتمثـــل عالميًًًةاإل العوامًًًل :سادسًًًاً   يفمهي
 منظومــة القــيم وأمنــاط التفكــري يفحيــدثها  الــيتثــار اآل يفاجملتمــع 

ئل اإلعالمية الـيت تعرضـها ساليب احلياة بسبب التعرض للرساأو 
كمــــا أن   (.31، 2015وســــائل اإلعــــالم )ابــــن نــــور اهلــــدى، 

مشــاهدة الطــالب ملــا يُعــرض لــه دور رئــيس يف تعلمــه ســلوكيات 
حـول العنـف عالميـة إىل ما يعرض من مفـردات إضافة إالتنمر، 

التلميذ وفقدان الثقة بالنفس وممـن  ىتزيد من معدل اخلوف لد
 أيفعـل مباشـر وعنيـف حلمايـة نفسـه مـن حوله وخيلق لديـه رد 
 وقــد.  (112، 2009)موســى، وحممــد،  ســلوك غــري مقصــود

عـالم ن وسائل اإلأ (622، 2014، با)اخلش كدت دراسةأ
لطــــــالب اكتســــــاب ا منهــــــا هلــــــا دور رئــــــيس يف يوخاصــــــة املرئــــــ

 يجرامـتسـم براجمهـا بالطـابع اإلتسلوكيات العنف وذلك عندما 
إحــداث تغيــري ىل إ يالعامــة ممــا يــؤد بــاآلدابو املخــل أ يوالعنفــ
ـــــيم وســـــلوك األ يف ـــــرادق كمـــــا . (633، 2014)اخلشـــــاب،  ف
عــالم هلــا ن وســائل اإل( أ2015، احلميــد دراســة )عبــد تكــدأ
فكـار الـيت يتبناهـا ثري فعال علـى تكـوين القـيم واملعتقـدات واألأت

 املراهق.
: الظــــروف االقتصــــادية الصــــعبة االقتصًًًًاد ة العوامًًًًل: اسًًًًابعً 
م للعمـل وتـوتر لفقـر أو البطالـة لـألب واضـطرار األة مثل الألسر 

مصـدر عــدم الطفــل  كـل  هــذا جيعـل ،حـال البيــت بسـبب ذلــك
بنـــاء بســـبب هـــذه فتتشـــوه ســـلوكيات األ  أصـــدقائه مـــن ترحيـــب

كـدت نتـائج ، وقد أ(78، 2011)البنا،  الظروف االقتصادية
 ن املســتوى االقتصــادي لــه دورأ (2005، العزيــز دراســة )عبــد

 .م يف العنف املدرسيهم
ة  يف اجملتمـــع مـــن العوامـــل الثقافيـــ تعـــدا: العوامـــل الثقافيـــة: ثامًنـــ

 إذاملـــــدارس،  يفظهـــــور ســـــلوكيات التنمـــــر  يفة العوامـــــل الرئيســـــ
ن العوامـــــــــل أ( 638، 2014، كـــــــــدت دراســـــــــة )اخلشـــــــــابأ

انتشــار ظــاهرة التنمــر لــدى الطــالب  يف الثقافيــة عــاماًل أساســياً 
ىل حتيـــز ضـــرب األطفـــال مـــن أجـــل إتقاليـــد فوجـــود العـــادات وال

هلـــــذه الســـــلوكيات مـــــن قبـــــل  الرتبيـــــة والتأديـــــب والتقبـــــل الثقـــــايف
كمـا أن الوالـدين   ،ظهـور التنمـر لـدى األبنـاء اآلخرين ساهم يف
منهمـــا أن  اعتقـــاداً همـــا علـــى ضـــرب اآلخـــرين ابنقـــد يشـــجعان 

 مــن شخصــيته ورجولتــه ويأخــذ هبــذا حقــه يذلــك الســلوك يقــو 
 . (9، 2007 )السروجي،
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 النظر ات المفسرة للتنمرا: رابعً 
تتعدد وجهات النظر املفسرة لظاهرة التنمر اإللكرتوين 

 : يات املتعلقة بذلك على النحو اآلوميكن تناول أبرز النظري
  النظر ة السلوكية .1

يعتقد أصحاب النظرية السلوكية أن سلوك التنمر كغريه من 
تزداد  إذمن خالل نتائجه  السلوكيات اإلنسانية األخرى متعلم

إذا كانت نتائجه مرضية  ية حدوث السلوك التنمر احتمالي
 للمتنمر وحمققة آماله ومشبعة رغباته والعكس صحيح. 

ا عن طريق متعلم اجتماعيً  يكما أن السلوك التنمر 
مالحظة األطفال مناذج التنمر عند والديهم ومدرسيهم 

ص اليت يقرؤوهنا كما أن وأصدقائهم وأفالم التليفزيون وىف القص
ا يف ممارسة وتعلم سلوك ا كبريً ألساليب التنشئة االجتماعية دورً 

التنمر سواء أكانت مباشرة مقصودة أو غري مقصودة، وال 
خيفى ما لوسائل اإلعالم من دور كبري يف هذا الشأن ألن 
إحساس وإدراك الطفل يعتمد يف املقام األول على احملسوسات 

فزيون حيول اجملردات إىل حمسوسات تساعد على واحلركة والتلي
سرعة وسهولة االتصال والتأثري املباشر على الطفل، كما أن 

لديه  يلطفل يف هذه املرحلة العمرية تنمنزعة التقليد لدى ا
 (.46، 45، 2004كتسب )عالونة، التنمر امل

 نظر ة التعلم االجتماعي .2
 دلتنمر عنترى هذه النظرية أن األطفال يتعلمون سلوك ا

مالحظة مناذج العدوان عند والديهم ومدرسيهم ورفاقهم، 
حىت النماذج التليفزيونية.. .. ومن مث يقومون بتقليدها وتزيد 
احتمالية ممارستهم للعدوان إذا توفرت هلم الفره لذلك، فإذا 
عوقب الطفل على السلوك املقلد فإنه ال مييل إىل تقليده يف 

كوفئ عليه فسوف يزداد عدد مرات املرات الالحقة أما إذا  
 . يه هلذا السلوك العدواين والتنمر تقليد

وتعطي هذه النظرية أمهية كبرية خلربات الطفل السابقة 
ولعوامل الدافعية املرتكزة على النتائج العدوانية املكتسبة، 
والدراسات تؤيد هذه النظرية بشكل كبري مبينة أمهية التقليد 

لوك التنمر حىت وإن نوع من مل يسبق واحملاكاة يف اكتساب س

، 2012 واملالكي هذا السلوك أي أنواع اإلحباط )الصويف،
163 ،164.) 

 النظر ة العقالنية االنفعالية .3
وتركز تلك النظرية على األفكار اخلاطئة وغري العقالنية اليت 
يؤمن هبا الطلبة ومعتقداهتم وقناعتهم اليت تدفعهم للتنمر وبيان 

ديها، ويوضح املرشد حسب هذه النظرية للطلبة بطالهنا وحت
أن سلوك التنمر لديهم وتنمر اآلخرين ناتج عن أفكارهم 
اخلاطئة اليت يؤمنون هبا ومساعدهتم على أن يغريوا هذه 
األفكار وتعليمهم أن القوة والسيطرة على اآلخرين ال جتعل 

لناس ا من قبل زمالئه ومن قبل اا ولكنها جتعله مكروهً الفرد قويً 
   (.32، 1999اآلخرين )باترسون، 

قشة تغيري حديث الذات ويتم ضمن العملية اإلرشادية منا
ث هبا نفسه ويرددها أفكار الفرد وآراؤه اليت حيد   يالسليب )وه

لوحده حول التنمر( مثل: جيب أن أكون األقوى واملسيطر 
اضرب على اآلخرين، إن مل تضرب اآلخرين ضربوك، 

، واستبدال ذلك حبديث يمنك القو  الضعيف كي خياف
ا وحيرتمه الناس لعدم تعرضه نه سوف يكون مهمً إمثل: إجيايب 

لتنمر اآلخرين وسيكون موضع االحرتام والتقدير من اآلخرين،  
جبملة من  ن ميارس الطلبة التفكري بصوت عالٍ كما ميكن أ
رغبة يف رد إىل ذهنه يف حالة وجود ضحية و األفكار اليت ت

 (.54، 1984ليه )سارتوف، التنمر ع
وقد ينكر املتنمرون أهنم عملوا أي شيء خطأ ويرفضون أن 

هم، فهم يعتقدون أن تصرفاهتم يتحملوا املسؤولية إزاء سلوك
ا نتيجة خلطأ شخص آخر. أو أهنم يعدون ذلك ليس شيئً  تأ ي
لذلك جيب على املرشد أن يتحدى طريقة تفكريه دون  ؛امهمً 

 اعظ.أن يستخدم أسلوب الو 
 بعض االتجاهات الحد ثة في تفسير سلوك التنمرخامساً: 

يواجه الباحثون والرتبويون حتديًا كبريًا للتأصيل النظري 
لظاهرة التنمر؛ ومن مث فإهنم يستخدمون العديد من وجهات 
النظر يف حماولة لفهم عملية اخنراط األفراد يف عملية التنمر، 

ة على تطوير أطر نظرية وقد ركز الباحثون يف اآلونة األخري 
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لتفسري سبب حدوث التنمر وعلى وجه اخلصوه بعض 
االجتاهات اليت مت التأكيد عليها بقوة مثل: منحى معاجلة 

لي، ومنحى النمو املعلومات االجتماعية، ومنحى اإلطار العق
 : عرض لبعض هذه االجتاهات مثلأ ياخللقي. وفيما ي

 منحى معالجة المعلومات االجتماعية -1
أول من طرح منحى معاجلة املعلومات   (Dodge)عديُ 

 &  Crick) االجتماعية، وقد مت تطويره وإعادة صياغته من قبل

Dodge)   وينطوي املنحى على ست مراحل 1994يف عام ،
متتابعة من معاجلة املعلومات االجتماعية، أوهلا تبدأ برتميز 

ت الفرد الفرد للمعلومات احلسية اليت يدركها، وثانيها حماوال
لتطوير فهم أو تفسري املعلومات احلسية، وثالثها توضيح 
اهلدف من إعداد املعلومات، ورابعها سعي الفرد لطرح األفكار 
والردود احملتملة، وخامسها عملية اختاذ القرار حول أي 

ا نشاط الفرد من خالل االستجابات أنسب للحدث، وأخريً 
حى فإن عملية التنمر االستجابة السلوكية، وطبقًا هلذا املن

حتدث نتيجة لالحنياز يف معاجلة املعلومات االجتماعية أو 
 & Crick)العجز يف واحدة أو أكثر من املراحل الست 

Dodge, 1996 )  ،وقد دعمت نتائج البحوث تلك األفكار  ،
أن عجز املتنمرين  (Camodeca,et al., 2003)فقد وجد  

سابقة كان له دور يف والضحايا  يف بعض املراحل الست ال
إمتام عملية التنمر، عالوة على ذلك وجد أن املتنمرين 

ن غري املشاركني يف وضحاياهم أقل يف الكفاءة االجتماعية م
 عملية التنمر.

إىل أن األفراد الذين يظهرون  (Randall, 1997)ويشري  
التنمر يفعلون ذلك ألهنم ال يستطيعون معاجلة املعلومات 

دقة، كما أهنم يظهرون ما وصفه بالعمى االجتماعية ب
يفتقرون إىل املهارات الالزمة لفهم وجهات  إذاالجتماعي، 

 خرين.لديهم قليل من الوعي عن تفكري اآلنظر اآلخرين، و 
 منحى اإلطار العقلي -2

يف اآلونة األخرية مت توجيه بعض االعرتاضات على منحى 
 & Crick) وضعه  يعاجلة املعلومات االجتماعية  الذم

Dodge)  يرى  إذلفهم عملية التنمر؛Sutton,2001) أنه بداًل )
من شرح سلوك التنمر نتيجة لعدم الكفاءة االجتماعية فإن 

ا يف الواقع  تفوقًا عقلياً، ويوصف بعض املتنمرين ميتلكون نظريً 
منحى اإلطار العقلي بأنه " قدرة الفرد على فهم تفكري 

ن األفراد إ'' أضف إىل ذلك فالتنبؤ بسلوكهم اآلخرين من أجل
لكون مهارات متطورة من مهارات اإلطار العقلي تالذين مي

لقراءة وفهم مشاعر وعواطف  استعداًداسوف يكونون أكثر 
إىل الكفاءة االجتماعية   نال يفتقدو  مفإهن من مثَّ اآلخرين، و 

كما يدل على ذلك منحى معاجلة املعلومات االجتماعية 
ديهم قدرة متقدمة لقراءة وفهم  من ذلك لولكن بداًل 

 األشخاه اآلخرين.
( إىل أن عملية التنمر (Sutton,et al., 1999وأشار 

الناجحة قد تكون نتيجة ملهارات اإلطار العقلي املتفوقة؛ ألن 
 يتطلب فهم ما يدور يف عقوهلم حىت التعامل مع اآلخرين

ة يف ميكن التنبؤ بتصرفاهتم، وهذه املهارة ميكن أن تكون مفيد
باشر مثل نشر مجيع جوانب التنمر ال سيما مع التنمر غري امل

ن املتنمر لكي يوقع بالضحية وميارس إالشائعات؛ ومن مث ف
 ر عليه أن يفهم مشاعر اآلخرين حىتعليها أشكال التنم

ا، وتبدأ مهارات يشعر الضحية أنه أضعف منه بدنيًا ونفسيً 
من العمر، كما  اإلطار العقلي عند األطفال بعد ست سنوات

تبني أن الكبار أكثر عرضة الستخدام أنواع من التنمر غري 
املباشر، يف حني أن الصغار يستخدمون أساليب أكثر 
مباشرة، أضف إىل ذلك أن اإلناث تتطور لديهن مهارات 

 اإلطار العقلي أكثر من الذكور.
كما أن االخنراط يف أساليب التنمر غري املباشرة يتطلب 

عض طورًا من مهارات اإلطار العقلي ومع ذلك، فإن بإطارًا مت
أن وجود مهارات اإلطار العقلي ميكن أن يؤدي  ىاآلراء تر 

ليس فقط إىل أنواع خمتلفة من التنمر ولكن ميكن أيضًا أن 
وجود إن ف من مثَّ يؤدي إىل السلوك االجتماعي اإلجيايب، و 

ية اليت مهارات اإلطار العقلي ميكن أن يكون له داللة للكيف
 (Arsenio & Lemerise,2001).سيتم هبا استخدام تلك املعرفة 
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ديد من الدراسات ( بتحليل الع(Sutton, 2001وقد قام 
 إذاليت تقدم الدعم ملنظور اإلطار العقلي  والبحوث السابقة

قيمت فهم املشاركني للمعتقدات واملشاعر، واملعرفة القائمة 
ياس مهارات اإلطار العقلي على املعتقدات اخلاطئة، وقد مت ق

للمشاركني، وكشفت النتائج عن أن درجات املتنمرين كانت 
أعلى بكثري من باقي املشاركني يف عملية التنمر وهم: 
املتنمرون املساعدون، ومؤيدو التنمر، والضحايا،  واملدافعون 
عن الضحية، والغرباء، باإلضافة إىل ذلك أشارت النتائج إىل 

 ومن مثَّ بني التنمر واإلدراك االجتماعي، بية وجود عالقة إجيا
فإن هذه النتائج تدعم فكرة أن املتنمرين ميتلكون مهارات 
 اإلطار العقلي أكثر من املشاركني اآلخرين يف عملية التنمر.

 منحى النمو الخلقي -3
ا على اجلدل الدائر بني أنصار منحى معاجلة املعلومات رد  

 Arsenio)إلطار العقلي فإن االجتماعية وبني أنصار منحى ا

& Lemerise,2001) يرى أن عملية التنمر ال ميكن أن تفهم 
متداخلة يف هذه  ىخر أبشكل كامل دون النظر إىل جوانب 

الظاهرة، وأن قضايا مثل العدالة، واالهتمام باألفراد، 
تبدو الرؤى النظرية  إذواملساعدة وغريها حتتاج إىل معاجلة؛ 

ومات االجتماعية ومنحى اإلطار العقلي ال ملنحى معاجلة املعل
تشمل هذه اجلوانب بشكل كاٍف، فقد أشار 

(Sanders,2004) أن  إىل(Rest)  حاول بناء أمنوذج ميكن من
تماعي بسلوك التنمر مستندًا على خالله ربط اإلدراك االج

، ويتكون األمنوذج الذي وضعه (Kohlberg)، (Piaget)  راءآ
(Rest) ينطوي هذا النموذج  إذصر لألخالق، من أربعة عنا

املعريف األخالقي على أربعة جوانب منفصلة من الفهم 
األخالقي وهي: احلساسية األخالقية )وتعين إدراك أن هناك 
مشكلة أخالقية موجودة(، واحلكم األخالقي )ويقصد به 
البت يف الفعل األخالقي(، والدافع األخالقي )والذي يشري 

يم وحتديد األولوية للعمل األخالقي(، والتحلي إىل االلتزام بالق
باألخالق )والذي يقصد به تنفيذ ومتابعة الفعل عن طريق 
العمل األخالقي(، وهذا النموذج يدعم فكرة أن الفروق يف 

قوي املكون يفهم األخالق موجودة بشكل جزئي بسبب 
املعريف للنمو اخللقي، كما أن منحى النمو اخللقي يضيف 

ن معظم االجتاهات إ إذافيًا لدراسة األخالق؛ عنصرًا إض
األخرى أغفلت مكونني على درجة عليا من األمهية ومها: 
احلساسية األخالقية، واحلكم األخالقي، وكذلك االستفادة 

 من القدرات املعرفية االجتماعية للفرد.

 الدراسات السابقة
 تعرفهذه الدراسة إىل الهدفت  :(2012) دراسة خوج

 يفوق بني مرتفعي ومنخفضي التنمر املدرسي الفر  على
لى املهارات عة إىل التعرف املهارات االجتماعية، باإلضاف

 املدرسيالتنبؤ بالتنمر  يفاالجتماعية اليت ميكن أن تسهم 
ا وتلميذة ( تلميذً 243اشتملت على ) اليتلدى عينة الدراسة 

لعربية من تالميذ الصف السادس باملرحلة االبتدائية باململكة ا
السعودية مت اختيارها بصورة عشوائية من املدارس. واشتملت 

وكذلك مقياس للمهارات  املدرسيالدراسة على مقياس للتنمر 
االجتماعية. وأظهرت النتائج وجود عالقة دالة وسالبة بني 

بينت نتائج  وبني املهارات االجتماعية، كما املدرسيالتنمر 
التنبؤ  يفتسهم  اليتتماعية الدراسة أن عوامل املهارات االج

كانت على الرتتيب: عامل الضبط   املدرسيبالتنمر 
ا احلساسية ، وأخريً االنفعايل، مث عامل الضبط االجتماعي
 االجتماعية. 

معرفة العالقة ما إىل  تهدف :(2015) دراسة الشريف
بني التنمر املدرسي واملهارات االجتماعية لدى تالميذ املرحلة 

ذلك من خالل حبث الفروق بني مرتفعي االبتدائية و 
إىل أي  باإلضافةومنخفضي التنمر يف املهارات االجتماعية 

من املهارات االجتماعية اليت ميكن استخدامها يف التنبؤ 
هدفت إىل التعرف  االدراسة. كمبالتنمر املدرسي لدى عينة 

عدوان لدى على األسباب واألساليب اليت تؤدي إىل ظهور ال
وقد استخدمت الباحثة  املدرسة، م يفاء يف البيت أالطفل سو 

( فقرة بدأت تقيس التنمر لدى 24من ) ةمؤلف ةاناستب
 ةاألطفال، على أن تكون اإلجابة عن كل بند عبارة عن ثالث
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(، اأبدً ، ال حيدث اأحيانً ا، حيدث خيارات وهي: )حيدث غالبً 
-3 على حنو ما يأ يوأعطيت هلذه اإلجابات ثالث درجات 

وبذلك جتمع درجات كل مفحوه للحصول على  (.2-1
الدرجة الكلية له على مقياس التنمر، وذلك من خالل 

 ةلناجتة عن تطبيق املقياس على عيناستخدام معاجلة البيانات ا
هذا  إذ إن (correlation)البحث باستخدام مؤشر الرتابط 

املنهج هو املناسب لكشف طبيعة العالقة بني متغريات 
وقد توصلت الدراسة إىل أنه توجد عالقة إجيابية بني  .الدراسة

 أساليب املعاملة وبني ظهور التنمر لدى األطفال.
دراسة هدفت تعرف  (Afroz & Shafqat 2015)  وأجرى

ر على الطالب من أشكال التنمر وأسباب التنمر وتأثري التنم
( 10على عينة عشوائية بسيطة قوامها ) ةانخالل تطبيق استب

ا لدراسة التنمر القائم على التحيز يف ( طالبً 40ني و)معلم
املدارس، وتوصلت النتائج إىل أنه من الصعب القضاء على 
ظاهرة التنمر يف املدارس إال من خالل صياغة وتنفيذ 
اسرتاتيجيات خمتلفة قائمة على أساس من الدراسات العلمية 
 للحد من سلوك التنمر بني الطالب، وتوصلت كذلك إىل أن

 إذا وخطورة هو التنمر االجتماعي أكثر أشكال التنمر انتشارً 
مباشرة ويؤثر على الضحية ميكن ممارسته بطريقة مباشرة وغري 

 .يبشكل قو 
عن العالقة بني  للكشف( 2016وأجرى العمار دراسة )

التنمر اإللكرتوين وإدمان اإلنرتنت ىف ضوء بعض املتغريات 
التعليم التطبيقى بدولة الدميوغرافية لدى طالب وطالبات 

ا وطالبة من طالب ( طالبً 140الكويت، وتكونت العينة من )
( إىل 19التعليم التطبيقى، ممن تراوحت أعمارهم ما بني )

ا، ومت تطبيق مقياس التنمر اإللكرتوين، وإدمان ( عامً 20)
ا حصائيً إالنتائج إىل وجود ارتباطات دالة اإلنرتنت، وانتهت 
رتوين وإدمان اإلنرتنت. كما أوضحت النتائج بني التنمر اإللك

، وأن الذكور ا، وإدمان اإلنرتنتلكرتونيً إ اأن الذكور أكثر تنمرً 
إلنرتنت. وقد مت ا، وإدمانًا للكرتونيً إ االفرقة الثانية أكثر تنمرً  يف

ضوء ما انتهت إليه نتائج الدراسات  تفسري النتائج يف
 يات والبحوث املقرتحة.السابقة، واالنتهاء مبجموعة من التوص

 ي( تقصDemir & Seferoglu, 2016وحاولت دراسة )
( وكل اإللكرتوين)التسلط  اإللكرتويننوعية العالقة بني العنف 

 والوعي املعلوما ي اإللكرتوينوالتسكع  اإلنرتنتمن إدمان 
)التسلط  اإللكرتوينوكذلك الكشف عن العالقة بني العنف 

ر واملستوى التعليمي واملهنة وأكثر ( والنوع والعماإللكرتوين
. تكونت عينة الدراسة اإلنرتنتاألجهزة استخدامًا لالتصال ب

إناث(  59,7من طالب اجلامعة واخلرجيني ) 181من 
استخدمت الدراسة مقاييس الوعي املعلوما ي ومقياس إدمان 

باإلضافة إىل املقاييس  اإللكرتوينومقياس التسكع  اإلنرتنت
. وأشارت النتائج إىل وجود عالقة سالبة بني الدميوجرافية

، وعالقة موجبة بني كل اإللكرتوينالوعي املعلوماتى والعنف 
، كما اإلنرتنتوإدمان  اإللكرتوينوالتسكع  اإلنرتنتمن إدمان 

أشارت النتائج إىل عدم وجود عالقة بني النوع وأكثر األجهزة 
)التسلط  رتويناإللكوالعنف  اإلنرتنتاستخدامًا يف االتصال ب

(. وعلى النقيض، وجدت عالقة ذات داللة اإللكرتوين
اخنفضت مستويات  إذإحصائية بني العمر ومستوي التعليم، 

( لدى أولئك الذين اإللكرتوين)التسلط  اإللكرتوينالعنف 
مقارنة مبن تقل أعمارهم عن  اعامً  35ترتاوح أعمارهم فوق 

)التسلط  رتويناإللك، وارتفعت معدالت العنف اعامً  25
 ( بني طالب اجلامعة مقارنة باخلرجيني.اإللكرتوين

( ,Kırcaburun & Bastug 2016واستهدفت دراسة )
نرتنت واالجتاهات العالقة بني االستخدام املشكل لألتقصي 

( لدى املراهقني، اإللكرتوين)التسلط  اإللكرتوينحنو العنف 
الثانوية،  من طالب املدرسة 205وتكونت عينة الدراسة من 

نرتنت دراسة مقياس االستخدام املشكل لألوقد استخدمت ال
)التسلط  اإللكرتوينللمراهقني ومقياس االجتاه حنو العنف 

( واستمارة البيانات الشخصية، وأشارت النتائج إىل اإللكرتوين
 اإلنرتنتوجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا بني سوء استخدام 

واالجتاهات حنو العنف  اإلنرتنتى والوقت املستغرق يوميًا عل
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( وأبعاده الفرعية التنكر اإللكرتوين)التسلط  اإللكرتوين
disguisement /التلذذ  واالستمتاعpleasure 

. وبالرغم من anxietyوالقلق  approvalواالستحسان/القبول 
عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني النوع ومعظم 

القلق لدى اإلناث خبصوه املتغريات، ارتفعت مستويات 
مقارنة بالذكور. كما أشارت  اإللكرتوينتعرضهن للتسلط 

 اإللكرتوينالنتائج إىل إمكانية التنبؤ باالجتاهات حنو العنف 
 ( من خالل االستخدام املشكل لإلنرتنت.اإللكرتوين)التسلط 

معرفة معدالت التنمر  إىل (Peter 2016)  وهدفت دراسة
ا بني الطلبة أكثر أشكال التنمر انتشارً بني الطلبة مع رصد 

على اعتبار أن التنمر تزايد بشكل ملحوا يف اآلونة األخرية 
نرتنت وذلك من خالل مقياس ع استخدام شبكة األخاصة م

التنمر الذي مت تطبيقه على عينة من طلبة التعليم األساسي  
(، وأشارت الدراسة إىل أن التنمر خطر 332كان قوامها )

تقرار اجملتمع كله وال بد من قوانني حامسة تفرضها يهدد اس
إدارة املدرسة ضد املتنمرين وبرامج توعية عن التنمر، وتوصلت 
النتائج إىل أنه ال توجد فروق جوهرية بني اإلناث والذكور يف 

ا هو التنمر االجتماعي التنمر، وأن أكثر أشكال التنمر شيوعً 
 مث التنمر اجلسدي. 

( 2018نني ويونس واحلياري دراسة )وسعت دراسة املكا
إىل معرفة مستويات التنمر اإللكرتوين لدى عينة من الطلبة 

ا يف مدينة الزرقاء باألردن، والكشف ا وانفعاليً املضطربني سلوكيً 
ا ملتغريي عن االختالف يف مستويات التنمر اإللكرتوين وفقً 

ربع ا وطالبة من أطالبً  17اجلنس والعمر، وتكونت العينة من 
مدارس يف مديرية تربية وتعليم الزرقاء، وطبق الباحثون مقياس 
التنمر اإللكرتوين ومقياس االضطرابات السلوكية، وكشفت 
نتائج الدراسة عن أن مستوى التنمر اإللكرتوين لدى الطلبة  

( كما أظهرت 77، 3ا، إذ بلغ املتوسط احلسايب )كان عاليً 
التنمر اإللكرتوين بني  نتائج الدراسة وجود فروق يف مستويات

 –والعمر  -لصاحل الطلبة الذكور –ا ملتغريي اجلنس الطلبة تبعً 
 سنة. 14لصاحل فئة الطلبة أكرب من 

التعرف على  ىلإ( 2011)مصطفى، هدفت دراسة 
سالم والتعرف على دور مدارس اإل يفساليب تربية الطفل أ

والتعرف  طفالتربية األ يف األساسيوىل من التعليم احللقة األ
وىل من مدارس احللقة األ يفطفال على واقع العنف ضد األ

 ثارهآه و والتعرف على مفهوم العنف وعوامل األساسي التعليم
تصور مقرتح  ووضع األساسيوىل من التعليم داخل احللقة األ

وىل من مدارس احللقة األ يفطفال ملواجهة العنف ضد األ
سالمية واستخدمت من منظور الرتبية اإل األساسيالتعليم 

 .الوصفيواملنهج  األصويلالدراسة املنهج 
الكشف عن  ( إىل2018) نيدراسة غريب وآخر هدفت و 

العالقة بني التنمر املدرسي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية 
وبعض خصائص الشخصية والعالقات األسرية، تكونت عينة 

تلميذ وتلميذة يف املرحلة اإلعدادية،  100الدراسة من
استخدم املنهج الوصفي وتوصلت إىل وجود عالقة موجبة و 

بني سلوك التنمر وكل من العصابية والصراع األسري ووجود 
 عالقة سالبة بني التنمر والتماسك األسري.

( دراسة بعنوان " 2019، الشمري والبلهانأجرى )
 لدى االجتماعي التواصل شبكات الستخدام النفسية املخاطر
أمورهم"  أولياء نظر وجهة من لكويتا دولة يف األطفال

 ملواقع النفسيةاملخاطر عن  الكشف ىلالدراسة إ هذه هدفتو 
يف دولة  يف األسرة التواصل االجتماعي لدى األطفال

، التحليلي املنهج الوصفي واستخدمت الدراسة، الكويت
، للحصول على البيانات امليدانية أداةً االستبانة واعتمدت على 

من األسر يف دولة الكويت بطريقة عشوائية  نةعي ومت اختيار
( 1097) بلغتعنقودية من خمتلف حمافظات دولة الكويت 

 النفسيةاملخاطر  مستوى أن نتائج هذه الدراسة أظهرت، أسرة
جاءت االجتماعي قد شبكات التواصل  اتمن استخدام

على مواقع اإلدمان  ومن أهم هذه املخاطر، مبستويات مرتفعة
جتماعي، وتعرض األبناء للمشاكل الصحية التواصل اال

 إحصائيةوجود فروق ذات داللة الدراسة ، وأظهرت والنفسية
املرتتبة  النفسيةملخاطر ا األسر حنومتوسطات استجابات  بني
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من استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى األطفال 
وجدت فروق  يف حني ملتغريات اجلنس ولصاحل الذكور،تعزى 
 12 الفئة العمرية ) لصاحل ملتغري العمرتعزى  ياً إحصائدالة 
 .سنة(

بيان إىل هدفت فقد ( 2020دراسة الشراري )وأما 
املخاطر املرتتبة على استخدام طلبة املدارس الثانوية لوسائل 
التواصل االجتماعي من وجهة نظر املعلمني بتعليم القريات يف 

الوصفي مع  اململكة العربية السعودية، ومت استخدام املنهج
االعتماد على االستبانة يف مجع البيانات، وطبقت الدراسة 

مت  تطبيق أداة الدراسة  إذمعلمًا  295تكونت من على عينة 
معلمًا من املتواجدين يف مواقع عملهم يف املدارس  288على 

خالل فرتة تطبيق أداة الدراسة اليت متت يف األسبوعني األول 
الثاين من العام الدراسي  والثاين من الفصل الدراسي

م. وبعد االنتهاء من عملية التطبيق مت 2019/2020
استبانة من اليت مت تطبيقها، وبعد إجراء تدقيق  279اسرتجاع 
انات من التحليل استب 8الواردة فيها مت استثناء  للبيانات

اإلحصائي وذلك لعدم اكتمال البيانات فيها، وبذلك يكون 
متثل ما نسبته  امعلمً  271ن املعلمني حجم العينة النهائية م

ل ما نسبته % من اجملتمع اإلحصائي الكلي، وتشك 83.4
انات اليت مت توزيعها، وأشارت % من عدد االستب 94.1

النتائج إىل أن املستوى العام للمخاطر املرتتبة على استخدام 
طلبة املدارس الثانوية لوسائل التواصل االجتماعي من وجهة 

املدارس الثانوية للبنني يف إدارة تعليم القريات قد  نظر معلمي
جاءت مبستوى مرتفع، كما بينت النتائج أن أكثر مواقع 
التواصل االجتماعي خطورة على طلبة املرحلة الثانوية من 

يف إدارة تعليم القريات وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية للبنني 
ذه املوقع وقد حقق ه Twitterيف موقع تويرت  قد متثلت

(، 4.085الرتتيب األول من حيث األمهية مبتوسط حسايب )
مبتوسط  WhatsAppويف الرتتيب الثاين موقع الواتس اب 

(، ويف الرتتيب الثالث موقع يوتيوب  4.030حسايب )
YouTube ( ويف الرتتيب الرابع 4.019مبتوسط حسايب .)

مبتوسط حسايب   Snapchatالفقرة موقع سناب شات  
(. ويف الرتتيب اخلامس وقبل األخري موقع " 3.996)
( ومبستوى 3.256" مبتوسط حسايب )Instagramنستغرام ا

 Faceفيسبوك الرتتيب السادس واألخري موقع "  متوسط. ويف

book( وأشارت نتائج الدراسة 3.514" مبتوسط حسايب ،)
إىل أن املستوى العام ملظاهر السلوك املنحرف لدى طلبة 

لثانوية عرب مواقع وسائل التواصل االجتماعي من املدارس ا
وجهة نظر معلمي املدارس الثانوية للبنني يف إدارة تعليم 

 .القريات جاءت مبستوى متوسط

 تعليق واستخالص
من خالل العرض السابق يتبني تنوع الدراسات اليت 
تناولت ظاهرة التنمر سواء ما ركز منها على دراسة التنمر 

لكرتوين بصفة خاصة، كما يالحظ تنمر اإلبصفة عامة أو ال
هلذه الدراسات ما بني دراسة واقع الظاهرة  ن التوجه الرئيسياتب

نفسه أو دراسة عالقتها ببعض املتغريات، كما يتبني كذلك 
تنوع الفئات العمرية اليت ركزت عليها هذه الدراسات، إضافة 
 ملا سبق يالحظ استخدام أغلب الدراسات السابقة للمنهج
الوصفي مع االعتماد على االستبانة يف مجع البيانات، وتتفق 
الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات السابقة من حيث االهتمام 

الوصفي واالعتماد بظاهرة التنمر ومن حيث استخدام املنهج 
هلا، ولكن تتميز عن هذه الدراسة يف  أداةً على االستبانة 

ها للتعرف على وذلك من حيث سعي ،هلا رئيسالتوجه ال
األسباب اليت تكمن وراء هذه الظاهرة وكذلك اآلثار املرتتبة 
عليها وكيفية التعامل معها وقائيًا وعالجياً، إضافة لتميزها يف 

باعتبارهم  هتا من وجهة نظر املعلماتتركيزها على مجع بيانا
أقدر على حتديد األسباب اليت تكمن وراء الظاهرة وكذلك 

عليها وكيفية التعامل معها وذلك بصورة أدق من اآلثار املرتتبة 
املرحلة االبتدائية الذين قد ال الصفوف األولية من التالميذ يف 

ثل هذه األمور، واستفادت ملتتوافر لديهم الرؤية العميقة 
الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف تدعيم مشكلتها ويف 
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ة وتفسري ومناقشة عرض بعض املفاهيم النظرية ويف إعداد األدا
 النتائج. 

 البحثمنهج 
يعد أنسب  إذ بأسلوبه املسحي م املنهج الوصفيااستخدمت 

أمكن الوقوف على الواقع  ه، فمن خاللاملناهج لتحقيق أهدافه
اخلاه بالتنمر اإللكرتوين من حيث أسبابه واآلثار املرتتبة 
ن عليه، كما أمكن اقرتاح السبل املسهمة يف تعديل مستقبله م

حيث طرح اإلجراءات والسبل املهمة يف التعامل معه وقائياً 
 وعالجياً من وجهة نظر املعلمني.

 البحث مجتمع 
الصفوف األولية معلمات يتكون جمتمع الدراسة من 

البالغ  الذين يدرسون للذكور واإلناث معاً  املرحلة االبتدائيةب
 الرياض باململكة العربية دينةمعلمة مب( 30222) عددهن
وذلك وفق أحدث إحصائيات لإلدارة التعليمية  السعودية

 .مبدينة الرياض

 البحث عينة 
بالصفوف ( معلمة 842اقتصرت الدراسة على عدد ) 

مت و  مت اختيارهن بطريقة عشوائية، املرحلة االبتدائيةاألولية ب
وذلك لبيان  )املؤهل/ سنوات اخلربة( يوفق متغري  نتوزيعه

ين يف رؤية املعلمات باعتبار أن متغري مدى تأثري هذين املتغري 
املؤهل وسنوات اخلربة متغريين حامسني ومؤثرين يف رؤية 

 .املعلمات بصفة عامة
مت تطبيق االستبانة اخلاصة بتعرف  وصف عينة الدراسة

أسباب التنمر اإللكرتوين وأبرز آثاره وكيفية التعامل معه وقائياً 
تمع الدراسة من ( من جم842وعالجيًا على عينة بلغت )

معلمات الصفوف األولية باملرحلة االبتدائية البالغ عددهن 
غري تربوي(،  –( معلمة، وفق متغري املؤهل )تربوي 30222)

سنوات إىل أقل 5من  -سنوات 5ووفق متغري اخلربة )أقل من 
املشاركون توزيع  سنوات فأكثر(، وجاء 10 -سنوات 10من 

 يني:تآلا باجلدولنيحسب املتغريين كما 

 1جدول 
 توز ع أفراد العينة حسب )المؤهل(

 النسبة المئو ة التكرار المؤهل
 71.1% 599 تربوي

 28.9% 243 غري تربوي
 100% 842 المجموع
( أن أعلى نسبة من إمجايل العينة 1يتضح من اجلدول )

بلغت النسب  إذغري الرتبويني ،  مث نسبة، هي نسبة الرتبويني
 (.28.9%(، )71.1%) على الرتتيب

 2جدول 
 توز ع أفراد العينة حسب )الخبرة( 

 النسبة المئو ة التكرار الخبرة
سنوات 5أقل من   237 %28.1 

سنوات 10سنوات إىل أقل من 5من   353 %41.9 
سنوات فأكثر 10  252 %29.9 

 100% 842 المجموع
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( أن أعلى نسبة من إمجايل العينة 2يتضح من اجلدول )
 10سنوات مث 10سنوات إىل أقل من 5من  هي نسبة

بلغت النسب على  فقدسنوات،  5سنوات فأكثر مث أقل من 
 (.28.8%(، )29.9%(، )41.9%الرتتيب، )

 البحثأداة 
مت إعدادها يف ، أساسية حماور أربعة البحث استبانةتضمن 

ضوء الرجوع إىل األدب الرتبوي والدراسات السابقة ذات 
 (2018ن )يغريب وآخر سة ار كدة  الصلة مبوضوع الدراس

العمار  ودراسة (2018املكانني ويونس واحلياري )ودراسة 
اإلضافة لالستفادة من آراء اخلرباء واملتخصصني ب (2016)

يف اجملال وكذلك مراعاة طبيعة املرحلة العمرية والنظريات اليت 
وزعت عبارات االستبانة و تناولت ظاهرة التنمر اإللكرتوين، 

لكشف عن ول وهو ابلغت عبارات احملور األ إذرها حماو  ىعل
اآلثار والثاين  ( عبارات،10) أسباب التنمر اإللكرتوين

بل سال، والثالث ( عبارة12) املرتتبة على التنمر اإللكرتوين
سبل املقرتحة العن  ، والرابع( عبارة10) املقرتحة للوقاية منه

 .( عبارة12) لعالجه
 
 
 

 :االستبانةصدق 
 محكمين:صدق ال

مت عرض االستبانة على جمموعة من اخلرباء واملتخصصني يف 
جمال اإلرشاد النفسي وتكنولوجيا التعليم والصحة النفسية 

ب منهم إبداء لل طُ  إذ( حمكماً 12بلغ عددهم )وعلم النفس؛ 
رأيهم حول حماور االستبانة وعباراهتا ومدى مالءمة العبارات 

ياغة العبارات ملا وضعت لقياسه، وكذلك سالمة ص
ووضوحها وخلوها من األخطاء اللغوية واإلمالئية وغري ذلك 
مما يراه احملكمون من تعديالت سواء باإلضافة أم باحلذف أم 

وأوضحت نتائج العرض على احملكمني بتعديل يف الصياغة، 
%( منهم على عبارات االستبانة 80اتفاق ما يزيد عن )

مت ني وتوجيهاهتم ويف ضوء مالحظات احملكموحماورها، 
 تعديل االستبانة حىت أصبحت يف صورهتا النهائية.

 االتساق الداخلي
يف حساب الصدق على حساب  ثةالباح تاعتمد   

اجلذر الرتبيعي ملعامل )ارتباط بريسون(، فيما يسمى بالصدق 
، ومت التطبيق على عينة استطالعية من جمتمع البحث الذا ي

الصفوف األولية باملرحلة  ( معلمة من معلمات120بلغت )
على النحو املوضح يف وكانت درجة الصدق  االبتدائية،

 :اجلدول اآل ي
 3جدول 

 (120الجذر التربيعي لمعامل ارتباط بيرسون بين إجمالي االستبانة ومحاورها )ن= 
 قدرجة الصد الجذر التربيعي لمعامل ارتباط بيرسون معامل ارتباط بيرسون عدد العبارات المحور
 مرتفعة 935. **874. 10 األول
 مرتفعة 884. **781. 12 الثاين
 مرتفعة 897. **805. 12 الثالث
 مرتفعة 778. *606. 10 الرابع

وجود ارتباط دال إحصائًيا بني ( 3يالحظ من اجلدول )
محاور وبني الدرجة الكلية لالستبانة عند لالدرجة الكلية ل

اع االتساق الداخلي (، وهو ما يؤكد ارتف0.01مستوى )
لالستبانة ويدل على أن االستبانة تتسم بدرجة عالية من 

 . وأهنا صاحلة لقياس ما وضعت لقياسه، الصدق

 :االستبانةثبات 
بأسباب التنمر الستبانة اخلاصة ايف حساب الثبات مت 

 اإللكرتوين وأبرز آثاره وكيفية التعامل معه وقائيًا وعالجياً 
، لفا كرونبا  والتجزئة النصفيةأمل معاباستخدام طريقيت 

 :آل يويتضح ذلك من خالل اجلدول ا
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 4جدول 
 (120معامالت الثبات إلجمالي االستبانة ومحاورها )ن=

 التجزئة النصفية لفا كرونباخأمعامل  العدد االستبانة
 Guttmanمعامل الثبات بعد التصحيح االستبانة ياالرتباط بين نصف

 823. 847. 888. 10 احملور األول
 858. 858. 869. 12 احملور الثاين
 690. 711. 842. 12 احملور الثالث
 753. 776. 830. 10 احملور الرابع

 731. 739. 929. 44 إمجايل االستبانة
( أن قيمة معامل ألفا كرونبا  لثبات 4يتضح من اجلدول )
ات ( مرتفعة، كما أن معامالت الثب929.االستبانة قد بلغت )

 تراوحت بني إذللمحاور الفرعية لالستبانة جاءت مرتفعة 
، كما بلغ معامل الثبات بعد التصحيح (0.888 -0.83)
( مما يشري إىل الثبات املقبول لالستبانة، 731.) Guttmanل

 يكون ذلك مؤشرًا جيًدا لتعميم نتائجها.وميكن أن 

 صائية أساليب المعالجة اإلح
يعها، مت تفريغها يف جداول حلصر وجتمة بعد تطبيق االستبان

التكرارات وملعاجلة بياناهتا إحصائًيا من خالل برنامج احلزم 
 Statistical Package for Social Sciences( SPSS) اإلحصائية
جمموعة من  عشرون. وقد استخدم الباحثالو  لثايناإلصدار ا

األساليب اإلحصائية اليت تستهدف القيام بعملية التحليل 
معامل ارتباط  في واالستداليل لعبارات االستبانة، وهي:الوص

والنسب  ،لفا كرونبا  والتجزئة النصفيةأبريسون، ومعامل 
لعينتني مستقلتني  )ت(اختبار و  املئوية يف حساب التكرارات،

(t – test Independent Simple و ،) اختبار حتليل التباين
 "LSD"واختبار ، (One Way ANOVAأحادي االجتاه )

 للمقارنات الثنائية البعدية.
 تصحيح االستبانة:

(، واالستجابة 3)مرتفعة( الدرجة ) االستجابةتعطى 
(، 1) ى(، واالستجابة )منخفضة( تعط2جة ))متوسطة( الدر 

وبضرب هذه الدرجات يف التكرار املقابل لكل استجابة، 
ما يسمى  ىها على إمجايل أفراد العينة، يعطومجعها، وقسمت

سط املرجح(، الذي يعرب عن الوزن النسيب لكل عبارة بـ)الو 
 :على حنو ما يأ يعلى حدة 

وقد حتدد مستوى التوافر )تقدير طول الفرتة اليت ميكن من 
لى توفر العبارة من حيث كوهنا )مرتفعة، أم خالهلا احلكم ع

جابر وكاظم،  يةت، أم منخفضة( من خالل العالقة اآلمتوسطة
1986.) 

 1  -ن   مستوى التوافر =
 ن

( ويوضح 3) يري )ن( إىل عدد االستجابات وتساو تش إذ
مستوى ومدى التوافر لكل استجابة  من  آل ياجلدول ا
 االستبانةاستجابات 

 5جدول 
 ضح مستوى ومدى التوافر لكل استجابة و  

 المدى مستوى التوافر
 تقريباً  1.66( أي 0.66+  1وحىت )1من  منخفضة
 تقريباً  2.33( أي 0.66+  1.67وحىت )1.67من  متوسطة
 تقريباً  3( أي 0.66+  2.34وحىت )2.34من  مرتفعة

 الرقمي لكل عبارة  = التقدير
 تكرار منخفضة(×  1تكرار متوسطة( +  )×  2تكرار مرتفعة( + )×  3)

 عدد  أفراد العينة
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 ومناقشتها وتفسيرها: البحثنتائج 

: ما أ يل الذي نص على ما ين السؤال األو نتائج اإلجابة ع
الصفوف األولية من أسباب التنمر اإللكرتوين لدى تالميذ 

 ؟مات املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعل

لإلجابة عن هذا السؤال مت ترتيب عبارات احملور األول 
اخلاه بأسباب التنمر اإللكرتوين حسب أوزاهنا ومتوسطاهتا 

 :ك يوضح ذل يسبية، واجلدول اآلالن

 6جدول 
 (842من وجهة نظر عينة الدراسة )ن=على المحور األول الخاص بأسباب التنمر اإللكتروني  درجة ومدى الموافقة 
 الوزن درجة الموافقة العبارة م

 النسبي
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك

ألطفال عرب املستحدثات غياب الرقابة األسرية ملا ميارسه ا 1
 التكنولوجية

421 50.00% 246 29.20% 175 20.80% 2.29 .78 8 

 7 85. 2.3444 %25.50 215 %14.50 122 %60.00 505 التسلط يف املعاملة الوالدية لألطفال 2

 10 923. 1.97 %44.10 371 %14.70 124 %41.20 347 الشعور بالوحدة النفسية لدى بعض األطفال 3

 5 80. 2.48 %19.70 166 %12.50 105 %67.80 571 طراب العالقات األسرية لدى بعض األطفالاض 4

 4 79. 2.48 %19.00 160 %13.20 111 %67.80 571 امليل حنو اهلروب من الواقع لدى بعض األطفال 5

 6 72. 2.37 %14.80 125 %32.80 276 %52.40 441 العدوانية لدى بعض األطفال 6

 9 76. 2.16 %22.60 190 %38.00 320 %39.40 332 ألذى بأي صورة من صورهالتعرض ل 7

 1 48. 2.85 %5.60 47 %2.90 24 %91.60 771 مشاهدة بعض أفالم أو ألعاب العنف 8

 2 60. 2.73 %8.40 71 %10.10 85 %81.50 686 مالحظة األطفال مناذج التنمر عند والديهم ومدرسيهم وأصدقائهم 9

األفكار اخلاطئة حنو العالقة باآلخرين كالسيطرة  تبين بعض 10
 واالنتصار وضرب الضعيف إلخافة القوي وغريها

593 70.40% 177 21.00% 72 8.60% 2.618 .63 3 

 0.529 االنحراف المعياري (2.433متوسط األوزان النسبية لعبارات المحور األول )

يف أن األسباب اليت مت تضمينها ( 6يتضح من اجلدول )
االستبانة تعد األسباب الواقعية والفعلية للتنمر اإللكرتوين لدى 

حسب استجابات أفراد العينة؛ أن تالميذ الصفوف األولية، ف
من  2.433متوسط األوزان النسبية لعبارات احملور األول بلغ )

ة( وذلك مرتفع( مما يعين استجابتهم على احملور بدرجة )3.0
ارات تراوحت األوزان النسبية بشكل عام. وعلى مستوى العب

( 3( درجة من أصل )2.8599 -1.9715عليها ما بني )
تنحصر بني كما يتضح أن قيم االحنراف املعياري   درجات،

(، مما يدل على تقارب آراء أفراد العينة 92354. -4821.)
 حول معظم العبارات.

األسباب املقرتحة للتنمر  وتشري النتائج السابقة إىل أن
وين متثل أسبابًا فعلية واقعية وفعلية من وجهة نظر عينة اإللكرت 
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موافقة عينة الدراسة على األسباب اليت تكمن  إن إذالدراسة 
وراء ظاهرة التنمر اإللكرتوين جاءت مرتفعة، ويعزى ذلك 
لكون هذه األسباب مت صياغتها يف ضوء االستفادة من آراء 

عانة باألدبيات اخلرباء واملتخصصني من جهة باإلضافة لالست
الرتبوية والدراسات السابقة ذات الصلة بالتنمر اإللكرتوين، مع 
االستفادة من النظريات املفسرة للتنمر اإللكرتوين عند صياغة 
هذه األسباب وكذلك مراعاة طبيعة املرحلة العمرية 

 واملواصفات اليت يتسم هبا األطفال فيها.
ض األدبيات وتتفق هذه النتائج مع ما أشارت إليه بع

: أ يب التنمر اإللكرتوين تكمن فيما يالرتبوية من أن أبرز أسبا
عرض لألذى، كثرة الت  مسة العدوان لدى بعض التالميذ،

واألضرار النفسية، وسوء التنشئة األسرية، وضعف القدرة على 
) ,Whang, & Changالتحمل، واخنفاض مستوى االنتماء

; vuzer, et al, 2009Ya; Hinduja,& Patchin, 2007; 2003
)Dilmac, 2009 

دراسة غريب ما تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه 
( من وجود عالقة موجبة بني سلوك التنمر 2018ن )يوآخر 

وكل من العصابية والصراع األسري ووجود عالقة سالبة بني 
 التنمر والتماسك األسري.

وقوع ( 6يتضح من اجلدول )وفيما يتعلق برتتيب العبارات 
(، يف نطاق اإلرباعي األعلى من 10(، )9(، )8) العبارات

  وتشري تلك العبارات على الرتتيب إىل: عبارات احملور،
 بوزن نسيب مشاهدة بعض أفالم أو ألعاب العنف ،
 .( يقابل )مرتفعة(2.8599)

  مالحظة األطفال مناذج التنمر عند والديهم ومدرسيهم
 .يقابل )مرتفعة(( 2.7304، بوزن نسيب )وأصدقائهم

   تبين بعض األفكار اخلاطئة حنو العالقة باآلخرين
، كالسيطرة واالنتصار وضرب الضعيف إلخافة القوي وغريها

 .( يقابل )مرتفعة(2.6188بوزن نسيب )
(، يف نطاق اإلرباعي 1(، )7(، )3) وقعت العبارات يف حني

ب وتشري تلك العبارات على الرتتي األدىن من عبارات احملور،
  إىل:
 بوزن نسيب الشعور بالوحدة النفسية لدى بعض األطفال ،
 .( يقابل )متوسطة(1.9715)
 بوزن نسيب صورة من صوره ةالتعرض لألذى بأي ،
 .( يقابل )متوسطة(2.1686)
  غياب الرقابة األسرية ملا ميارسه األطفال عرب املستحدثات

 .( يقابل )متوسطة(2.2922، بوزن نسيب )التكنولوجية
: أ يالسؤال الثاين الذي نص على ما ي ئج اإلجابة عننتا

ما أبرز اآلثار السلبية املرتتبة على التنمر اإللكرتوين لدى 
الصفوف األولية للمرحلة االبتدائية من وجهة نظر تالميذ 
 ؟املعلمات 

لإلجابة عن هذا السؤال مت ترتيب عبارات احملور الثاين 
التنمر اإللكرتوين  بة علىبرز اآلثار السلبية املرتتاخلاه بأ

 يوضح  يمتوسطاهتا النسبية، واجلدول اآلحسب أوزاهنا و 
 :ذلك

 7جدول 
 (842من وجهة نظر عينة الدراسة )ن=على المحور الثاني الخاص باآلثار المترتبة على التنمر اإللكتروني  درجة ومدى الموافقة

 العبارة م
 درجة الموافقة

 الوزن النسبي
االنحراف 

 منخفضة متوسطة مرتفعة الترتيب ريالمعيا
 % ك % ك % ك

 4 55. 2.66 %4.40 37 %24.30 205 %71.30 600 امليل حنو السلوك العدواين 11
 12 49. 2.12 %6.80 57 %74.10 624 %19.10 161 بعض االحنرافات اجلنسية 12
 5 69. 2.56 %11.90 100 %19.80 167 %68.30 575 الشعور باخلوف والقلق 13
 11 60. 2.15 %11.40 96 %61.30 516 %27.30 230 الرغبة يف عدم االستمرار بالعملية التعليمية 14
 3 52. 2.67 %3.00 25 %26.10 220 %70.90 597 فقدان الثقة بالنفس 15
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 العبارة م
 درجة الموافقة

االنحراف  الوزن النسبي
 ريالمعيا

 منخفضة متوسطة مرتفعة الترتيب
 % ك % ك % ك

 8 74. 2.50 %15.30 129 %18.90 159 %65.80 554 اخنفاض الدافع حنو اإلجناز 16
 7 724. 2.51 %13.90 117 %20.70 174 %65.40 551 وك الفوضوي لدى بعض األطفالانتشار السل 17

18 
اللجوء لبعض املمارسات السلوكية الضارة  

 كالتدخني
372 44.20% 264 31.40% 206 24.50% 2.19 .80 10 

 1 49. 2.82 %5.00 42 %7.10 60 %87.90 740 قد حتدث عزلة وانطواء لدى بعض األطفال 19
 2 54. 2.80 %6.80 57 %6.20 52 %87.10 733 فاض مستوى التحصيل لدى بعض األطفالاخن 20
 6 643. 2.55 %8.30 70 %27.40 231 %64.30 541 اخلوف من مواجهة الزمالء باملدرسة 21
 9 73. 2.47 %14.30 120 %23.60 199 %62.10 523 التهرب من املدرسة والغياب املتكرر 22

 0.409االحنراف املعياري  (2.507ية لعبارات احملور الثاين )متوسط األوزان النسب
( حسب استجابات أفراد العينة؛ أن 7يتضح من اجلدول )

من  2.507متوسط األوزان النسبية لعبارات احملور الثاين بلغ )
( مما يعين استجابتهم على احملور بدرجة )مرتفعة( وذلك 3.0

ت األوزان النسبية بشكل عام. وعلى مستوى العبارات تراوح
( 3( درجة من أصل )2.829 -2.1235عليها ما بني )

تنحصر بني كما يتضح أن قيم االحنراف املعياري   درجات،
(، مما يدل على تقارب آراء أفراد العينة 49175. -4939.)

 حول معظم العبارات. 
اآلثار املرتتبة على التنمر  وتشري النتائج السابقة إىل أن

يت مت تضمينها يف االستبانة متثل آثاراً فعلية لظاهرة اإللكرتوين ال
التنمر اإللكرتوين لدى تالميذ الصفوف األولية باملرحلة 

موافقة عينة  إن إذاالبتدائية من وجهة نظر عينة الدراسة، 
الدراسة على اآلثار املرتتبة على التنمر اإللكرتوين جاءت 

تكون مشاهدة  مرتفعة، ورمبا يعزى ذلك لكون هذه اآلثار قد
ومالحظة بصورة مباشرة للمهتمني باملوضوع جبانب أنه مت 
صياغتها يف ضوء الرجوع للنظريات الرتبوية املفسرة للتنمر 
اإللكرتوين وكذلك األدبيات الرتبوية والدراسات السابقة 
املهتمة باملوضوع باإلضافة لالستفادة من آراء اخلرباء 

املرحلة العمرية  عاة طبيعةواملتخصصني يف اجملال، وكذلك مرا
   مون به من مسات نفسية واجتماعية.تسلألطفال وما ي

كما ميكن تفسري هذه النتائج يف ضوء ما تناولته بعض 
األدبيات الرتبوية اليت أشارت إىل أن من أبرز اآلثار السلبية 

: التأثري على السلوك أ يتبة على التنمر اإللكرتوين ما ياملرت 
لوك العدواين واستخدام املخدرات، والسلوك االنتحاري والس

اجلنسي غري املأمون، ورغبة ضحاياه يف ترك املدرسة جبانب 
العديد من االضطرابات  ظهورظهور اخلوف والقلق عليهم، و 

ومشاعر العزلة واالغرتاب؛ إثر تفاقم الشعور بالذنب عند 
;Litwiller, & Brausch, 2013 Pepler,et al, 2006; ) ضحاياه

)  ezer,et al, 2013S) 
( وقوع 7يتضح من اجلدول )وفيما يتعلق برتتيب العبارات 

(، يف نطاق اإلرباعي األعلى من 15(، )20(، )19) العبارات
  وتشري تلك العبارات على الرتتيب إىل: عبارات احملور،

 بوزن نسيب قد حتدث عزلة وانطواء لدى بعض األطفال ،
 .( يقابل )مرتفعة(2.829)
 بوزن ض مستوى التحصيل لدى بعض األطفالاخنفا ،

 .( يقابل )مرتفعة(2.8029نسيب )
 ( يقابل 2.6793، بوزن نسيب )فقدان الثقة بالنفس

 .)مرتفعة(
(، يف نطاق 18(، )14(، )12) وقعت العبارات يف حني

وتشري تلك العبارات على  اإلرباعي األدىن من عبارات احملور،
  الرتتيب إىل:

  ( يقابل 2.1235بوزن نسيب )اجلنسية، بعض االحنرافات
 .)متوسطة(
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 بوزن نسيب الرغبة يف عدم االستمرار بالعملية التعليمية ،
 .( يقابل )متوسطة(2.1591)
 بوزن اللجوء لبعض املمارسات السلوكية الضارة كالتدخني ،

 .( يقابل )متوسطة(2.1971نسيب )

: أ يالسؤال الثالث الذي نص على ما ي نتائج اإلجابة عن
 ما السبل املقرتحة للوقاية من التنمر اإللكرتوين لدى تالميذ

 ؟االبتدائية من وجهة نظر املعلمات لمرحلةل الصفوف األولية 
لإلجابة عن هذا السؤال مت ترتيب عبارات احملور الثالث 
اخلاه بالسبل املقرتحة للوقاية من  التنمر اإللكرتوين حسب 

  يوضح ذلك يدول اآلمتوسطاهتا النسبية، واجلأوزاهنا و 
 8جدول 

 (842من وجهة نظر عينة الدراسة )ن=على المحور الثالث الخاص بكيفية الوقا ة من التنمر اإللكتروني  درجة ومدى الموافقة
 الوزن درجة الموافقة العبارة م

 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك
 7 73. 2.50 %14.50 122 %20.30 171 %65.20 549 وعية السليمة لألطفال بأخالقيات استخدام شبكة اإلنرتنتالت 23

24 
ــــى كيفيــــة حــــذف احلســــابات اجملهولــــة أو الــــيت  ــــدريب األطفــــال عل ت

 تسبب هلم أذى
787 93.50% 40 4.80% 15 1.80% 2.91 .33 1 

25 
نشــئة االجتماعيـــة تعزيــز الــدور الرتبـــوي لألســرة مــن خـــالل عمليــة الت

 واألساليب الرتبوية السوية
510 60.60% 207 24.60% 125 14.80% 2.45 .734 8 

 11 501. 2.17 %5.60 47 %71.40 601 %23.00 194 ولية املدرسة عن سلوكيات التالميذ بداخلهاؤ دعم مس 26

27 
غـــرس املدرســـة لقـــيم التســـامح عنـــد اإلســـاءة ونبـــذ العنـــف يف نفـــوس 

 األطفال
746 88.60% 57 6.80% 39 4.60% 2.83 .47 2 

28 
ويل املؤسســات التعليميـــة وبـــني مؤسســـات ؤ تفعيــل التواصـــل بـــني مســـ

التنشــئة االجتماعيـــة واجملتمـــع مــن أجـــل التعـــاون يف احلــد مـــن ظـــاهرة 
 التنمر اإللكرتوين

594 70.50% 151 17.90% 97 11.50% 2.59 .68 5 

29 
ل التعليم املختلفة، وخاصة تضمني مقرر يف األمن التكنولوجي مبراح

 مبرحلة التعليم االبتدائي
698 82.90% 74 8.80% 70 8.30% 2.74 .59 3 

30 
 E-mail Filterنشـــر برنـــامج فـــرز وتنقيـــة الربيـــد اإللكـــرتوين 

ــــذي ميكــــن ضــــبطه لــــريفض بشــــكل تلقــــائي تلقــــي  الــــيت الرســــائل وال
 تتضمن عبارات أو عناوين مرفوضة

403 47.90% 188 22.30% 251 29.80% 2.18 .86 10 

 9 77. 2.39 %18.10 152 %24.60 207 %57.40 483 نشر الئحة االنضباط املدرسي بني األطفال يف بداية العام الدراسي 31

32 
ختصـــــيص رابـــــط معـــــني علـــــى موقـــــع صـــــفحة املدرســـــة يتـــــوىل متابعـــــة 

 حاالت التنمر اإللكرتوين وتوثيقها باألدلة
386 45.80% 176 20.90% 280 33.30% 2.12 .88 12 

33 
عقــد بعــض الــدورات التدريبيــة وورل العمــل لألطفــال واملعلمــني عــن 

 مكافحة التنمر اإللكرتوين
611 72.60% 200 23.80% 31 3.70% 2.68 .53 4 

34 
إعـــــداد أدلـــــة إرشـــــادية ومطبوعـــــات وكتيبـــــات عـــــن مكافحـــــة التنمـــــر 

 اإللكرتوين
540 64.10% 192 22.80% 110 13.10% 2.51 .71539 6 

 0.406 االنحراف المعياري  (2.511متوسط األوزان النسبية لعبارات المحور الثالث )
( حسب استجابات أفراد العينة؛ أن 8يتضح من اجلدول )

من  2.511متوسط األوزان النسبية لعبارات احملور الثالث بلغ )
( مما يعين استجابتهم على احملور بدرجة )مرتفعة( وذلك 3.0

على مستوى العبارات تراوحت األوزان النسبية بشكل عام. و 
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( 3( درجة من أصل )2.9169 -2.1259عليها ما بني )
تنحصر بني كما يتضح أن قيم االحنراف املعياري   درجات،

(، مما يدل على تقارب آراء أفراد العينة 33464. -88094.)
 حول معظم العبارات.

اليت مت السبل املقرتحة  وتشري النتائج السابقة إىل أن
تضمينها يف االستبانة متثل مقرتحات واقعية وفعلية ميكنها أن 
تسهم بصورة مباشرة يف الوقاية من التنمر اإللكرتوين من وجهة 

موافقة عينة الدراسة على السبل  إن إذنظر عينة الدراسة، 
املقرتحة للوقاية من التنمر اإللكرتوين جاءت مرتفعة، وميكن 

هذه املقرتحات مت صياغتها يف ضوء عزو هذه النتيجة لكون 
النظريات الرتبوية املفسرة للتنمر اإللكرتوين مع االسرتشاد بآراء 
اخلرباء واملتخصصني يف اجملال مع مراعاة طبيعة املرحلة وكذلك 
ما أشارت إليه الدراسات السابقة واألدبيات الرتبوية املهتمة 

 باملوضوع.
 لت إليه دراسة بيرتوتتفق هذه النتائج نسبيًا مع ما توص

(Peter, 2016)  من أن التنمر خطر يهدد استقرار اجملتمع كله
وال بد من قوانني حامسة تفرضها إدارة املدرسة ضد املتنمرين 

 وبرامج توعية عن التنمر.
( وقوع 8يتضح من اجلدول ) وفيما يتعلق برتتيب العبارات

لى من (، يف نطاق اإلرباعي األع29(، )27(، )24) العبارات
  وتشري تلك العبارات على الرتتيب إىل: عبارات احملور،

  تدريب األطفال على كيفية حذف احلسابات اجملهولة أو
 ( يقابل )مرتفعة(2.9169، بوزن نسيب )اليت تسبب هلم أذى

  غرس املدرسة لقيم التسامح عند اإلساءة ونبذ العنف يف
 .ة(( يقابل )مرتفع2.8397، بوزن نسيب )نفوس األطفال

  تضمني مقرر يف األمن التكنولوجي مبراحل التعليم
، بوزن نسيب املختلفة، وخاصة مبرحلة التعليم االبتدائي

 .( يقابل )مرتفعة(2.7458)
(، يف نطاق 30(، )26(، )32) وقعت العبارات يف حني

وتشري تلك العبارات على  اإلرباعي األدىن من عبارات احملور،
  الرتتيب إىل:

  معني على موقع صفحة املدرسة يتوىل ختصيص رابط
، بوزن نسيب متابعة حاالت التنمر اإللكرتوين وتوثيقها باألدلة

 .( يقابل )متوسطة(2.1259)
 ولية املدرسة عن سلوكيات التالميذ بداخلهاؤ دعم مس ،

 .( يقابل )متوسطة(2.1746بوزن نسيب )
  نشر برنامج فرز وتنقية الربيد اإللكرتوينE-mail Filter 
اليت  الرسائلتلقي  الذي ميكن ضبطه لريفض بشكل تلقائيو 

( 2.1805، بوزن نسيب )تتضمن عبارات أو عناوين مرفوضة
 .يقابل )متوسطة(

: أ يالسؤال الرابع الذي نص على ما ي نتائج اإلجابة عن
 ما السبل املقرتحة لعالج التنمر اإللكرتوين لدى تالميذ

 ؟من وجهة نظر املعلمات االبتدائية املرحلة الصفوف األولية 
لإلجابة عن هذا السؤال مت ترتيب عبارات احملور الرابع 
اخلاه بالسبل املقرتحة لعالج  التنمر اإللكرتوين حسب 

 : يوضح ذلك يمتوسطاهتا النسبية، واجلدول اآلأوزاهنا و 
 9جدول

 (842ي من وجهة نظر عينة الدراسة )ن=ر الرابع الخاص بكيفية عالج التنمر اإللكترونعلى المحو  درجة ومدى الموافقة
الوزن  درجة الموافقة العبارة م

 النسبي
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 منخفضة متوسطة مرتفعة
 % ك % ك % ك

 2 47. 2.83 %4.50 38 %7.60 64 %87.90 740 الصرامة يف تطبيق الئحة االنضباط املدرسي عند حدوث التنمر اإللكرتوين  35
وقـد ُيشـرك شـخص آخـر  املعلمـة  احلديث اجلاد مع الطفل املتنمـر مـن قبـل 36

 من األسرة لتأكيد خطورة الوضع
505 60.00% 125 14.80% 212 25.20% 2.34 .85 8 

 10 92. 1.98 %43.50 366 %14.80 125 %41.70 351احلـــديث مـــع الضـــحية ومـــع والديـــه، والـــذي يُفيـــد يف توثيـــق حـــاالت التنمـــر  37
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الوزن  درجة الموافقة العبارة م
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 منخفضة متوسطة مرتفعة

 % ك % ك % ك
عــن أي حمــاوالت جديــدة فــوراً   باألدلــة، وإقناعــه بــإباله املعلمــةاإللكــرتوين

 للتنمر اإللكرتوين، فضاًل عن إقناعه بعدم الرد على رسائل الربيد التافهة
مشـــاركة اآلبـــاء، وفيهـــا يـــتم تشـــجيع املعلمـــني هلـــم علـــى اســـتخدام نفـــوذهم  38

 للتأثري على أبنائهم بالطريقة املناسبة
589 70.00% 100 11.90% 153 18.20% 2.51 .78 5 

تفعيــــل دور مراكــــز اإلرشـــــاد والتوجيــــه النفســــي لعـــــالج بعــــض الســـــلوكيات  39
 اخلاطئة لدى األطفال كالعدوان

570 67.70% 111 13.20% 161 19.10% 2.48 .79 6 

متامـاً  ة يف التعامـل اإلجيـايب الـذي خيلـوتفعيل القدوة ممثلة يف األسرة واملدرس 40
 من التنمر

473 56.20% 247 29.30% 122 14.50% 2.41 .73 7 

فــرض العقوبــات األســرية علــى الطالــب املتنمــر حســب احلالــة ودرجــة التنمــر  41
 مع أفضلية البدء بالتوجيه واإلرشاد قبل العقاب

355 42.20% 303 36.00% 184 21.90% 2.20 .77 9 

ل التعزيــزات العمــل علــى رفــع الــروح املعنويــة للطفــل ضــحية التنمــر مــن خــال 42
 املختلفة والرتكيز على جوانب التميز لديه

768 91.20% 27 3.20% 47 5.60% 2.85 .48 1 

يف حالة استمرار الطفل يف التنمر يفضل إخبار زمالئه بـه لتجنبـه مـن جهـة  43
 وحلثه على ترك التنمر من جهة أخرى

674 80.00% 114 13.50% 54 6.40% 2.73 .56 3 

لطفـــل يف هنايـــة مرحلـــة التعلـــيم االبتـــدائي علـــى شـــهادة أن يكـــون حصـــول ا 44
 االنضباط وحسن السلوك من شروط االلتحاق باملرحلة التعليمية التالية

645 76.60% 117 13.90% 80 9.50% 2.67 .64 4 

االنحراف  (2.505متوسط األوزان النسبية لعبارات المحور الرابع  )
 0.451المعياري

استجابات أفراد العينة؛ أن  ( حسب9يتضح من اجلدول )
من  2.505متوسط األوزان النسبية لعبارات احملور الرابع بلغ )

( مما يعين استجابتهم على احملور بدرجة )مرتفعة( وذلك 3.0
بشكل عام. وعلى مستوى العبارات تراوحت األوزان النسبية 

( 3( درجة من أصل )2.8563 -1.9822عليها ما بني )
تنحصر بني ن قيم االحنراف املعياري كما يتضح أ  درجات،

(، مما يدل على تقارب آراء أفراد العينة 48474. -92317.)
 حول معظم العبارات.

السبل املقرتحة اليت مت  أنوتشري النتائج السابقة إىل 
تضمينها يف االستبانة متثل مقرتحات واقعية وفعلية ميكنها أن 

اإللكرتوين من تسهم بصورة مباشرة يف عالج ظاهرة التنمر 
موافقة عينة الدراسة على  إذ إنوجهة نظر عينة الدراسة، 

السبل املقرتحة للوقاية من التنمر اإللكرتوين جاءت مرتفعة، 

وميكن عزو هذه النتيجة لكون هذه املقرتحات مت صياغتها يف 
ضوء النظريات الرتبوية املفسرة للتنمر اإللكرتوين مع االسرتشاد 

ملتخصصني يف اجملال مع مراعاة طبيعة املرحلة بآراء اخلرباء وا
وكذلك ما أشارت إليه الدراسات السابقة واألدبيات الرتبوية 

 املهتمة باملوضوع.
 & Afroz):دراسة أفروز وشافقتوتتفق هذه النتائج مع 

Shafqat, 2015)  الصعب القضاء على من اليت أشارت إىل أنه
صياغة وتنفيذ ظاهرة التنمر يف املدارس إال من خالل 

اسرتاتيجيات خمتلفة قائمة على أساس من الدراسات العلمية 
 للحد من سلوك التنمر بني الطالب.

( وقوع 9يتضح من اجلدول ) يتعلق برتتيب العبارات اوفيم
(، يف نطاق اإلرباعي األعلى من 43(، )35(، )42) العبارات

  وتشري تلك العبارات على الرتتيب إىل: عبارات احملور،
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  العمل على رفع الروح املعنوية للطفل ضحية التنمر من
، خالل التعزيزات املختلفة والرتكيز على جوانب التميز لديه

 .( يقابل )مرتفعة(2.8563بوزن نسيب )
  الصرامة يف تطبيق الئحة االنضباط املدرسي عند حدوث

 .( يقابل )مرتفعة(2.8337بوزن نسيب )التنمر اإللكرتوين، 
 مرار الطفل يف التنمر يفضل إخبار زمالئه به يف حالة است

، بوزن لتجنبه من جهة وحلثه على ترك التنمر من جهة أخرى
 .( يقابل )مرتفعة(2.7363نسيب )

(، يف نطاق 36(، )41(، )37) وقعت العبارات يف حني
وتشري تلك العبارات على  اإلرباعي األدىن من عبارات احملور،

  الرتتيب إىل:
 حية ومع والديه، والذي يُفيد يف توثيق احلديث مع الض

فوراً   باألدلة، وإقناعه بإباله املعلمةحاالت التنمر اإللكرتوين
عن أي حماوالت جديدة للتنمر اإللكرتوين، فضاًل عن إقناعه 

( 1.9822، بوزن نسيب )بعدم الرد على رسائل الربيد التافهة
 .يقابل )متوسطة(

 املتنمر حسب  فرض العقوبات األسرية على الطالب
احلالة ودرجة التنمر مع أفضلية البدء بالتوجيه واإلرشاد قبل 

 .( يقابل )متوسطة(2.2031، بوزن نسيب )العقاب
 وقد  د مع الطفل املتنمر من قبل املعلمةحلديث اجلاا

، بوزن آخر من األسرة لتأكيد خطورة الوضع اُيشرك شخصً 
 .( يقابل )مرتفعة(2.348نسيب )

 ة:توصيات الدراس
ولة خاصة األسرة ؤ ضرورة استفادة اجلهات املس .1

ومعلمات املرحلة االبتدائية من السبل املقرتحة للوقاية من 
 التنمر اإللكرتوين وعالجه.

املالحظة املستمرة من قبل األسرة ومعلمات املرحلة  .2
االبتدائية لسلوكيات األطفال والتعامل املباشر وفق الطرق 

 اف سلوكي يصدر منهم.الرتبوية مع أي خلل أو احنر 

عمل برامج توعوية من قبل املتخصصني لتوعية  .3
األسرة بكيفية التعامل مع حاالت التنمر اإللكرتوين لدى 

 أطفاهلم سواء كوهنم متنمرين أم معتدى عليهم.
نشر قيم وأخالقيات التعامل مع املستحدثات  .4

 التكنولوجية بني األطفال من جانب األسرة واملعلمات.

 لدراسة:مقترحات ا
ة تصور مقرتح ملواجهة التنمر اإللكرتوين باملرحل .1

 املدارس. ئداتوقااملتوسطة من وجهة نظر املعلمات 
مستوى تعرض تالميذ املرحلة املتوسطة للتنمر  .2

التعامل معه من وجهة نظر اإللكرتوين من وجهة نظرهم وكيفية 
 .املعلمات
 دور معلمات املرحلة االبتدائية يف احلد من التنمر .3

 اإللكرتوين وسبل تعميقه من وجهة نظر قائدات املدارس.

 المراجع:
صالح اجملتمع إ يفعالم دور اإل(. 2015. )عنايت ا بن نور الدين، أ

دار التأليف  اجلامعة السلفية، ،جملة صوت االمة وافساده،
 .33 - 26، ،فرباير(2)47والرتمجة،
، ني النظرية والعالجالتنمر ب سيكولوجية(. 2012. )مسعد أبو الديار، 
 .مكتبة الكويت الوطنية الكويت،، 2ط

 ميانظاهرة ضعف اإل (.2019. )املنعم عبدأبو السعود، 
 -العالج(-سباباأل-املظاهر

https:\\Archive.islamonline.net 10/12/2019  
(. نصف مراهقي 2019أخبار األمم املتحدة حقوق اإلنسان: اليونيسيف. )

 ف أقراهنم داخل املدرسة وما حوهلا.العامل يعانون من عن
News.un.org 15/12/201 

ضحايا  أ(. بعض املتغريات النفسية لدى2010) .هالة خري سناريإمساعيل، 
،  واجتماعية جملة دراسات تربويةاملرحلة االبتدائية،  يف املدرسيالتنمر 

 170 - 137(، 2)16،.كلية الرتبية، جامعة حلوان
يف خفض  بالقراءةب(. فاعلية العالج 2010) .يهالة خري سنار إمساعيل، 

، (66)20، اجمللة املصرية للدراسات النفسية، األطفال ىالتنمر لد
487 – 532. 

صعب قافة التسامح والالعنف املسلك األث(. 2005. )حممد سعيداألجمد، 
 .رجب ،78،عجملة نبأ، قضية املسلمني يف
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لنفسي. ترمجة حامد عبد نظريات اإلرشاد والعالج ا(. 1980باترسون. )
. الكويت: دار القلم، األصلي منشور عام 1999، عام العزيز الفقي
1980. 
الستخدام  ةيالنفساملخاطر ( 2019) ، عيسى، البلهان، الشمري، أفراح

من  الكويتشبكات التواصل االجتماعي لدى األطفال يف دولة 
ة العلوم مؤتة للبحوث والدراسات، سلسل، أمورهم أولياءوجهة نظر 
 190 - 153 .(5) 34 جامعة مؤتة، ،واالجتماعية اإلنسانية

 ،حداث بني القانون واجملتمعاحنراف األ(. 2011. )براهيمإخليل البنا، 
 .مواج للطباعة والنشرأدار : ردنألا
مناهج البحث  (.1986. )أمحد خرييوكاظم، عبد احلميد جابر،  ،جابر

 .ار النهضة العربيةد :القاهرة ،يف الرتبية وعلم النفس
انتحر بسبب التنمر( وأطباء نفسيون املتنمر  ابين(. )أم 2019محلة التعليم. )

 https://gate.ahram.org.eg1-1-2020 مشروع جمرم
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( في  PISA 2018 ( الطلبةالسعوديين في دراسة البرنامج الدولي لتقويم  الطلبةلدى المكتسبة الثقافة الرياضية مستوى 
 ضوء بعض المتغيرات

 محمد بن صنت الحربي
 جامعة امللك سعود -كلية الرتبية  –قسم املناهج 

 هـ21/11/1441وقبل  ،هـ26/10/1441للنشر  قدم
 PISA 2018) الطلبةالسعوديني، وفًقا لنتائج الربنامج الدويل لتقومي  الطلبةإىل الكشف عن مستوى اكتساب الثقافة الرياضية لدى دف البحث ه المستخلص :

السعوديني  الطلبةالبحث املنهج الوصفي معتمداً على بيانات  ( يف ضوء بعض املتغريات ، وحتديد أكثر هذه  املتغريات تأثريًا يف اكتساب الثقافة الرياضية ، واستخدم 
عت من خالل اختبار الثقافة الرياضية واستبانة الطالب ،  PISA 2018يف دراسة ) ُجيع طالًبا وطالبًة ( ، وهم  5214)  البحث من عينةوتكونت  ( ، واليت ُجم
وجود فرق ذي داللة  ، وأظهرت النتائج ،لطالباخلاصة با ملوا اإلجابة عن استبانة الدراسةوأك (PISA 2018 ) الذين شاركوا يف دراسةالسعوديني  الطلبة

 الطلبةالسعوديني يعزى ملتغريات :  النوع لصاحل الطالبات ، وااللتحاق برياض األطفال لصاحل  الطلبةإحصائية بني متوسطي مستوى اكتساب الثقافة الرياضية لدى 
الذين تتوفر لديهم  الطلبةلصاحل  الذين ميتلكون كمبيوتر ، وتوفر شبكة إنرتنت يف املنزل ةالطلبامللتحقني برياض األطفال ، وامتالك كمبيوتر للعمل املدرسي لصاحل 

الذين مستويات تعليم آبائهم أعلى ، فيما مل  الطلبة، ومستوى تعليم األب لصاحل  ذين مستويات تعليم أمهاهتم أعلىال الطلبةشبكة إنرتنت ، وتعليم األم لصاحل  
مهاهتم ) التعليم الثانوي ، والتعليم االبتدائي ( ، وبني الذين مستوى تعليم أ الطلبةة لدى ني متوسطي مستوى اكتساب الثقافة الرياضييظهر فرق دال إحصائيًا ب

االبتدائي ، ومل يكمل التعليم و ) التعليم  ) التعليم الثانوي ، والتعليم االبتدائي ( الذين مستوى تعليم آبائهم  الطلبةمتوسطي مستوى اكتساب الثقافة الرياضية لدى 
م، وامتالك كمبيوتر للعمل االبتدائي (. كما أظهرت النتائج أن أكثر املتغريات تأثريًا يف مستوى اكتساب الثقافة الرياضية: مستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األ

 املدرسي على الرتتيب، وقدم البحث يف ضوء نتائجه بعض التوصيات.
 .الطلبة لتقوميالدويل  الدولية، الربنامج ، االختباراتPISAالثقافة الرياضية،  :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract This study aimed to reveal the acquisition level of Mathematical Literacy among Saudi students according to the 

results of the Program for International Student Assessment (PISA 2018) in light of some variables and to determine the most 

influential of these variables in the acquisition of mathematical literacy. The study used the descriptive method based on data 

of Saudi students in (PISA 2018) study, which was compiled through the mathematical literacy test and students’ 

questionnaire. The sample consisted of 5214 Saudi male and female students, who participated in PISA (2018) and who 

completed the student's study questionnaire. The results showed that there is a statistically significant difference between the 

means of the acquisition level of the Mathematical Literacy among Saudi students due to the variables of gender for the 

benefit of female students, enrollment in kindergarten for the benefit of students enrolled in kindergarten, possession of a 

computer for school work for the benefit of students who have a computer, and the availability of an Internet network at 

home for the benefit of students who have a network Internet , mothers’ level of education for the benefit of  students whose 

mothers’ education levels are higher, and  fathers’ level of education for the benefit of students whose fathers’ education 

levels are higher. However, there was no difference statistically significant between the means of the acquisition level of the 

Mathematical Literacy among students whose mothers’ education level is (secondary education or primary education) and 

between the means of the acquisition level of the Mathematical Literacy among students whose fathers’ education level 

(secondary education or primary education) and (primary education, and did not complete primary education). The findings 

also showed that the most influential variables in the level of acquisition of Mathematical Literacy were the level of father 

education, the level of mother education, and the possession of a computer for schoolwork, respectively. According to these 

findings, some recommendations and implications have been suggested. 
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  المقدمة

 ،مرتبطة بعمليات التعليم والتعلم التقومي عملية عملية تعد
فما ال خيضع للتقومي بصورة علمية يكون مبنأى عن التحسني 

ولذلك يعد والتجديد، وما ال ميكن قياسه ال ميكن تطويره، 
يف  اا رئيسً م عنصرً وأدائه الطلبةُجع البيانات عن حتصيل 

نات إذا استخلصت من مصادر ، وهذه البياعملية التقومي
تنظيمها تصبح ركيزة أساسية لدى صناع القرار ومت عديدة 

احلايل  الطلبةكادميية حول وضع أ والرتبويني الختاذ قرارات
 القادمةواالنتقال للمراحل  األكادمييواستعداداهتم للتقدم 

   والقدرة على االخنراط يف سوق العمل. 
ويف سبيل التقومي العلمي الدقيق للنظام التعليمي هبدف 

على أدوات وأساليب التقومي أن يستند جيب تطويره وحتسينه، 
، عن التحيز ا، وبعيدً تتسم بدرجة عالية من املوثوقية والشفافية

ضرورة مع وهو ما يضمنه التقومي املتحرر من القيود الثقافية، 
ما جيب و  الطلبةأن يعكس التقومي ما ينبغي أن يعرفه ويفهمه 

ه، يف سبيل التوصل إىل قرارات أن يكونوا قادرين على أدائ
  .(2013)عسريي، العمراين، الذكري، فاعلة وسليمة 

 تقييمات دولية وخالل العقود القليلة املاضية ظهرت
 راءة،موحدة للطالب يف جماالت الرياضيات والعلوم والق

التعليم، ويف ضوء نتائجها  أنظمة من كبري يشارك فيها عدد
حراك جاد يف ُجيع جوانب العملية التعليمية  حيدث

 .  (Khine, 2020)هبدف تطويرها والسياسات اليت توجهها
من أبرز التقييمات  وتعد االختبارات الدولية واسعة النطاق

التعليم يف العديد لتقييم جودة  اأساسيً  احمكً و  الدولية املوحدة،
ا لشمولية وثراء املعلومات اليت توفرها، نظرً  ؛من دول العامل

تقييم متعددة تسهم وأدوات خاصة أهنا تستند على أساليب 
يف تقومي السياسات واملمارسات التعليمية وتساعد ذوي 
 .االختصاص على اختاذ قرارات مدروسة وصحيحة هبذا الشأن

  (2010)املخاليف، 
 الربنامج الدويل واسعة النطاق االختبارات الدولية ومن أبرز
 Program for International Student "بيزا " الطلبةلتقومي 

 ssessment (PISA)A  ،منظمة التعاون  تشرف عليه والذي
Organization for Economic Co-االقتصادي والتنمية 

operation and Development (OECD)  ،جترى هذه  إذ
( سنوات، وقد كانت أول 3كل )يف  بصورة دورية  الدراسة

 الطلبةعلى تقييم  الدراسة(، وتركز هذه 2000دوراهتا عام )
 :جماالت هي ثالثةيف من خالل اختبار  ا( عامً 15) سنيف 
جمال واحد  االختبار على يركزو  ،والعلوم ،الرياضيات ،القراءة
مع تغطية اجملالني اآلخرين بدرجة أقل ليأخذ  كل دورة ،يف  

ويرتك الثلث  ،اجملال الرئيس حوايل ثلثي وقت االختبار وتركيزه
السياقات تناوله ىل باإلضافة إ، خرين للمجالني اآل رخاآل

 ,OCED)املرتبطة بالبيئة املدرسية واالجتماعية واالقتصادية

2019)  . 
األساسية اليت تضمن على املهارات  "PISAويركز تقييم "

ة يف املواد الدراسية، ويقيس قدر  للطالب عملية التعلم املستمر
قدرته و على تطبيق هذه املهارات يف احلياة اليومية،  الطالب

على استيعاب املفاهيم، وإتقان العمليات، وحل املشكالت، 
 يقيس إذ ى العمل يف مواقف متعددة الظروف.والقدرة عل

( (Reading Literacy: الثقافة القرائية  القراءةجمال يف الربنامج 
واستخدام  واستيعاب قدرة الطالب على فهمواليت تشري ل

اته أهدافه وينمي معرفته وإمكانكي حيقق النصوص املكتوبة،  
الثقافة  يقيس: جمال الرياضيات يفو ، ويشارك يف جمتمعه

قدرة الفرد ل واليت تشري (  Mathematical Literacyالرياضية ) 
يف احلياة الرياضيات  حتدثهعلى حتديد وفهم الدور الذي 

للتوصل إىل أحكام تقوم على أسس سليمة وعلى استخدام 
االحتياجات احلياتية للفرد واليت جتعل منه  يفالرياضيات 

الثقافة العلمية  فيقيس ا، أما يف جمال العلوم ا منتجً مواطنً 
Scientific Literacy))  للفرد واليت تشري للمعرفة العلمية

واستخدامها يف االستدالل العملي، واكتساب معرفة جديدة، 
واخلروج بنتائج مستندة إىل األدلة والرباهني حول مسائل ذات 
صلة بالعلوم والبيئة، كما يقيس استعداد الفرد للممشاركة يف 

) Arias,  &Gimenez , Barrado املواضيع العلمية بفاعلية
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أيًضا على توسيع  الطلبةالربنامج الدويل لتقومي عمل يو  .2019(
مبا يف ذلك الكفاءة العاملية يف  يقيسها،اليت  اجملاالتنطاق 
، والتعلم (2021)، والتفكري اإلبداعي يف عام (2018)عام 

 PISA), (2018  (، كما ركز2024)يف العامل الرقمي يف عام 
 الطلبة ألن انظرً  ا؛عامً  (15)يف سن  الطلبة قياس رفاهية على

 اجلسمية من التطور يف مرحلة انتقالية رئيسالعمر يف هذا 
   (OECD, 2019).والعاطفي
 ؛(PISA, 2018دورة )الرئيس يف  القراءة اجملالت كان  وقد
% على 30وتوزع تركيز االختبار  % من70 تحن  مم  إذ

حد جماالت أمع  والعلوم(، )الرياضيات، :خريناجملالني اآل
يهتم الربنامج  االبتكار واليت كانت الكفايات العاملية؛ إذ

مبجاالت االبتكار لقياس قدرة  (PISA) الطلبةالدويل لتقومي 
على تطبيق املعرفة واملهارات يف اجملاالت األساسية  الطلبة
 والتواصل بفعالية عندما يطرح ،والفهم ،التحليلك ،للمعرفة
للمشكالت اليت تواجههم يف املواقف   وتفسريات  حلواًل  الطلبة
 ؛ م2018ة تقومي التعليم والتدريب،  )هيئ .املختلفة

Zuchdi, 2019 andNugrahanto ). 
 تكمن أمهية إذ، ياضية مكانة مهمةالثقافة الر  وحتتل

، واملساعدة على توظيفها يف سياقات احلياةيف الرياضيات 
املعرفة وتطور  ومع توسع ،ويف الوقت احلاضر ،االخنراط فيها

ون باستخدام التقنيات االقتصاد أصبح العديد من األفراد يعمل
، كما أصبحت مهارة حل املشكالت ومعاجلة والرياضيات

، مما جعل الثقافة الرياضية املعلومات، متطلبات عمل أساسية
 عمل واحلياة اليومية على حد سواءمن أسس متطلبات ال

(ducation,2004Ef Ontario Ministry Oوقد أ . ) صبح من
من  سياقات احلياة املختلفة يفالواضح استخدام الرياضيات 

ت وفهمها، وحساب املقادير، والبيع حتليل البيانا خالل
مشاريع و  ،واألثاثاء القياسات لغرف املنازل إجر ، و والشراء
ا خصبً  احلياة جمااًل سياقات  مما جعل وغريها، والتبليط،البناء 

 )املقبل،واقف اليومية املتنوعة امليف الثقافة الرياضية لتوظيف 
 الطلبةقافة الرياضية لدى ويتطلب تنمية الث .(2019

شراكهم يف العمل يف سياقات واقعية مع بعض املمارسات إ
 ( .80Solomon,20الرياضية )

 National Councilويعد اجمللس القومي ملعلمي الرياضيات

Mathematicsof Teachers of  (NCTM )خل أول من أد
 عام مصطلح الثقافة الرياضية يف تعليم الرياضيات يف

ى إدخاله كمقرر دراسي يف التعليم، ، وقد شدد عل(1944)
ملصطلح  احمددً ا نه مل يقدم تعريفً ، إال أالطلبةوتدريسه جلميع 
 قدلو  (.,2017olstad and JenssenB Haara ,الثقافة الرياضية )

، الثقافة الرياضية منذ ذلك احلني اتتعريف ت وتعددت تباين
 ( إىل أنه مل يرد تعريف حمدد2007وكشك ) ،يشري جابر إذ

فة املسميات للثقاوجد العديد من ، مما أملفهوم الثقافة الرياضية
يشري و ، اتدبيات تعليم الرياضيالرياضية وتعدد تعريفاهتا يف أ

يت ترادف مصطلح ال( إىل تعدد املصطلحات 2006 )متويل
ة املعرف، و"ها مصطلح " التنور الرياضي"، ومنالثقافة الرياضية

 اهتمامهان ما مييز الثقافة الرياضية مع االتفاق على أ "الرياضية
، وظيف الرياضيات يف سياقات احلياةتو باجلانب التطبيقي 

 Mathematicalالباحث مصطلح الثقافة الرياضية )ويتبىن 

Literacy)لتنمية هلا ، وتعريف منظمة التعاون االقتصادي وا
الرياضيات تشكيل قدرة الفرد على " :واليت عرفتها بأهنا
 وتشمل ،ها يف جمموعة متنوعة من السياقاتوتوظيفها وتفسري 

الرياضي واستخدام املفاهيم واإلجراءات  قدرته على االستدالل
واحلقائق واألدوات الرياضية لوصف الظواهر وتفسريها والتنبؤ 

. فهي تساعد األفراد على التعرف على الدور الذي تلعبه "هبا
الرياضيات يف العامل وعلى اختاذ األحكام والقرارات ذات 

 ."علونون واملتفاؤ يد اليت حيتاجها املواطنون البنااألساس اجل
(OECD,2019  (  

الثقافة الرياضية  الطلبةويقيس الربنامج الدويل لتقومي 
اكتساب  إىل الكشف عن مستوى اختبار يهدف باستخدام
قومي من خالل ت ،للثقافة الرياضيةعاًما  15يف سن  الطلبة

يف جمال ارف الرئيسة واملهارات األساسية مدى حتصيلهم للمع
مشاركتهم مشاركة فاعلة باجملتمع ) هيئة الرياضيات مبا حيقق 
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مدى يكشف عن ( . كما  8201مي التعليم والتدريب ، تقو 
على التعامل مع الرياضيات برباعة عند مواجهة  الطلبةة قدر 

متنوعة من يف سياقات ها يتم تقدمياليت املواقف واملشكالت 
الرياضية ترتبط الثقافة الدراسة ووفًقا لفكرة  العامل احلقيقي.

 :، هي( OECD,2019) ثالثة جوانب مرتابطةب
  ( العملياتProcesses اليت تصف ما يفعله :)الطلبة 

حل املشكلة  من ثم لربط سياق املشكلة بالرياضيات، و 
والقدرات اليت تكمن وراء تلك العمليات، وتشمل ثالث 

الرياضية، وهي: صياغة املواقف  عمليات متثل دورة النمذجة

(، وتفسريها Employ(، وتوظيفها )Formulateالرياضية )
 ( يف خمتلف السياقات.Interpret and Evaluateوتقييمها )

 المحتوى الرياضي (content)ستهدف معرفة : وي
احملتوى الرياضي يف أربع فئات هي: التغري والعالقات 

(Change and relationships ،)والشكل ) والفراغSpace and 

shape( والكمية ،)Quantity والشك والبيانات ،)
(Uncertainty and data.) 

 السياقات (Contexts ) تشمل السياقات: الشخصية و
(Personal( واملهنية ،)Occupational واجملتمعية ،)
(Societal( والعلمية ،)Scientific.)  

  1جدول 
 (  PISA 2018طار )إلا السياقات وفق  و بعاد : العمليات ، المحتوى الرياضي ، اختبار الثقافة الرياضية حسب األ توزيع درجات 

 النسبة السياقات النسبة المحتوى الرياضي النسبة العمليات
 %25 الشخصي %25 التغري والعالقات %25 صياغة املواقف الرياضية

 %25 املهين %25 الفراغ والشكل %50 التوظيف
 %25 اجملتمعي %25 الكمية %25 التفسري والتقييم

 %25 العلمي %25 الشك والبيانات
 %100  %100  %100 المجموع

ىل ستة يف الثقافة الرياضية إ الطلبةنيف مت تصكما 
السادس ، وأعالها املستوى ولمستويات أدناها املستوى األ

ومن مل حيقق  ،بناء على درجاهتم يف اختبار الثقافة الرياضية
ستوى " األقل من املستوى األول "، يف م املستوى األول وضع

يف اختبار  "احلد األدىن من الكفاءة"  الثاين  املستوى ويعد 
ُجيع  حيققهالذي جيب أن  (  PISA 2018الثقافة الرياضية  )

. يف حني أن (سنة 15سن ) لزامياإلبنهاية التعليم  الطلبة

الذين يسجلون أقل من هذا احلد األدىن ميكن اعتبارهم  الطلبة
إال أن إتقان  ،وغري قادرين على العملمعرضني للخطر 

إتقان الرياضيات  للتعبري عن ًياكاف  ىمستوً  ليسالثاين  املستوى
الختاذ أحكام وقرارات ذات أساس جيد عرب جمموعة من 

 الثقافة الرياضيةكون فيها تملواقف الشخصية أو املهنية اليت ا
 . )  OECD,2019) ةمطلوب

 2جدول
ومتوسط السعوديين  الطلبةونسبة األدنى لدرجة المستوى  مستوى والحد( ووصف كل   PISA 2018مستويات الثقافة الرياضية في اختبار )

 (  OECD,2019). على متوسط المنظمة أو أعلى مستوى الحاصلين في كلفي الدول  الطلبةنسبة 
الحد األدنى لدرجة  الوصف المستوى

 المستوى
القادرين على أداء المهام  الطلبةنسبة 

متوسط  على  الحاصلينفي كل مستوى 
 أو أعلىالمنظمة 

 الطلبةنسبة 
 السعوديين

ميم حول املعلومات اوتع اتاملستوى وضع تصور هذا يف  الطلبةيستطيع  السادس
ووضعهم مناذج ملواقف املشكالت  ،بناًء على استقصاءاهتم واستخدامها
كما  ،تهم يف سياقات غري قياسية نسبًياوميكنهم استخدام معرف املعقدة،

669 2.4% 0% 
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الحد األدنى لدرجة  الوصف المستوى
 المستوى

القادرين على أداء المهام  الطلبةنسبة 
متوسط  على  الحاصلينفي كل مستوى 

 أو أعلىالمنظمة 

 الطلبةنسبة 
 السعوديين

ميكنهم ربط مصادر املعلومات والتمثيالت املختلفة مًعا وترُجتها مبرونة. 
يف هذا املستوى القدرة على التفكري املنطقي واالستدالل  الطلبةوميتلك 

إىل جانب إتقان والفهم تطبيق هذه الرؤية هم الرياضي املتقدم. وميكن
سرتاتيجيات جديدة اعمليات الرياضية لتطوير أساليب و لعالقات والا

صياغة نتائجهم واإلبالغ  ونيستطيعكما املواقف اجلديدة.   ملواجهة
 الدقيق عن أفعاهلم وأفكارهم املتعلقة بنتائجهم وتفسرياهتم وبراهينهم،

 ومدى مالءمتها للمواقف األصلية.
تطوير مناذج ملواقف أو حاالت معقدة  املستوى هذا يف الطلبةيستطيع  الخامس

م كذلك وميكنهوالتعامل معها، والتعرف على القيود وحتديد الفرضيات. 
سرتاتيجيات املناسبة حلل املشكالت، وذلك اختيار ومقارنة وتقييم اال

يف  الطلبةللتعامل مع املشكالت املعقدة املرتبطة هبذه النماذج. ويستطيع 
تفكري السرتاتيجي باستخدام مهارات اهذا املستوى العمل بشكل 

 ، لتوصيفات الرمزيةة املناسبة، واتطورة، والتمثيالت املرتبطاملستدالل الوا
يف هذا املستوى يف تطوير القدرة على التفكري يف عملهم  الطلبةيبدأ 

 .خرينلآل وإيصال االستنتاجات والتفسريات يف شكل مكتوب

607 10.9% 0.2% 

 لمواقفلاملستوى العمل بفعالية مع مناذج واضحة هذا يف  الطلبةيستطيع  الرابع
وضع  تتطلبقد تشتمل على صعوبات أو اليت عقدة امل امللموسة

افرتاضات. وميكنهم كذلك اختيار ودمج أمثلة خمتلفة، قد تشتمل على 
من  كنهما ميم مم ربطها مباشرة مع جوانب املواقف الواقعية.و أمثلة رمزية، 

 بعض وميكنهم التفكري يف ،االستفادة من جمموعة حمدودة من املهارات
م بناء وتوصيل التفسريات واحلجج على ميكنهكذلك باشرة.  املسياقات ال

 أساس تفسرياهتم وحججهم وأفعاهلم. 

545 29.5% 1.5% 

بوضوح، مبا  املوصوفةجراءات اإلتنفيذ املستوى هذا  يف الطلبةيستطيع  الثالث
متتابعة. وميكنهم اختيار فيها اإلجراءات اليت تتطلب اختاذ قرارات 

تفسري  وناملشكالت. كما يستطيعسرتاتيجيات بسيطة حلل اوتطبيق 
ملختلفة واالستدالل واستخدام التمثيالت استناًدا إىل مصادر املعلومات ا

بعض القدرة على التعامل مع النسب املئوية لديهم  تظهر، و منها مباشرة
 .شرية والعمل مع العالقات النسبيةوالكسور واألرقام الع

482 53.8% 6.8% 

ضمن  والتعرف عليها واقفاملتفسري املستوى هذا يف  الطلبةيستطيع  الثاني
املباشر. وميكنهم كذلك  االستداللال تتطلب أكثر من سياقات 

من  من مصدر وحيد، واالستفادةذات الصلة استخراج املعلومات 
استخدام اخلوارزميات أو الصيغ أو  ونأسلوب التمثيل الوحيد. ويستطيع

اإلجراءات حلل املشكالت املتعلقة باألعداد الصحيحة ، وهم قادرون 
 املباشر وتقدمي تفسريات للنتائج.على االستدالل 

420 76% 18.8% 

 سياقات تتضمناألسئلة اليت  ناإلجابة عى املستو هذا يف  الطلبةيستطيع  األول 
املعلومات ذات الصلة، وتتحدد فيها األسئلة ُجيع مألوفة، توجد فيها 

بوضوح. وهم قادرون على حتديد املعلومات وتنفيذ اإلجراءات الروتينية 

358 90.9% 29.9% 
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الحد األدنى لدرجة  الوصف المستوى
 المستوى

القادرين على أداء المهام  الطلبةنسبة 
متوسط  على  الحاصلينفي كل مستوى 

 أو أعلىالمنظمة 

 الطلبةنسبة 
 السعوديين

 . والصرحية واضحةالواقف املباشرة يف امللتعليمات ل اوفقً 
أقل من 
المستوى 

 األول 

جًدا من املهام ذات الصعوبة  عدًدا قلياًل  ةالرياضي الثقافة ضمن اختبارت
وى إضايف من الكفاءة اليت من شأهنا أن تساعد يف وصف مست ،املناسبة

راءة قيمة واحدة ق. وتشمل باشرةممهام رياضية األول وهي  دون املستوى
قادرين أيًضا على إجراء عمليات  الطلبة قد يكون ،من خمطط أو جدول

 حسابية بسيطة بأعداد كاملة باتباع تعليمات واضحة وحمددة جيًدا.

 %42.8 %9.1 358 اقل من

 يف مسرية فارقةً  عالمةً  (PISA) دراسةومتثل املشاركة يف 
من مضامني الدراسة لتحرر هذه  انظرً اإلصالح التعليمي؛ 

وما توفره من معلومات وبيانات شاملة وثرية جلوانب  الثقافة،
اململكة (؛ وقد شاركت 2010)املخاليف،  العملية التعليمية

 أظهرتف .(PISA 2018) دورةيف السعودية ألول مرة العربية 
أن طالب اململكة العربية السعودية حصلوا على  ئجالنتا

متوسط أقل من املتوسط يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي 
إذ  ؛العلوم(و )القراءة، الرياضيات،  :والتنمية يف ُجيع اجملاالت

وهو أصغر  نقطةً  (373بلغ متوسط األداء يف الرياضيات )
بكثري من متوسط أداء دول منظمة التعاون االقتصادي والذي 

% من طلبة 73نتائج أن ال، كما أظهرت ( نقطةً 489بلغ )
 احلد األدىن من الكفاءةدون اململكة العربية السعودية صنفوا 

 .( OECD,2019 ) )األقل من املستوى الثاين)
من مفاهيم العلوم الرتبوية  اكغريهالثقافة الرياضية   وألن
جموعة من مب تتأثرلتحصيل الرياضي واليت كاوالنفسية  

خذ هذه املتغريات يف أ جيب لذلك، خلةاملتغريات بصورة متدا
 أو الثقافة الرياضيةاالعتبار عند التطرق للتحصيل الدراسي 

Shin, Kerzabi , Robin, & Yamamoto, 2020)) رغم أن ، و
هذه املتغريات ختتلف يف تأثرياهتا من بيئة إىل أخرى، إال أن 

هو نتاج التفاعل بني للثقافة الرياضية  الطلبةمستوى اكتساب 
مما يزيد  ؛هذه املتغريات جمتمعة دون فصل أحدها عن اآلخر

الثقافة على  املتغرياتوتقصي أثر هذه دراسة من أمهية 
 . & Ong, 2015) (Thien, Darmawanالرياضية 

ومن املبادئ اليت يرتكز عليها منوذج اليونسكو جلودة 
أن املتغريات ذات الصلة املباشرة باملتعلمني  التعليم قبل اجلامعي

تؤثر يف جودة تعلمهم، وتشمل تلك املتغريات النوع 
االجتماعي واخللفية االجتماعية واالقتصادية ومستوى تعليم 

كتوافر أجهزة احلاسب وشبكة لم  الوالدين ومصادر التع
  (2016. )حيدر، واملدرسة ،املنزل :نرتنت يف كل مناإل

موضوع الثقافة الرياضية يف دراسة الربنامج  وقد حظي
بشكل الرياضي  بشكل خاص والتحصيل الطلبةالدويل لتقومي 

 فقدودراساهتم؛ باهتمام الباحثني  ماواملتغريات املؤثرة فيهعام 
الثقافة  الدراسات أثر النوع )اجلنس( على العديد من تناولت

ففي  ؛يف االختبارات الدولية التحصيل الدراسيالرياضية و 
( هدفت الستقصاء عالقة بعض 2019) دراسة لعبابنة

 TIMSS)2011( دراسةاألردنيني يف  الطلبةاملتغريات بتحصيل 
بني حتصيل الذكور واإلناث لصاحل  فرقوجود  النتائج وأظهرت
هدفت  (Thien, 2016)ني ويف دراسة أخرى لث. اإلناث

لتقصي أثر اجلنس والعوامل االجتماعية واالقتصادية على 
 PISA)الثقافة الرياضية للطلبة املاليزيني يف دراسة بيزا للدورتني 

 اإلناث تفوقن على الذكور النتائج أن أظهرتو   (2012 ,2009
الدورتني ،  كما هدفت دراسة  يف جمال الثقافة الرياضية يف كلتا

إىل حتديد العوامل املؤثرة على الثقافة  ((Kogar, 2015كوجر 
ستجابات امن خالل  (PISA 2012)الرياضية يف دراسة 

إىل أن  الدراسة األتراك، وتوصلت  الطلبةمن طالًبا ( 4848)
تغريات كاجلنس والعوامل االقتصادية والثقافية والوقت بعض امل
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أثري كبري على الثقافة لتعليم الرياضيات هلا تاملخصص 
 .الرياضية

 & Thien, Darmawan)ويف دراسة لثني وديرمون وآونج 

Ong, 2015) للجنس  االعاطفية وفقً  اخلصائص هدفت لتقصي
لسنغافوريني يف الثقافة الرياضية يف وا املاليزيني الطلبة على أداء
اإلناث على أظهرت النتائج تفوق  ،(PISA 2012) دراسة

 . ة الرياضية لدى العينة املاليزيةالذكور يف الثقاف
 اليت تعزى للجنس بالفجوة املرتبطة بالعوامل يتعلق فيماو 

أشرفت عليها منظمة  للدراسة اليت الكمي التحليل أظهر
هنالك  أن TIMSS) 2011(اليونسكو فيما يتعلق باختبارات 
 ،هبذه الفجوة صلة ذاتعوامل مرتبطة بالطالب واملدرسة 

 الذكور، مبدارس مقارنة التعلم حنو إجيابية أكثر اإلناث فمدارس

 إعادة أقل كما أهنن  ،بانتظام البيتية لواجباتا يعملن فاإلناث

 .(2012)مطر،  أعلى أكادميي طموح ولديهن للصفوف،
أن نتائج الدورات املتعاقبة لدراسة التوجهات الدولية  رغمو 

 TIMSS), (2015يف الرياضيات والعلوم وخباصة دورهتا األخرية 
 ،الثامن :تشري إىل تفوق اإلناث على الذكور يف الصفني

 ,Mullis, Martin, Foy & Hooper)والرابع يف الرياضيات 

لة والتقصي حول ، إال أن األمر حيتاج إىل املزيد من األد(2016
ما إذا كانت هذه الفجوة تستمر بني اجلنسني حىت السنوات 

من خالل اختبار دويل  ، وتظهرلزاميالتعليم اإلاألخرية من 
 من خصائص وممارسات النوع املتميزواالستفادة مقنن آخر 

من تعزيز مبدأ العدالة يف  اانطالقً  هناء الفجوة بني اجلنسنيإل
 اجلنسنين خالل توفري الفرص العادلة لكال التعليم والتعلم م

(,2002Jeffrey& Smith, Gunzelmann,2013 & Connell). 
االلتحاق برياض األطفال وعالقته  كما حظي متغري

بالثقافة الرياضية أو التحصيل الرياضي باهتمام الباحثني 
رة يف الرتبية كمل دور األسرياض األطفال تم  نم إ إذ ؛والدراسات

والطفل من  لألسرة، عالوة على كوهنا داعمة والتعليم والرعاية
كالت والقضايا املتعلقة خالل تقدمي املشورة لألسر بشأن املش

رؤية اململكة العربية  مما جعل .)Textor,2006 (بالطفولة

أحد أهم  كانت فقد ؛هتتم برياض األطفال 2030السعودية 
 تطويرمبادرة خمصصة لـ "كرب املبادرات يف جمال التعليم وأ

)نسب القيد  ومؤشرها :"  األطفال والتوسع خبدماهتا  رياض 
 االلتحاقهتدف لرفع مستوى  و ،اإلُجالية يف رياض األطفال(

 %95ىل م إ2017 % عام17من  دارس رياض األطفالمب
ومن الدراسات  (.م2020م  )وزارة التعليم، 2030 عام

عالقتها اليت تناولت التحصيل الرياضي أو الثقافة الرياضية و 
وعتمان  ،، دراسة احلازميبااللتحاق برياض األطفال

لتعرف على أثر تعليم الطفولة املبكرة واليت هدفت ل( 2019)
يف التعلم مدى احلياة لتحسني جودة  على مستقبل الطفل

، وتوصلت النتائج إىل أن دور رياض جدةمبدينة  التعلم
األطفال إجيايب بشكل عام يف تفعيل التعلم مدى احلياة لطفل 

( إىل تقصي أثر 2018الروضة. كما هدفت دراسة حسني )
االلتحاق برياض األطفال يف التحصيل الدراسي والذكاء لدى 
عينة من تالميذ الصف األول االبتدائي مبدينة البيضاء، 

ا بني حصائيً دال إ فرقإىل وجود الدراسة وتوصلت نتائج 
 امللتحقني برياض األطفال.  الطلبةالتالميذ لصاحل جمموعة 

على تأثري  TIMSS) ,2015(كما سلطت الضوء دراسة  
 إذحتصيلهم الدراسي برياض األطفال على  الطلبةالتحاق 
 الطلبة( إىل أن التحاق 2016، وآخرونالشمراين، يشري )

بالتعليم قبل االبتدائي كان له انعكاسات إجيابية على 
وكذلك الدول ذات  ،التحصيل الرياضي لدى طلبة اململكة

وهونج كونج وفنلندا.   اء العايل يف الرياضيات كسنغافورةاألد
( إىل التحقق فيما إذا  2012كما هدفت دراسة لكشكاري )

دة الرياضيات يف التحصيل الدراسي يف ما فرقاك كان هن
 الطلبةلدى طلبة الصف األول االبتدائي يف مدينة جدة بني 

امللتحقني برياض األطفال لسنة أو سنتني، وقد توصلت 
إىل أن التحصيل الرياضي للتالميذ الذين التحقوا  الدراسة

برياض األطفال لسنتني أفضل من أقراهنم الذين التحقوا 
 (2007) حممد برياض األطفال لسنة واحدة. ويف دراسة

هدفت للتعرف على أثر االلتحاق برياض األطفال على واليت 
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، مبدينة زلينت يف ليبيا التحصيل لدى طلبة املرحلة األساسية
إىل أن التحصيل الدراسي للطلبة الدراسة توصلت نتائج 

امللتحقني برياض األطفال كان أفضل من أقراهنم الذين مل 
 يلتحقوا برياض األطفال.

حباجــــة إىل املزيــــد مــــن الدراســــات الــــيت تتنــــاول تــــأثري والزلنــــا 
وا علـى وشـكأ الـذين الطلبـة لـدى -األطفال، االلتحاق برياض 

اســـــتكمال تعلــــــيمهم اإللزامــــــي واالســـــتعداد ملواجهــــــة حتــــــديات 
علـــــى اكتســـــاهبم الثقافـــــة  الرياضـــــية الـــــيت   -اليوميـــــة،جمتمعـــــاهتم 

إىل القـــدرة علـــى أداء مهــــام معرفيـــة متصـــلة بواقـــع احليــــاة  تشـــري
 (Key Concepts)علـــى اســـتيعاب مفـــاهيم أساســـية  ااعتمـــادً 

  .(OCED, 2019)  ليست مقتصرة على حمتوى دراسي حمددو 
يف  ةً متجددا فكارً أ و تقدم التقنية حلواًل ومن جهة أخرى 

تعّد  إذ ،شىت جماالت احلياة، ويف جمال التعليم بصورة خاصة
يف أوساط  اطرح كثريً مة اليت تم هإحدى املواضيع امل التقنية

سوف تغري التعليم  بأهنا التقنيةالتعليم اليوم، ويعتقد أنصار 
بصورة جذرية، فقد استطاعت أن توفر وسائل وأدوات لتطوير 
أساليب التعليم والتعلم، كما أسهمت يف إجياد أساليب تربوية 

العوامل الرتبوية الفاعلة من  فريتو مبتكرة ومتجددة من شأهنا 
موارد التعلم كتوفر  نم إ إذ ؛ أجل تطوير وحتسني نواتج التعلم

 الطرق نرتنت قد غريتاحلاسب يف املنزل واالرتباط باإل أجهزة
 ظهور وأدى ذلك إىل املعلومات؛ ويتبادلون الناس هبا يقرأ اليت

 افاقً قد فتح آنرتنت النص، كما أن اإل أشكال جديدة من
 جيدون العديد الطلبةاآلالف من  فمئات متعددة أمام مرتاديه؛

األمر الذي حيتم اإلنرتنت،  على أسئلتهم عن اإلجابات من
واالستفادة منها  على التقنيةعلى املشتغلني يف الرتبية االنفتاح 

توافر التقنية ، وخاصة مع الثقافة الرياضيةوتقصي آثارها على 
 مما جعلا، ا وكبارً أيدي اجلميع صغارً  داخل وخارج املدرسة ويف

استخدامها يف التعليم بشكل عام ويف تعليم الرياضيات 
 ؛OCED, 2019؛ 2004عيادات، ) اا ضروريً بشكل خاص أمرً 

Bowes, 2012).  

تطرقـت العديـد مـن الدراسـات إىل تقصـي تـأثري امـتالك  وقد
علــى  نرتنــت يف منــازهلميل وتــوفر اإلاآلألجهــزة احلاســب  الطلبــة

، ومــــن هــــذه الثقافــــة الرياضـــية اكتســـابو حتصـــيلهم الدراســــي أ
 ,Hutkemri)وريــــان    ،وآين ،هتكمــــري :الدراســــات دراســــة

Enny, & Riyan, 2020)    والـيت هـدفت لتقصـي أثـر اسـتخدام
احلاســـب اآليل وبرجمياتـــه علـــى التحصـــيل الرياضـــي لـــدى طلبـــة 

إىل أن استخدام  الدراسةوتوصلت بإندونيسيا ،  املرحلة الثانوية
. احلاسب اآليل وبرجمياته لـه أثـر إجيـايب علـى التحصـيل الرياضـي

( هــــدفت إىل تقصــــي العــــادات 2015عــــي  ) ويف دراســــة أليب
الدوليـة  الدراسـةيف  الطلبـةالدراسية ذات العالقة بتبـاين حتصـيل 

)2011 (TIMSS  ،والـيت مـن ضـمنها اسـتخدام أجهـزة احلاسـب
أظهــرت النتــائج أن طلبــة اململكــة العربيــة الســعودية منخفضــي و 

مــن غــريهم التحصــيل كــان اســتخدامهم ألجهــزة احلاســب أقــل 
 طـــــالب، ويف تقريـــــر حـــــول نتـــــائج مــــن ذوي التحصـــــيل املرتفـــــع

توصــــل  TIMSS) (2007اململكــــة يف الرياضــــيات يف اختبــــار 
ـــــــة( إىل أن متوســـــــط أداء 2010الشـــــــمراين ) الســـــــعوديني  الطلب

أعلــى  ،نرتنــت يف البيــتالــذين لــديهم حاســب آيل واتصــال باإل
جهـــاز حاســـب ولـــيس لـــديهم اتصـــال  مـــن الـــذين لـــيس لـــديهم

TIMSS) ا نتـــائج دراســـة  نرتنـــت، وهـــذا مـــا تؤكـــده أيًضـــباإل

زليــــة كــــأجهزة احلاســــب ن تــــوفر مصــــادر الــــتعلم املنإذ إ ؛(2015
ــــى التحصــــيل يف واالتصــــال باإل ــــه أثــــر إجيــــايب عل ــــت كــــان ل نرتن

، لكــــة العربيــــة الســــعودية )الشــــمراينالرياضــــيات لــــدى طلبــــة املم
 .(2016، وآخرون

( للتعـــــرف علـــــى 2010لغامـــــدي )كمـــــا هـــــدفت دراســـــة ا
جمموعــة اخلصــائص يف الــدول ذات التحصــيل املرتفــع )ســنغافورا 
والصـــــني( والـــــدول ذات التحصـــــيل املـــــنخفض )الســـــعودية( يف 

أكثـر النتـائج إىل أن  وأظهـرت (TIMSS 2007)الدوليـة  الدراسة
يف مـــادة العلـــوم  الطلبـــةلتبـــاين مســـتوى حتصـــيل  اتفســـريً العوامـــل 
 باء إلجنازاهتم. ودعم اآل الطلبةر أجهزة حاسب لدى هو توف
الرياضــــي والثقافــــة  مـــة يف جمــــال التحصـــيلامله العوامــــلومـــن 
بـــدأت املدرســـة  إذ ومســـتوى تعليمهـــا؛ســـرة األ ، متغـــريالرياضـــية
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ىل ، إي شــهده العــامل يف العقــود األخــريةمــع التغــري املتنــامي الــذ
، وهــذا مــن بعــض مســؤوليات تعلــيم أبنائهــا احتميــل األســرة جــزءً 

للمدرسـة يف  ييتطلب أن تستشعر األسر دورها كشـريك حقيقـ
 .(2006، )العلـوان أهـدافها التعليميـة والرتبويـة قسعيها لتحقي

ومستوى  الوالدين مشاركة بني العالقة سةلقد ظهرت أمهية دراو 
تقريـر كوملـان  منـذ صـدور ألبنائهم الدراسي التحصيلو  تعليمهم
  ) ,Coleman  ن املعنون ب " تكافؤ الفرص التعليمية " وآخري

et al., 1966)  الطلبــــةوالــــيت أظهــــرت نتائجــــه أن قــــدرات 
 Family خبلفيـات أسـرهم ) -ىل حـد كبـريإ -التحصـيلية تتـأثر

Background أمـــــة يف خطـــــر "(. كمـــــا أكـــــدت نتـــــائج تقريـــــر" 
National التعلـــــيم الـــــذي أعدتـــــه اهليئـــــة الوطنيـــــة للتميـــــز يف 
Excellence in Education, NCEE,  Commission on

أن أثـــر ه، ئـــمالوز  كوملـــان تقريـــر إليـــهتوصـــل مـــا ،   (1983  
 اهليئـــــة أثـــــر يفـــــوق أبنـــــائهم تعلـــــم جـــــودة يف الوالـــــدين اركةشـــــم

ــــة ــــني، التعليمي ــــة، السياســــات صــــناعو  واإلداري  ووســــائل التعليمي
 (. NCEE,1983) اإلعالم

يف تعلــيم  امهًمــ عــاماًل  الوالــدين يعــد مســتوى تعلــيم ولــذلك
مسـتوى  د  نعكـاس لثقافـة الوالـدين، لـذا يعـ، فاألبناء هم ااألبناء

حتصــيلهم وتفــاعلهم يف  امــؤثرً  عـامالً التحصـيل العلمــي للوالــدين 
مــــــن العديــــــد قــــــد تناولــــــت و  (.2016اجملتمــــــع )حيــــــدر، مــــــع 

 مـــاالتحصـــيل الدراســـي وعالقته الثقافـــة الرياضـــية أو الدراســـات
 ((Muelle, 2020دراســة مليلــي  ، ففــيمبســتوى تعلــيم الوالــدين
 والسـياقية واالقتصادية االجتماعية العوامل هدفت لتقصي تأثري

وأظهـرت  ، (PISA 2015) يف دراسـةيف البـريو  الطلبـة أداء علـى
أن من أبرز العوامل اليت هلـا عالقـة بتـدين مسـتوى األداء  النتائج
عــــدم التحــــاق األم بــــالتعليم اجلــــامعي، والتغيــــب والنـــــوع  :هــــي

 االجتماعي.
( هـــدفت للتعـــرف علـــى 2018)رللعمـــر، وعمـــويف دراســـة 

عالقـــة مســـتوى مشـــاركة الوالـــدين ومســـتوى تعلـــيمهم يف تعلـــيم 
توصــلت و ، مبدينــة الريــاض االبتــدائيتلميــذات الصــف الســادس 

ا يف حتصـــيل تلميـــذات إىل وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيً  الدراســـة

الصف السادس االبتدائي يعزى ملستوى تعليم الوالدين ولصاحل 
 املستوى األعلى. 

  ,.Khan, etal)وتسنيم ،قبالخان، وإ أجراها دراسة ويف

 علىالوالدين  تعليم مستوى تأثري لتقصي هدفت (2015 
 النتائج أظهرت ،باكستان يف الثانوية املرحلة يف الطلبة حتصيل

 تعليم ملستوى اتبعً  التحصيل يف إحصائية داللة ذات فروق وجود

 ولصاحل ذوي املستوى األعلى يف التعليم. الوالدين
ويف تقرير حول نتائج مشاركة طلبة اململكة العربية السعودية 

لعوامل ( ا 2010) الشمراينتناول  (TIMSS2007)يف دراسة 
الذين أحد  الطلبةعلى التحصيل، ووجد أن نسبة  ةاملؤثر 

%( وكان 31) اجامعيً  والديهم أو كليهما حيمل مؤهاًل 
ني أن (، يف ح354يف الرياضيات ) متوسط حتصيلهم

من املرحلة أقل  هم مؤهاًل حيمل والدا الطلبة%( من 23)
(، كما 310يف الرياضيات ) املتوسطة وكان متوسط حتصيلهم

 وجد أن الفروق يف مستوى األداء يف الرياضيات كان دااًل 
 هم مؤهالت أعلى.  الذين حيمل والدا الطلبةلصاحل ا إحصائيً 
 الطلبةمستوى اكتساب على لتعرف يتضح أمهية اا سبق ومم

  )PISA 2018)ا لنتائج دراسة وفقً  ة الرياضيةللثقافالسعوديني 
 املتغريات احملددة هبذه الدراسة.يف ضوء بعض 

 مشكلة البحث
شاركة اململكة العربية السعودية ملرغم اجلوانب اإلجيابية 

يف دورته  الطلبةألول مرة يف دراسة الربنامج الدويل لتقومي 
ا ملا متثله املشاركة من عالمة فارقة نظرً  ؛(PISA 2018)األخرية 

نتائج طلبة اململكة العربية  فإنيف مسرية اإلصالح التعليمي، 
إذ بلغ متوسط األداء  ؛السعودية كانت دون املستوى املأمول

وهو أصغر بكثري من  نقطةً  (373) الثقافة الرياضيةيف 
والذي بلغ  ،متوسط أداء دول منظمة التعاون االقتصادي

أن  (PISA 2018)، كما أظهرت نتائج ( نقطةً 489)
السعودية صنفوا ضمن  %( من طلبة اململكة العربية73)

، الثاين( املستوى) األقل من  الثقافة الرياضيةيف  األقل حتصياًل 
،  يف مستوى أقل من املستوى األول اجاءو %( 42.8ن )بل إ
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يف ( والسادس ،) اخلامس تقانكما مل يصل إىل مستوى اإل
)هيئة تقومي التعليم  .%(0.2سوى ) الثقافة الرياضية

 .(OECD,2019؛ 2018، والتدريب
أن أبرز املتغريات  إىل وقد أشارت العديد من الدراسات

اليت ينبغي التطرق هلا يف الدراسات واألحباث الرتبوية هي 
ومصادر وموارد التعلم  (اجلنسكالنوع ) األكثر صلة بالطالب
 إذ ،لوالدين وااللتحاق برياض األطفالاملنزلية ومستوى تعليم ا

 وعلم القياس يف واملتخصصون الرتبويون املوضوع هبذا اهتم

 .الرتبوي التطوير مشاريع وداعمو ومتخذو القرارات النفس
(Connell& Gunzelmann, 2013; Kozina & Mlekuz, 

Kogar, 2015; Thien& Ong, 2015 2014; Thien, 2016;  ) 
السعوديني  الطلبةمستوى اكتساب  تدينوبالنظر إىل 

 الطلبةا لنتائج الربنامج الدويل لتقومي للثقافة الرياضية وفقً 
(PISA 2018  من جانب )مهية االستفادة من البيانات ، وأ

، الشخصية الطلبةمسات الطالب حول  ةاليت توفرها استبان
وفر هلم ، وما يتسرهمفرص التعلم املتاحة هلم  وخصائص أو 

دراسة  واالستفادة من ، نرتنتمن أجهزة تقنية ووصول  لإل
 هناإ إذ ؛الثقافة الرياضية يف ضوء هذه املتغرياتمستوى 
التحصيل  يف ألمهيتهادت من قبل املنظمة بعناية د  متغريات حم 

 ؛بشكل خاص اكتساب الثقافة الرياضيةالدراسي بشكل عام و 
واليت تتحدد يف الكشف عن  البحث برزت مشكلة هذالذا 

السعوديني يف  الطلبةمستوى الثقافة الرياضية املكتسبة لدى 
يف ضوء  (PISA 2018 ( الطلبةدراسة الربنامج الدويل لتقومي 

، امتالك  االلتحاق برياض األطفال ،النوع): يةاملتغريات اآلت
،  لنرتنت يف املنز ، توفر شبكة إيوتر للعمل املدرسيكمب
 .( مستوى تعليم األبو ، ى تعليم األممستو 

 البحثأسئلة 
 تية :األسئلة اآل لإلجابة عنالدراسة  سعت

الثقافة مستوى اكتساب  ا يفيوجد فرق دال إحصائيً هل  -1
 ا( تبعً PISA 2018  (السعوديني يف دراسة الطلبةالرياضية لدى 

يوتر )النوع، االلتحاق برياض األطفال، امتالك كمب :اتملتغري 

، مستوى تعليم يف املنزلنرتنت ، توفر شبكة إللعمل املدرسي
 ؟)األبمستوى تعليم و م، األ
، ، االلتحاق برياض األطفالالنوع) :غرياتأي مت -2

، نرتنت يف املنزل، توفر شبكة إيوتر للعمل املدرسيامتالك كمب
يف أكثر تأثريًا  ) مستوى تعليم األبو مستوى تعليم األم ، 
السعوديني يف  الطلبةالثقافة الرياضية لدى مستوى اكتساب 

 ؟( PISA 2018  (دراسة

 أهداف البحث 
 البحث إىل اآليت: هدف

يف مستوى اكتساب  فرقالكشف عن مدى وجود  -1
 دراسةا لنتائج السعوديني وفقً  الطلبةالثقافة الرياضية لدى 

(PISA 2018  . يف ضوء بعض املتغريات ) 
يف  اتأثريً  البحث عن أكثر املتغريات اليت تناوهلا الكشف   -2

 PISA) دراسةا لنتائج للثقافة الرياضية وفقً  الطلبةاكتساب 

2018  .)  

 أهمية البحث
الثقافة الرياضية باعتبارها  تناولهب النظرية تتمثل أمهية البحث

وقدرة الطالب  توظيف الرياضيات يف سياقات احلياةتقيس 
 لزامي للدراسةائه السن اإلعلى االخنراط بسوق العمل عند إهن

 الطلبةالربنامج الدويل لتقييم  من خالل نتائج ،سنة ( 15)
(PISA)،  والذي يعد من أكثر االختبارات الدولية مشواًل 
 . ومشاركةً 

فيما تتمثل أمهية البحث التطبيقية مبا قد يستفيده أصحاب 
مستوى  على ن بالعملية التعليمية من التعرفو القرار واملعني

تبعاً  السعوديني الطلبةالثقافة الرياضية املكتسبة لدى 
املتغريات  أكثر والكشف عن، للمتغريات احملددة بالدراسة

، والعمل على تعزيز مستوى اكتساب الثقافة الرياضيةيف  تأثرياً 
، ووضع الربامج واخلطط الالزمة لرفع مستوى  املؤثرة املتغريات
ويف للثقافة الرياضية من خالل املناهج  الطلبةاكتساب 

يف الدورة  الطلبةعكس على نتائج ، مما ينالصفوف الدراسية
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( والذي PISA 2021) الطلبةالقادمة للربنامج الدويل لتقومي 
 .ستكون الرياضيات جماله الرئيس

  حدود البحث
 :ما يأيت على البحث اقتصر
 (سنة 15سن )طالب اململكة العربية السعودية يف  -1

، وعلى البيانات (PISA 2018يف دراسة ) الذين شاركوا
، واستبانة الرياضيةقافة ثاختبار ال :املستخلصة من أدايت
 .الدراسةالطالب اليت طبقتها 

دراسة مستوى الثقافة الرياضية املكتسبة لدى الطلبة   -2
)النوع، االلتحاق برياض  :يةللمتغريات اآلتا السعوديني تبعً 

، توفر شبكة يوتر للعمل املدرسياألطفال، امتالك كمب
  .، ومستوى تعليم األب، مستوى تعليم األمإنرتنت يف املنز

 مصطلحات البحث 
هي    (PISA): ""بيزا  الطلبةالبرنامج الدولي لتقويم 

 Program for International Studentاختصار للجملة 

Assessment منظمةدولية تطبقها   استقصائية وهي دراسة 

 Organization for Economicالتعاون االقتصادي والتنمية 

Cooperation and Development (OECD)   بالتعاون مع
ال االختبارات جمموعة من الشركاء العامليني املتخصصني يف جم

 سنيف  الطلبةوتستهدف جترى كل ثالثة أعوام ، و واإلحصاء
؛ هبدف تقومي مدى حتصيلهم للمعارف امخسة عشر عامً 

الرئيسة واملهارات األساسية، وقدرهتم على توظيفها يف 
بفاعلية يف اجملتمع، ويركز سياقات احلياة، مبا حيقق مشاركتهم 

الرياضيات، والعلوم  : القراءة، جماالتيف الثقافة  قومي علىالت
استبانات  استخدام إضافة إىل  مع أحد جماالت االبتكار،
 والطالب ،واملعلم ،مدير املدرسة :مرافقة موجهة لكل من

 .(,OECD,2019 م 2018هيئة تقومي التعليم والتدريب، )
 PISA) الطلبةالبرنامج الدولي لتقويم  الباحث ويعرف

، الطلبةالربنامج الدويل لتقومي  دراسة :بأنه ؛إجرائي ا (2018
، استبانة مدير االختبار، استبانة الطالبأدواهتا ) تطبق واليت

(  15)  بسن الطلبةم على 2018عام ورقيًا   املدرسة (
ويهدف الستقصاء املعارف  ،اململكة العربية السعودية يفسنة، 

واملهارات األساسية يف جماالت: القراءة، الرياضيات، والعلوم، 
وتوظيفها يف سياقات احلياة، وقد كان جماله الرئيس القراءة 

 ,OECD) وكانت "الكفايات العاملية " هي جمال االبتكار

2019) .  
 (Mathematical Literacyالثقافة الرياضية ) 
قدرة  : "لتعاون االقتصادي والتنمية بأهنااوتعرفها منظمة 

الرياضيات وتوظيفها وتفسريها يف جمموعة تشكيل الفرد على 
الرياضي  قدرته على االستدالل وتشمل ،متنوعة من السياقات

واستخدام املفاهيم واإلجراءات واحلقائق واألدوات الرياضية 
اد على لوصف الظواهر وتفسريها والتنبؤ هبا. فهي تساعد األفر 

التعرف على الدور الذي تلعبه الرياضيات يف العامل وعلى 
يد اليت حيتاجها اختاذ األحكام والقرارات ذات األساس اجل

 (. OECD,2019) " ون واملتفاعلونؤ املواطنون البنا
 بأنها: قدرةا إجرائي   الثقافة الرياضية ويعرف الباحث

الرياضيات برباعة عند مواجهة  توظيفعلى السعوديني  الطلبة
متنوعة من يف سياقات ها يتم تقدمياليت املواقف واملشكالت 

الطالب بالدرجة  الثقافة الرياضية لدى دوتتحد احلقيقي،العامل 
الرياضية اليت حيصل عليها يف جزء اختبار الثقافة 

(Literacy Mathematical( ضمن دراسة )PISA 2018 ).  

 منهج البحث
على بيانات  حث املنهج الوصفي باالعتمادااستخدم الب 
 الطلبةالسعوديني يف دراسة الربنامج الدويل لتقومي  الطلبة
(PISA 2018) من خالل اختبار الثقافة الرياضية عت ، واليت ُجم

 .(OECD,2019)واستبانة الطالب 

 البحثمجتمع 
السعوديني يف )سن  الطلبةمن ُجيع  البحثتكّون جمتمع 

والبالغ عددهم م 2018عام  بالدراسةامللتحقني  عاًما(15
 (. OECD,2019) ا وطالبة( طالبً 418788)
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  البحثعينة 
ُجيع وهم  وطالبة(، طالًبا  5214)من  البحثنت عينة تكوم 
 (PISA 2018) الذين شاركوا يف دراسةالسعوديني  الطلبة
بالطالب،  الدراسة اخلاصةاستبانة  عنكملوا اإلجابة والذين أ

مت اختيار العينة من قبل منظمة التعاون االقتصادي  وقد
ن متثيل  اضمل ؛والتنمية بطريقة عشوائية وعلى مراحل متعددة

عينة ل وصف ، وفيما يأيت( OECD,2019)كامل اجملتمع 
 :ا للمتغريات اليت مت تناوهلاوفقً  البحث

  3جدول 
 .PISA 2018) ) في دراسة السعوديين المشاركين الطلبةمن  البحثعينة  وصف

 النسبة العدد الوصف المتغيرات
 %49.5 2583 ذكر  النوع

 %50.5 2631 أنثى 
 %64.9 3382 نعم االلتحاق برياض األطفال 

 %35.1 1832 ال 
 %74.8 3901 نعم امتالك كمبيوتر للعمل املدرسي

 %25.2 1313 ال 
 %95.6 4982 نعم نرتنت باملنزل إشبكة توفر 

 %4.4 232 ال 
 %29.1 1518 / كلية تقنيةتعليم عال   مستوى تعليم األم

 %22.1 1150 تدريب مهين / دبلوم
 %22.6 1179 التعليم الثانوي
 %12 628 التعليم االبتدائي

 %14.2 739 مل تكمل التعليم االبتدائي
 %38.6 2015 / كلية تقنيةعال  تعليم  مستوى تعليم األب 

 %23.1 1203 تدريب مهين / دبلوم
 %21.4 1115 التعليم الثانوي
 %9.6 500 التعليم االبتدائي

 %7.3 381 مل يكمل التعليم االبتدائي
 %100.0 5214 اجملموع

ونسبها   البحث( توزيع  أعداد عينة 3) جدوليتضح من 
 .كل متغري من متغريات البحثلفئات  ا وفقً 

 (مصادر البيانات) البحثأدوات 
البيانات اليت استخلصتها منظمة التعاون على  حثاالب اعتمد 

 PISA)نتائج دراسة  ( منOECDاالقتصادي والتنمية )

 :يةاآلت البحثدايت أمن  ا، وحتديدً (2018
  اختبارMathematical Literacy : وهو جزء من

 ، معالقراءةالذي يرّكز على جمال ( PISA 2018)اختبار
ار اختب نوقد تكوم ، الرياضيات والعلوم كمجاالت ثانوية

من نوع االختيار من  ،من جمموعة من األسئلةالثقافة الرياضية 

يعتمد االختبار على عناقيد من ، و  االستجابة املركبةمتعدد أو 
، منظمة لى كراسات االختبار بطريقةاألسئلة يتم توزيعها ع

والعنقود هو عبارة عن جمموعة من الوحدات تشتمل على 
، ويأيت نصف إُجايل بعض معأسئلة وضعت بعضها 

من أسئلة االختيار من  -على األقل -الدرجات املرصودة
 يف حنيد درجة واحدة لكل سؤال منها، رص  تم  إذمتعدد، 

، حسب درجتان ألسئلة االستجابة املركبةترصد درجة أو 
 املهمة واملهارات املطلوبة إلكماهلا.طبيعة 

  :جمموعة من الفقرات اليت وتتكون من استبانة الطالب
 والشخصية توفر معلومات عن اخللفية األسرية واألكادميية
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للطلبة واجتاهاهتم وطموحاهتم وطرق تعلمهم للرياضيات 
على العادات واألنشطة القرائية مع الرتكيز  ،والقراءةوالعلوم 

 ( PISA 2018)لـن اجملال الرئيس القراءة وذلك ألسرتاتيجيات وا

 هو القراءة . 
  البحثصدق وثبات أدوات 

)اختبار الثقافة الرياضية، واستبانة  البحثمت إعداد أدوات 
( وتطويرها وفق أعلى درجات الصدق والثبات من قبل الطالب
 OECD (OECD,2019.)منظمة 

 األساليب اإلحصائية
حث عدًدا من األساليب اإلحصائية املناسبة ااستخدم الب 

، وهي: املتوسطات احلسابية والتكرارات البحثلبيانات 
نات للعي (T). واختبار البحثوالنسب املئوية؛ لوصف عينة 

ا للمتغريات يف حال كانت بني تبعً  الفرقاملستقلة؛ لدراسة 

بني أكثر  الفرق(؛ لدراسة F. واختبار حتليل التباين )جمموعتني
من جمموعتني، مع توظيف اختبار شيفيه البعدي للكشف عن 

( حال وجودها. Fبعد اختبار حتليل التباين ) الفروقاجتاه 
 ؛ حلساب حجم األثر.ومربع إيتا 

 البحثنتائج 
مستوى ا يف يوجد فرق دال إحصائيً هل  :السؤال األول

 السعوديني يف دراسة الطلبةالثقافة الرياضية لدى اكتساب 
PISA 2018) )النوع، االلتحاق برياض  :اتتغري تبًعا مل(

نرتنت ، توفر شبكة إيوتر للعمل املدرسياألطفال، امتالك كمب
 ؟(مستوى تعليم األبو م، ، مستوى تعليم األيف املنزل
  :ملتغري النوع اتبعً  -1

 4جدول
 النوع لمتغير اتبع  بين متوسطي الثقافة الرياضية  فرقاللعينتين مستقلتين الختبار ( T )اختبار  

 مستوى الداللة Tقيمة  االحنراف املعياري الثقافة الرياضية متوسط  النسبة العدد النوع
  64.12 387 %50.5 2631 أنثى

5.161 
0.000 

 72.97 377 %49.5 2583 ذكر
ا عند حصائيً (  أن قيمة )ت ( دالة إ4) جدوليتضح من 
  ذي داللة فرقىل وجود ا يشري إ، مم(α 0.01≤)مستوى  

اكتساب الثقافة الرياضية مستوى إحصائية بني متوسطي 
 ،لصاحل الطالباتو  النوعيعزى ملتغري  السعوديني الطلبةلدى 

، أعلى (387جاء متوسط اكتساهبن للثقافة الرياضية ) فقد
 .(377للثقافة الرياضية ) الطلبةمن متوسط اكتساب 

 :ملتغري االلتحاق برياض األطفال اتبعً  -2

 5 جدول
  اللتحاق برياض األطفالا لمتغير اتبع  بين متوسطي الثقافة الرياضية  فرقلعينتين مستقلتين الختبار ال)  (Tاختبار 

 مستوى الداللة Tقيمة  االنحراف المعياري الثقافة الرياضية متوسط  النسبة العدد األطفالق برياض اتحلاال
  72.5 389 %64.9 3382 نعم

6.03 
0.000 

 60.9 377 %35.1 1832 ال
ا عند حصائيً (  أن قيمة )ت ( دالة إ5)  جدوليتضح من 
 ذي داللة فرقىل وجود ، مما يشري إ(α 0.01≤)مستوى  

اكتساب الثقافة الرياضية  مستوىإحصائية بني متوسطي 
االلتحاق برياض األطفال السعوديني يعزى ملتغري  الطلبةلدى 
جاء متوسط  وقد ؛طفالامللتحقني برياض األ الطلبةولصاحل 

، أعلى من متوسط (389للثقافة الرياضية ) ماكتساهب
الذين مل يلتحقوا  الطلبة الثقافة الرياضية لدى اكتساب
 (  .377طفال )برياض األ
  :للعمل املدرسييوتر كمبتبًعا ملتغري امتالك   -3
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 6جدول
 للعمل المدرسي كمبيوتر  متالك ا لمتغير اتبع  بين متوسطي الثقافة الرياضية  فرقلعينتين مستقلتين الختبار ال (T)اختبار 

 مستوى الداللة Tقيمة  االنحراف المعياري متوسط الثقافة الرياضية النسبة العدد للعمل المدرسي كمبيوتر  امتالك
 0.000 21.74 67.61 394 %74.8 3901 نعم
 60.55 348 %25.2 1313 ال
ا عند حصائيً (  أن قيمة )ت ( دالة إ6جدول )يتضح من 
 ذي داللة فرقىل وجود يشري إ، مما (α 0.01≤)مستوى  

اكتساب الثقافة الرياضية  مستوىإحصائية بني متوسطي 
للعمل  السعوديني يعزى ملتغري امتالك كمبيوتر الطلبةلدى 
الذين ميتلكون كمبيوتر للعمل  الطلبةولصاحل  املدرسي

جاء متوسط اكتساهبم للثقافة الرياضية  إذ، املدرسي
لدى   لثقافة الرياضيةا اكتساب، أعلى من متوسط (394)

 .(348للعمل املدرسي  )  الذين ال ميتلكون كمبيوتر الطلبة
 :املنزلنرتنت يف توفر شبكة إتبًعا ملتغري   -4

 7جدول
 نترنت في المنزلإ شبكة توفرلمتغير  اتبع  الثقافة الرياضية  متوسطي بين فرقلعينتين مستقلتين الختبار ال (T)اختبار 

 مستوى الداللة Tقيمة  االنحراف المعياري متوسط الثقافة الرياضية  النسبة العدد بالمنزل نترنتإ توفر شبكة
 0.000 9.433 68.5 384 %95.6 4982 نعم
 64.2 343 %4.4 232 ال
عند ا حصائيً الة إ( د( أن قيمة )ت7دول )يتضح من ج

  ذي داللة فرقىل وجود ، مما يشري إ( α 0.01≤)مستوى 
اكتساب الثقافة الرياضية لدى  مستوى إحصائية بني متوسطي

 باملنزلنرتنت إ شبكة السعوديني يعزى ملتغري توفر الطلبة
جاء  وقد ؛نرتنتإشبكة  الذين يتوفر لديهم  الطلبةلصاحل و 

متوسط أعلى من (، 384متوسط اكتساهبم للثقافة الرياضية )
الذين ال يتوفر لديهم  الطلبة الثقافة الرياضية لدى اكتساب
 (.343نرتنت )إشبكة 
 تعليم األم:وى تسملتغري متبًعا  -5

 8دولج
 ستوى تعليم األمم ا لمتغيرتبع   الثقافة الرياضية متوسطات  بين الفرقالختبار ( F (تحليل التباين األحادي 

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات dfدرجة الحرية  مجموع المربعات الفروقمصدر 
  545092.03 4 2180368.14 بني اجملموعات

126.12 
 

 4321.96 5209 22513127.7 داخل اجملموعات 0.00
  5213 24693495.84 اجملموع

ند إحصائية ع ةدالل ذي فرقوجود ( 8يتضح من جدول )
 بني متوسطات مستوى (α 0.01≤) ةمستوى دالل
السعوديني يعزى ملتغري  الطلبةالثقافة الرياضية لدى  اكتساب

 مت استخدام  الفروقتلك وملعرفة مصدر ، مستوى تعليم األم
 :(9) جدولاختبار شيفيه، 
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 9جدول 
 لمتغير مستوى تعليم األم  االسعوديين تبع   الطلبةفي مستوى اكتساب الثقافة الرياضية لدى  الفروقمصدر  للكشف عناختبار شيفيه 

لصالح فرقال   تعليم عال   دبلوم تعليم ثانوي تعليم ابتدائي التعليم االبتدائي تكمللم  
 تعليم عال    *18.58655 *41.63401 *41.72243 *55.62364 التعليم العايل
 دبلوم   *23.04746 *23.13588 *37.03709 الدبلوم 

 تعليم ثانوي    08842. *13.98963 التعليم الثانوي
 تعليم ابتدائي     *13.90121 التعليم االبتدائي

إحصائية عند  ةدالل يذ فرق( وجود 8دول )ج يتضح من
مستوى اكتساب بني متوسطات  (α 0.01≤) ةمستوى دالل

السعوديني يعزى ملتغري مستوى  الطلبةالثقافة الرياضية لدى 
عليم الثانوي، التعليم ، الت، الدبلومالتعليم العايل) تعليم األم
 لصاحل  الفروقن هذه ( أ9كما يوضح جدول )،  (االبتدائي

ظهر ، فيما مل يم أعلىأمهاهتتعليم الذين مستويات  الطلبة
الثقافة الرياضية لدى اكتساب  مستوى بني متوسطي قفر 

التعليم مهاهتم )السعوديني الذين مستوى تعليم أ الطلبة
 ، والتعليم االبتدائي( . الثانوي
 :تبًعا ملستوى تعليم األب -6

 10دولج
 األبستوى تعليم م ا لمتغيرتبع   الثقافة الرياضية متوسطات  بين فروقالالختبار ( F  (تحليل التباين األحادي

 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات dfدرجة الحرية  مجموع المربعات الفروقمصدر 
  642267.6 4 2569070.339 بني اجملموعات

151.216 
 

 4247.346 5209 22124425.45 داخل اجملموعات 0.000
  5213 24693495.84 اجملموع

إحصائية  ةدالل وذ فرق يوجد( أنه 10يتضح من جدول )
بني متوسطات مستوى (  α 0.01≤) ةعند مستوى دالل

السعوديني يعزى ملتغري  الطلبةاكتساب الثقافة الرياضية لدى 

 مت استخدام  الفروقتلك وملعرفة مصدر  ،باألمستوى تعليم 
 (:11) جدولاختبار شيفيه، 

 11جدول 
 باأللمتغير مستوى تعليم  االسعوديين تبع   الطلبةفي مستوى اكتساب الثقافة الرياضية لدى  الفروقمصدر  للكشف عناختبار شيفيه   

لصالح فرقال التعليم االبتدائي يكمللم     تعليم عال   دبلوم تعليم ثانوي تعليم ابتدائي 
 تعليم عال    *16.64713 *43.7397 *49.77759 *63.25305 التعليم العايل
 دبلوم   *27.09262 *33.13046 *46.6059 الدبلوم 

 تعليم ثانوي    6.03784 *19.5133 التعليم الثانوي
 بتدائياتعليم      13.47547 التعليم االبتدائي

إحصائية  ةدالل يذ فرق( وجود 10يتضح من اجلدول )
بني متوسطات مستوى (  α 0.01≤) ةعند مستوى دالل

السعوديني يعزى ملتغري  الطلبةاكتساب الثقافة الرياضية لدى 
، التعليم ايل، الدبلومالتعليم العاألب )مستوى تعليم 

لصاحل   الفروق( أن هذه  11، كما يوضح جدول )الثانوي(
ظهر ، فيما مل يأعلى همآبائالذين مستويات تعليم  الطلبة

الثقافة الرياضية لدى  اكتسابمستوى فرق بني متوسطي 

التعليم ) همالذين مستوى تعليم آبائالسعوديني  الطلبة
، ومل يكمل و)التعليم االبتدائي ( ، والتعليم االبتدائيالثانوي

 التعليم االبتدائي(.
أي متغريات: )النوع، االلتحاق برياض  :الثانيالسؤال 
توفر شبكة  ،ل، امتالك كمبيوتر للعمل املدرسياألطفا

  ، مستوى تعليم األم ، ومستوى تعليم األب إنرتنت يف املنزل
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 (؟ PISA 2018 ( السعوديني يف دراسة الطلبةالثقافة الرياضية لدى أكثر تأثريًا يف مستوى اكتساب 
 12ل جدو 

 اكتساب الثقافة الرياضية مستوى فيمتغير كل لحجم األثر 
 لحجم األثرا الترتيب وفق   مستوى األثر (قيمة حجم األثر ) المتغير
 6 صغري 0.005 النوع

 3 متوسط 0.083 امتالك كمبيوتر للعمل املدرسي
 4 صغري 0.017 نرتنت يف املنزلإتوفر شبكة 

 2 متوسط 0.088 مستوى تعليم األم
 1 متوسط 0.104 مستوى تعليم األب
 5 صغري 0.007 األطفالااللتحاق برياض 

تراوحت بني ( أن قيم )( 12دول )يتضح من ج
ا يف مستوى ( ، وجاءت أكثر املتغريات تأثريً 0.005و  0.104)

، ث مستوى ثقافة الرياضية مستوى تعليم األباكتساب ال
حبجم  ي وُجيعهاللعمل املدرس تعليم األم ، ث امتالك كمبيوتر

حبجم تأثري  املتغريات األخرىتأثري  جاء يف حني، تأثري متوسط
، نرتنت باملنزلتوفر شبكة إ) ضعيف مرتبة على التوايل
 (.النوع، االلتحاق برياض األطفال

 ومناقشتهاتفسير النتائج 
 يف فرقوجود إىل  نوعال ملتغري افقً و  البحث نتائجأشارت 
، وقد لصاحل الطالبات الثقافة الرياضيةاكتساب  مستوى

صغاء ا يف حسن اإلكثر انضباطً لكون الطالبات أ يعزى ذلك
، الطلبة، ولديهن دافعية أكثر للتعلم من والتقيد بالتعليمات

لطبيعة الظروف  وأ، قدرة على إمتام الواجباتكثر وأ
كثر ا وأقل تشتتً ة والثقافية اليت جتعل الطالبات أاالجتماعي
ثبات ذاهتن من خالل ة إلكثر حاجوأ، على دراستهن اتركيزً 

كثر لكون الطالبات أذلك قد يعزى ، كما تفوقهن الدراسي
قدرة على فهم تعليمات اختبار الثقافة الرياضية قبل البدء 

؛ مما يكسبهن مهارات قراءة السياق احليايت وفهمه، باإلجابة
 التحليلويدعم ذلك  .، وتفسريهوصياغته يف منوذج رياضي

للدراسة اليت أشرفت عليها منظمة اليونسكو فيما  الكمي
 مدارس أناليت أظهرت  ،(TIMSS 2011)يتعلق باختبارات 

 فاإلناث الذكور، مبدارس مقارنة التعلم حنو إجيابية أكثر اإلناث

 أعلى أكادميي طموح ولديهن ،بانتظام البيتية لواجباتا يعملن
العديد  هذه النتيجة مع نتائج تتفق(. كما 2012)مطر، 

يف  الطلبة من الدراسات اليت أظهرت تفوق الطالبات على
ا لنتائج الربنامج الدويل الرياضية وفقً  مستوى اكتساب الثقافة

ا لنتائج ويف التحصيل الرياضي وفقً  ) PISA) الطلبةلتقومي 
بدراسات عربية و يف التحصيل الرياضي ، أ(TIMSSاختبار )
؛ Thien, 2016؛ 2012 ،؛ مطر2019، عبابنة) أو حملية 

Thien, Darmawan & Ong, 201 ؛Kogar, 2015؛  
Mullis, Martin, Foy & Hooper, 2016). 

االلتحاق برياض ملتغري  افقً و  البحث نتائجوأشارت  
اكتساب الثقافة الرياضية  مستوى يف فرقوجود األطفال إىل 
وقد تعزى هذه  ،ألطفالاامللتحقني برياض  الطلبةلصاحل 

النتيجة لكون مرحلة رياض األطفال تنمي قدرات الطالب 
النضباط والتعاون  واالندماج مع العقلية ، وتكسبه عادات ا

، مما يوجد لديه نمي ثقته بنفسه، وتقرانه والتوافق معهمأ
ومما  ، ة مرحلة إعداد ملراحل التعليم العامأرضية تكون مبنزل

فة الرياضية ينعكس على حتصيله الدراسي واكتسابه الثقا
العمليات العقلية مما جيعله أكثر قدرة على استخدام  ،اإجيابً 

املعرفية )مثل: حتديد األفكار الرئيسة، ومتييز املهم وغري املهم 
منها، واملصطلحات الغامضة، وإدراك العالقات الداخلية بني 

 .على فهم السياق احليايت وتفسريه املعلومات( اليت تساعده
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات اليت  

ل يف التحصيل امللتحقني برياض األطفا الطلبةأظهرت تفوق 
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التحصيل ، ويف (TIMSSالدولية ) الرياضي يف الدراسة
 .ومستقبل تعلم الطفل مدى احلياة بدراسات حملية وعربية

؛  2016آخرون،  الشمراين؛ 2019عثمان،)احلازمي و 
 .(2007؛ حممد؛ 2012 ،كشكاري
ز  اا ملتغري امتالك جهوفقً  البحثأظهرت نتائج  كما

اكتساب  مستوى يف فرقوجود كمبيوتر للعمل املدرسي 
كمبيوتر الذين ميتلكون جهاز   الطلبةلصاحل الثقافة الرياضية 
هذا  يوفره استخدام، ولعل ذلك يعود ملا للعمل املدرسي

املادة التعليمية  من مميزات متعددة يف عرض اجلهاز 
الصورة، ، )الصوت :كاستخدام املؤثرات بأشكاهلا املختلفة

 ( مما يشوق املتعلم ويعزز دافعيته للتعلم ، فضاًل اللونو ، احلركة
 السياق احليايت املفاهيم وفهم جتسيدعلى  الكمبيوترعن قدرة 
صياغته يف منوذج رياضي، ث تفسري النتيجة على  مما يساعد

 عياداتويدعم ذلك  .سياق املوقف احليايتالرياضية يف 
استطاعت أن  الكمبيوترأجهزة بأن يذكر  إذ ؛(2004)

، وجتسيد  توفر وسائل وأدوات لتطوير أساليب التعليم والتعلم
، كما أسهمت يف إجياد أساليب تربوية مبتكرة املفاهيم

ومتجددة من شأهنا أن توفر العوامل الرتبوية الفاعلة من أجل 
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج   ،وحتسني نواتج التعلمتطوير 

واليت  ،الدوليةالعديد من الدراسات يف جمال الدراسات 
على الكمبيوتر  ةجهز هرت وجود تأثري إجيايب الستخدام أأظ

؛ 2015)أبو عي ،  .الطلبةالتحصيل الرياضي لدى 
 ,Hutkemri ؛2010؛ الغامدي،2016آخرون، الشمراين، 

Enny, & Riyan, 2020.)  
توفر شبكة ا ملتغري وفقً  أيًضا البحث نتائجأشارت و   
اكتساب الثقافة  مستوى يف فرقوجود  نرتنت يف املنزل إىلاإل

نرتنت إشبكة الذين يتوفر لديهم  الطلبةالرياضية لصاحل 
نرتنت ملصادر وفرص لتوفري اإل ، وقد يعزى ذلك باملنزل

وإتاحة الفرصة  ،واملتعة يف التعلمتوفري املرونة ، و متعددة للتعلم
وقاهتم بالتعلم خارج وقت اليوم الدراسي مما للطلبة الستثمار أ
وظيف اكتساهبم الثقافة الرياضية من خالل تينعكس على 

ومنذجتها وفهما املفاهيم  الرياضية يف سياقات احلياة اليومية 
التعاون االقتصادي  ه منظمةويدعم ذلك ما تذكر ،  وتفسريها
 افاقً قد فتح آنرتنت أن اإل ىل ( واليت تشري إ2019مية )والتن

جيدون  الطلبةاآلالف من  متعددة أمام مرتاديه، فمئات
اإلنرتنت  على أسئلتهم عن اإلجابات من العديد

(OECD,2019) ، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات يف
ري ( واليت أظهرت وجود تأثTIMMSالدولية  ) الدراسةجمال 

على التحصيل الرياضي لدى  نرتنتإجيايب الستخدام اإل
  .(2016، آخرونالشمراين، ) الطلبة
ا ملتغري مستوى تعليم وفقً  البحثارت نتائج  كما أش 

مستوى اكتساب الثقافة الرياضية  يف  قفر الوالدين إىل وجود 
، وقد يعود أعلى تعليم والديهمالذين مستوى  الطلبةلصاحل 

من العلمية العالية املستويات  وان ذالوالداذلك ملا يوفره 
 هممن دعم وتشجيع ألبنائخالل املعرفة اليت ميتلكوهنا 

وتوفري البيئة املادية ، ظيف الرياضيات يف حياهتم اليوميةلتو 
على اكتساب الثقافة الرياضية  الطلبة؛ مما يساعد هلم واملعنوية

من خالل ربط الرياضيات باحلياة الواقعية وفهم السياقات 
تقرير كوملان ويؤيد ذلك ، احلياتية وتفسريها والتعامل معها 

   ,Coleman)  " تكافؤ الفرص التعليمية "  ــن املعنون بوآخري

et al., 1966)  الطلبةن قدرات واليت أظهرت نتائجه أ 
خبلفيات أسرهم. كما  -ىل حد كبريإ -التحصيلية تتأثر

 كوملان تقرير توصل إليهما أكدت نتائج تقرير أمة يف خطر 
 أبنائهم تعلم جودة يف الوالدين شاركةأن أثر ممن ه، ئمالوز 

 السياسات وصناع واإلداريني، التعليمية اهليئة أثر يفوق
وتتفق هذه ، (NCEE, 1983) اإلعالم ووسائل التعليمية،

 سات يف جمال االختبارات الدولية النتيجة مع نتائج الدرا
(TIMMS  PISA, ومع بعض الدراسات اليت تناولت تأثري )

 قفر  وجود هذا املتغري على التحصيل الدراسي  واليت أظهرت
الذين مستوى تعليم  الطلبة لصاحليف التحصيل الرياضي 

؛ 2018عمر ، العمر ؛2010الشمراين، على )والديهم أ
 .(Muelle, 2020 Khan, Iqbal & Tasneem,2015 ؛
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يف مستوى  ان أكثر املتغريات تأثريً فيما أظهرت النتائج أ 
، ث مستوى األباكتساب الثقافة الرياضية مستوى تعليم 

 على الرتتيب ، ث امتالك كمبيوتر للعمل املدرسيتعليم األم
لدور األب إذا  ، وقد يعزى ذلك حبجم تأثري متوسط وُجيعها

لطرق  قدوة وأكثر قدرة على توجيه أبنائهكان متعلماً باعتباره 
لموه يف حياهتم اليومية مما املذاكرة الصحيحة وتوظيف ما تع

مما و  ،ىل قدرهتم على فهم السياقات احلياتية وتفسريها أدى إ
، أما فيما الثقافة الرياضية منعكس على مستوى اكتساهبا

هنا ن لنفس التفسري اخلاص باألب إال أاألم فقد يكو  خيص
ما فيما ، أأقل قدرة على التحكم والتأثري باألبناء من األب

خيص امتالك كمبيوتر للعمل املدرسي فقد يعود ذلك لتوفري 
الكمبيوتر مميزات متعددة يف عرض املادة التعليمية كاستخدام 

، الصورة، احلركةالصوت، ) :املؤثرات بأشكاهلا املختلفة
على  ويساعده، وق املتعلم ويعزز دافعيته للتعلماللون( مما يشو 

 وتطبيقها يف املواقف احلياتية جتسيد املفاهيم الرياضية
صياغتها يف منوذج رياضي، ث تفسري النتيجة الرياضية يف و

  .سياق املوقف احليايت

 :لتوصياتا
 :، يوصي الباحث مبا يأيتالبحثيف ضوء نتائج  
 الطلبةالعمل على ردم الفجوة بني مستوى اكتساب  -

وذلك من خالل تركيز  ،والطالبات للثقافة الرياضية
يف  لى مدارس البنني، وحتديد احتياجهاشراف الرتبوي عاإل

والعمل على توفري تلك االحتياجات مع  ،ُجيع اجملاالت
 قطاعات الوزارة املختلفة.

من جانب على التوسع بافتتاح رياض عمل وزارة التعليم  -
يع أولياء ، وتشجيف مناطق وحمافظات اململكةاألطفال 
ملا  ؛ هاهم فيأبنائحلاق آخر على إ من جانب   الطلبةأمور 

 .فع مستوى الثقافة الرياضية لديهمر  يفهلا من تأثري 
توفري الوزارة وبالتعاون مع أولياء األمور أجهزة كمبيوتر  -

يف تعلمهم وتوفري شبكة اتصال الستخدامها  للطالب

تتيح للطلبة تعدد فرص التعلم والوصول ل ؛نرتنت باملنازلباإل
 ملصادر املعرفة خارج وقت الدوام املدرسي.

حتقيق التكامل بشكل أكرب بني تشجيع وزارة التعليم  -
املدرسة وأولياء األمور )الوالدين( من خالل تعدد قنوات 

ألمور بأمهية دورهم شعار أولياء ا، وإبينهمل وأدوات التواص
عملية التعليمية هم وحتفيزهم على املشاركة باليف تعلم أبنائ

هم والتواصل مع املدرسة بشكل من خالل متابعة أبنائ
 .مستمر

 المقترحات:
لبيانات الباحثني ومراكز األحباث ل يقرتح الباحث استثمار

اليت توفرها دراسة  والشاملة جلوانب العملية التعليمية الثرية
بأدواهتا املختلفة، (: (PISA الطلبةالربنامج الدويل لتقومي 

لتعليمية ومتغرياهتا املتعددة، وعيناهتا الواسعة، واألنظمة ا
دراسة الثقافة لفرصة مثينة تعد  إذ تتناوهلا؛املختلفة اليت 
سنة  15يف سن  الطلبةلدى  والقرائية( والعلمية، )الرياضية،

و مدير أ املعلم،أو  بالطالب،ضوء املتغريات اخلاصة  يف
 الدراسة، بيانات اليت توفرهاو  واملناخ املدرسياملدرسة 

  النتائج املرتفعة.ومقارنتها باألنظمة التعليمية ذات 

 :المراجع
(. العوامل الشخصية والعادات الدراسية ذات 2015) ةأبو عي ، بسين

العالقة بتباين حتصيل طالب وطالبات الصف الثاين املتوسط يف 
الرياضيات والعلوم يف اململكة العربية السعودية يف ضوء نتائج دراسة 

جملة عامل . (TIMSS2003)االجتاهات الدولية للرياضيات والعلوم  
 .48-1(، 50)16، الرتبية
، حنو  رياضيات .ثقافة الرياضيات ( 2007)، وائل ك، ليانا ؛ كشجابر 

 ذات معىن . فلسطني : مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي .
 لىع املبكرة الطفولة تعليم أثر(. 2019احلازمي، حممد؛ عتمان، علي)

، اجمللة الرتبوية ميدانية. دراسة- مدى احلياة التعلم يف الطفل مستقبل
1(67 ،)1-44. 
 الدراسي التحصيل يف األطفال برياض االلتحاق أثر(. 2018) سعد، حسني

جملة البيضاء.  مبدينة االبتدائي األول تالميذ الصف من عينة ىلد والذكاء
 .123-103(، 10)1، القلعة
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 لدى النحوية المفاهيم تنمية في التوضيحية الرسوم بتقنية المدعومة التشاركية القراءة على قائم مقترح برنامج فاعلية
 المنورة بالمدينة المتوسط األول الصف طالب

 المنتشري اهلل عبد أحمد بن علي
 املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة  -كلية الرتبية  – العربية اللغة تدريس وطرق مناهج

 هـ29/11/1441 وقبل ،هـ25/8/1441 للنشر قدم
 

 املفاهيم تنمية يف التوضيحية الرسوم بتقنية املدعومة التشاركية القراءة على قائم مقرتحالتحقق من فاعلية برنامج  إىل الدراسة تهدف: المستخلص
 مدارس بإحدى املتوسط األول الصف طالب من اطالب  ( 26) من اسةالدر  عينة وتكونت ،املنورة باملدينة املتوسط األول الصف طالب لدى النحوية
 اختبار إعداد مع التجرييب شبه املنهج الباحث استخدم السابق اهلدف حتقيق أجل ومن ،ةعشوائي بطريقة اختيارهم مت املنورة، باملدينة املتوسطة املرحلة
 وأظهرت ،الدراسة عينة على تطبيقه مت التوضيحية، الرسوم بتقنية املدعومة التشاركية القراءة ىعل قائما   مقرتحا   برناجما   أعد كما النحوية، املفاهيم لقياس
 املقرتح للربنامج تعزى البعدي القياس لصاحل النحوية املفاهيم تنمية يف والبعدي القبلي القياسني بني إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج
 التوضيحية. الرسوم بتقنية املدعومة التشاركية القراءة على القائم

 
 النحوية. املفاهيم ،التوضيحية الرسوم ،التشاركية القراءة :المفتاحية الكلمات
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Abstract: The aim of the study is to explore the effectiveness of a proposed program based on participatory 

reading supported by the technique of illustrations in developing grammatical concepts among middle school 

students in Medina. The sample of the study consisted of (26) middle-grade students in one of the intermediate 

schools in Medina, who were randomly selected. In order to achieve the previous goal, the researcher used the 

semi-experimental approach with preparing a test to measure grammatical concepts, and he also prepared a 

proposed program based on participatory reading supported by the illustrative technique, which was applied to 

the study sample. The results revealed that there were statistically significant differences between the pre and 

post measurements in the development of concepts. 
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 مقدمة

 البشرية؛ اجملتمعات وتطور نشأة يف كبريا   دورا   اللغة تؤدي
 بني التواصل ومرتكز الثقافة ووعاء األفكار نقل أداة فهي

 الفكر اهتمامات يف كبرية عناية تناول فهي ولذلك األجيال،
 على التعليمية األنظمة وكذلك ،واحلديث القدمي الرتبوي
 .مستوياهتا خمتلف

 الشعوب بني جتمع اليت الوثقى، العروة هي العربية واللغة
 الثقافة ازدهار يف شاركت اليت اإلسالمية، والشعوب العربية،
 والتضامن العريب الوفاق فإن املعىن وهبذا ،اإلسالمية العربية

 القرآن لغة املتني األساس هذا على يقوما أن البد اإلسالمي
 األمهية تبدو هنا ومن واإلسالمية، الثقافية اهلوية ولغة الكرمي

 وتعليمها نشرها على والعمل العربية اللغة مكانة لتدعيم الكربى
 .(25: 2015 األلوسي،) هبا الناطقني ولغري هبا للناطقني

 فهو كربى أمهية له العصر اهذ يف العربية اللغة وتعليم
 وجيعلها الرقمية والثورة التقدم عصر تواكب العربية اللغة جيعل

 على وحيافظ الثقايف الغزو أضرار من اجملتمع وحيمي التعليم لغة
 العربية اللغة لتعليم فإمهالنا ولذلك ؛واإلسالمية العربية هويتنا

 أكرب نايةع تويل أن التعليم مؤسسات وعلى تغتفر ال جرمية هو
 على واحملافظ والثقافة الفكر وعاء فهي العربية، اللغة تعليم يف

 .(61: 2005 العدوي،) األمة متاسك
 مشكالت هناك فإن النحو تعليم أمهية من الرغم وعلى

 القواعد حفظ إىل الطالب جلوء اهأمه من النحوي الدرس يف
 م،السلي التطبيق تطبيقها يف يعوقهم مما فهم، دون النحوية

 النحوي الدرس صعوبة عن ناجتة ليست املشكلة تلك ولعل
 استخدام إىل العربية اللغة معلمي جلوء عن ناجتة هي ما بقدر
 اسرتاتيجيات توظيف يف رغبتهم وعدم تقليدية، تدريس طرائق

 صعوبات على التغلب على الطالب تساعد حديثة تدريس
 .(105: 2019 هجس،) النحو تعلم

 من املتعلم متكن أهنا يف النحوية اهيماملف أمهية وتكمن
 اللغوي األداء حيسن مما هبا؛ واالحتفاظ وتنميتها حتصيلها

 النحو، تعلم حنو إجيابية اجتاهات تكوين على ويعمل للمتعلم،
 اوقادر   امتمكن   يكون أن العربية اللغة معلم من يستلزم ما وهو
 عرب الصف حجرة داخل النحوية املفاهيم عرض على
 تنمية يف تسهم مستحدثة وتقنيات حديثة تدريس اتيجياتاسرت 

 .(22: 2018 بالل،) الطالب لدى النحوية املفاهيم
 النحو تعلم يف النحوية املفاهيم أمهية من الرغم وعلى

 املفاهيم تعلم يف الطالب لدى اضعف   هناك فإن العريب؛
 تلك دادتز  إذ والثانوية؛ املتوسطة باملرحلة وخاصة النحوية

 اضعف   ملست اليت الدراسات تلك أهم ومن ا،عمق   ملفاهيما
 ,Akbari) أخربي دراسة النحوية املفاهيم يف الطالب لدى

 ودراسة ،(Steinlen, 2017) شتاينلني ودراسة ،(2014
 الزهراين ودراسة ،(2018) سيف دراسةو  ،(2017) اخلليفاوي

(2018). 
 على تساعد اليت الوسائل أهم من املتعددة الوسائط وتعد  

 حمسوس، إىل اجملرد نقل من به متتاز ملا واملفاهيم املهارات تنمية
 تقدمه على وتساعد الدرس، مع ومتفاعال   انشط   املتعلم وجعل

 التوضيحية الرسوم الوسائط تلك أهم ومن التعلم، عملية يف
 على يساعد حمسوس واقع إىل اجملردات بتوشيح تقوم وهي
 .(3: 2015 ،الرواحي) املفاهيم تعلم

 الرسوم توظيف فعالية عدة دراسات أظهرت وقد
 املواد يف التعلم صعوبات وعالج املهارات تنمية يف التوضيحية

 دراسة يف كما اللغوية، املهارات يف وخاصة املختلفة الدراسية
 ،(2014) البلوي ، ودراسة(Takahashi, 2013) تاكاهاشي

 ليو ودراسة ،(Lin, 2017) لني دراسةو  ،(2015) معاذ ودراسة
(Luo, 2017)، (2017) خصاونة ودراسة. 

 الفلسفات على احلديثة التدريس اسرتاتيجيات وتستند
 على تقوم خاصة بإجراءات املعلم يقوم إذ احلديثة، الرتبوية
 يتعلموا أن من ميكنهم توجيها   املتعلمني نشاط توجيه

 يف سهم،أنف املتعلمني على فيها األكرب العبء ويقع بأنفسهم،
 املناسب، التعليمي اجلو هتيئة على املعلم مهمة تقتصر حني

 يف يساهم مما ؛وتقوميه عليه واإلشراف املتعلمني نشاط وتوجيه
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: 2009 اجلهيمي،) املختلفة مهاراهتم وتنمية املفاهيم إكساهبم
99.) 
 املقروء النص فهم على تقوم اسرتاتيجية التشاركية والقراءة   

 اكتساب يف املتعلم القارئ تواجه اليت تاملعوقا وختطي
 الوقت يف املقروء، النص عليها حيتوي اليت واملفاهيم املعارف

 تبادل يوفر مجاعي بشكل التعلم على فيه تشجع الذي
 فهي لذلك املعلم، وتوجيه إشراف حتت املتعلمني بني اخلربات

 اسيةالدر  املواد تعليم جمال يف الباحثني اهتمام نالت اسرتاتيجية
 .Boardman et al., 2016, p) اللغات تعليم وخاصة املختلفة

2) . 
عدة فإهنا حتقق الرسوم التوضيحية  إال أنه عند دجمها مع

على تقوم القراءة التشاركية ، ومنها: أن فوائد تسهم يف جناحها
التواصل والتفاعل بني الطالب وهو ما توفره الرسوم التوضيحية 

،  لدى املتعلمني باألشكال املعلوماتية من خالل خماطبة احلواس
هتدف القراءة التشاركية إىل إكساب املتعلمني أمناط كذلك 

تفكري جديدة حلل املشكالت وهذا أساس التفاعل مع الرسوم 
توضح الرسوم جوانب اخلدمة من خالل استثارة  إذة يالتوضيح

 تعتمد القراءة التشاركية على التعلم، وأيض ا تفكري املتعلمني
التعاوين باملناقشة واحلوار واخلربات احلسية والتشارك وهو ما 

تقوم على تعاون الطالب مع  إذتقوم به الرسوم التوضيحية 
 ،(21: 2019)القضاة،  .ااملعلم يف التخطيط هلا وتطبيقه

أن وهو ( 2020)ويؤكد هذا ما توصلت إليه دراسة العنزي 
لرقمية مع نظرية توافق القصة االقراءة التشاركية ساعدت يف 

 إذالذكاءات املتعددة، مما قلل من مشكلة الفروق الفردية، 
والبصري  قصة الرقمية أصحاب الذكاء اللغويخاطبت ال

 .والسمعي

ملا  وذلك؛ املفاهيم النحويةتنمية بعالقة لقراءة التشاركية ول
علم والطالب وبني توفره من بيئة تفاعلية وتشاركية بني امل

على تعمل القراءة التشاركية  إذ إنبعض، ع مالطالب بعضهم 
حتفيز عملية التعلم، مما يؤدي إىل زيادة رغبة الطالب يف تنمية 

التشاركية على تعمل القراءة بالدرس، وكذلك  املفاهيم املرتبطة

زيادة شعور الطالب بأمهية دروس النحو، ملا توفره من جذب 
رك يف اآلراء وتشويق، وأيض ا تتيح القراءة التشاركية التشا

واألفكار ومناقشتها مع الزمالء لكل مفهوم حنوي بصورة 
الوصول إىل فهم ذي معىن لتلك املفاهيم ومن مثَّ مستقلة، 

وعلى الرغم من أمهية القراءة التشاركية وتقنية الرسوم 
ية ملدها وجعل عاالتوضيحية يف العملية التعليمية مبختلف أبع

املتعلم؛ إال أن الباحث مل  التعلم عملية نشطة يتفاعل فيها
جيد دراسة واحدة تناولت تأثريمها على تعلم املفاهيم النحوية، 

برنامج قائم  فاعليةالدراسة احلالية أول دراسة تكشف  د  تع إذ
على القراءة التشاركية املدعومة بتقنية الرسوم التوضيحية يف 

 تنمية املفاهيم النحوية لدى طالب املرحلة املتوسطة.
قام الباحث باالطالع على عدد من البحوث د ولق

دراسة  ، ومنهاالقراءة التشاركية اليت تناولت توظيفوالدراسات 
( واليت هدفت إىل معرفة مدى فاعلية 2017السرسي )

برنامج قائم على اسرتاتيجية القراءة التشاركية يف تنمية مهارات 
ن أطفال الروضة، وهدفت دراسة حس ىلقراءة لداالستعداد ل

( إىل الكشف عن مدى فاعلية وبقاء أثر برنامج 2017)
قائم على اسرتاتيجية القراءة التشاركية يف تنمية مهارات 
االستعداد للقراءة لدى عينة من أطفال الروضة. أما دراسة 

(، فهدفت إىل التعرف على أثر القراءة Thoms, 2017ثومس )
كادميي التشاركية يف بيئة رقمية على اندماج الطالب األ

والتواصل االجتماعي واملهارات اللغوية واألدبية يف إحدى 
يف  والذين يدرسون اللغة اإلسبانية، جامعات الواليات املتحدة

إىل بناء برنامج قائم على  (2018)هدفت دراسة حسن  حني
مدخل القراءة التشاركية وقياس فاعليته على تنمية مهارات 

قراءة لدى طالبات الصف األول القراءة الناقدة، واالجتاه حنو ال
واليت هدفت إىل  (،Mitra, 2019)ومنها دراسة ميرتا ، الثانوي

ئم على القراءة التعرف على أثر فاعلية برنامج مقرتح قا
نرتنت يف الفهم القرائي لدى األطفال مبدينة التشاركية عرب األ

واليت هدفت إىل  (2019)، ودراسة القضاة نيودهلي باهلند
أثر القراءة التشاركية االسرتاتيجية يف حتسني  الكشف عن
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مهارات التذوق األديب أداء طالب الصف العاشر األساسي 
واليت هدفت إىل التعرف  (2020)، ودراسة العنزي باألردن

على مدى فاعلية توظيف القراءة التشاركية املدعومة بتقنية 
 ةالقصة الرقمية التفاعلية يف عالج صعوبات القراءة اجلهري

 لدى طالبات املرحلة املتوسطة.
وهناك بعض الدراسات السابقة اليت تناولت الرسوم 

اليت استهدفت ( 2017) خصاونةالتوضيحية، ومنها دراسة 
 تنمية يف التوضيحية والرسوم الصور استخدام أثر إىل التعرف
 االبتدائي الرابع الصف تلميذات لدى الناقد التفكري مهارات

 اللغة مقرر) املطور لغيت كتاب دراسة حنو اجتاهاهتن ويف
 ,Lin) لني دراسةاستهدفت  يف حني ،حائل مبدينة (العربية

 وامللونة التفصيلية التوضيحية الرسوم أثر على التعرف( 2017
 العني تتبع تقنية باستخدام القراءة ومهارات العلوم تعلم على

(Eye-tracking method)  وطالبات إحدى  طالبلدى
 إىل هدفتف ،(Luo, 2017) ليو دراسة أما. ليابانا جامعات

 لدى القرائي األداء على التوضيحية الرسوم أثر على التعرف
 باألساليب وعالقتها اإلجنليزية اللغة يف الثانوية املرحلة طالب
 .بالصني جيانغشي مقاطعة يف املعرفية

، وهناك بعض الدراسات اليت تناولت املفاهيم النحوية   
 أثر تقصي إىل واليت هدفت (2017) الكويليت اسةدر ومنها 

 التوليدي والتعليم( v) للشكل املفاهيم خرائط اسرتاتيجييت
 يف الثانوي األول الصف طالب لدى النحوية املفاهيم على

  . السعودية العربية اململكة
 التعرف إىل هدفت ،(Steinlen, 2017) شتاينلني ودراسة

 الفهم وأثر القرائي الفهم على يةالنحو  املفاهيم تعلم أثر على
 لغات بني مقارنة دراسة يف النحوية املفاهيم على القرائي

 إىل هدفت( 2017) اخلليفاوي األقلية، ودراسة ولغات األغلبية
 خاص افرتاضي فصل لتصميم والفنية الرتبوية املعايري حتديد

 ضوء يف الثانوية املرحلة طالب لدى النحوية املفاهيم بتحصيل
 بتحصيل اخلاص االفرتاضي الفصل وإعداد التفاعل، مناطأ

 أمناط ضوء يف الثانوية املرحلة طالب لدى النحوية املفاهيم

 التحقق إىل باإلضافة ،(املتزامنة وغري متزامنة) املختلفة التفاعل
 املفاهيم حتصيل على( متزامن) افرتاضي فصل فاعلية من

 من التحقق ذلكوك الثانوية، املرحلة طالب لدى النحوية
 املفاهيم حتصيل على( املتزامن غري) افرتاضي فصل فاعلية

 الثانوية. املرحلة طالب لدى النحوية

 على التعرفاستهدفت  اليت( 2018) سيف دراسةوهناك 
 املفاهيم تنمية يف املقلوب الصف اسرتاتيجية استخدام فاعلية

 هدفت يف حني، اللغوية املهارات مقرر يف املتضمنة النحوية
 باييب منوذج فاعلية عن الكشف إىل( 2018) الزهراين دراسة

 واالحتفاظ النحوية، املفاهيم تنمية يف البنائي للتعلم اخلماسي
 املكرمة، مكة مبدينة االبتدائي السادس الصف تالميذ لدى هبا

 اسرتاتيجية فاعليةاستهدفت ف (2018) خصاونة دراسةأما 
 تلميذات لدى النحوية ماملفاهي تنمية يف املقلوب الصف
 .بالطائف االبتدائي اخلامس الصف

 رئيسة استنتاجات إىل عرضها مت اليت البحوث أشارت
 :أمهها

 املختلفة املهارات تنمية يف التشاركية القراءة فعالية
 بوردمان دراسة يف كما التعلم، عملية وحتسني واملفاهيم

(Boardman, 2016) ،ةودراس ،(2017) السرسي ودراسة 
 ، ودراسة(Thoms, 2017) ثومس ودراسة ،(2017) حسن
ودراسة القضاة ، (Mitra, 2019) ميرتا ، ودراسة(2018) حسن

 (.2020) عنزيودراسة ال ،(2019)

 

 وعالج املهارات تنمية يف التوضيحية الرسوم توظيف فعالية
 املهارات يف وخاصة املختلفة الدراسية املواد يف التعلم صعوبات
، (Takahashi, 2013) تاكاهاشي دراسة يف كما اللغوية،
 دراسةو  ،(2015) معاذ ، ودراسة(2014) البلوي ودراسة

 ليو ودراسة ،(Liu, 2017) لني ودراسة ،(2017) خصاونه
(Luo, 2017). 

 والثانوية املتوسطة املرحلة طالب لدى ضعف وجود
 اكم النحوية، واملفاهيم النحوية املهارات جمال يف واالبتدائية
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 اخلليفاوي ودراسة ،(Akbari, 2014) أخربي دراسة يف
 سيف، ودراسة (Steinlen, 2017) شتاينلني ودراسة ،(2017)
 .(2018) الزهراين ودراسة ،(2018)

 :يأيت فيما السابقة الدراسات من الباحث استفاد وقد
 .اوأمهيته مربراهتا واستخالص الدراسة مبشكلة اإلحساس-1
 .التصميم ونوع اسةالدر  منهج اختيار -2
 .الرئيسة الدراسة فرضية صياغة -3
 .الدراسة ومواد أداة بناء -4
 الدراسة. نتائج ومناقشة تفسري -5

 الدراسة مشكلة
 أن إىل استعراضها مت اليت السابقة الدراسات نتائج أشارت

 مراحل طالب لدى النحوية املفاهيم مفاهيم يف ضعف ا هناك
 ,Akbari) أخربي دراسة: دراساتال تلك ومن العام، التعليم

 ودراسة ،(Steinlen, 2017) شتاينلني ودراسة، (2014
 الزهراين ودراسة ،(2018) سيف دراسة ،(2017) اخلليفاوي

(2018). 

 هذا على الوقوف إىل الباحث النتائج تلك ودعت
 اللغة معلمي مع مقابلة بإجراء فقام انتشاره ومدى الضعف

 وعددهم املنورة، باملدينة املتوسطة حلةاملر  مدارس ببعض العربية
 يف اخلالدة لغيت مقرر بتدريس يقومون ممن معلمني مخسة
 لدى النحوية املفاهيم ضعف إىل أشاروا إذ املتوسطة، املرحلة

 .الطالب

 اختبار بإجراء الباحث قام املشكلة هذه من وللتحقق
 ولتتنا أسئلة مثانية من تكون النحوية املفاهيم يف استطالعي

 وطبقه متعدد، من االختيار أسئلة بنظام حنوية مفاهيم مثانية
 املدارس بإحدى األول الصف طالب من عشوائية عينة على

 على النتائج أغلب دلت طالب ا،( 25) عددهم وبلغ املتوسطة،
 مظاهر ومن النحوية، املفاهيم يف مستواهم يف ضعف وجود

 بني التفريق موعد النحوية املفاهيم بني اخللط الضعف هذا
 بشكل مجل يف الكلمات إعراب وضعف والقاعدة املفهوم
 الطالب، لدى النحوي املفهوم وضوح عدم نتيجة صحيح
:فيها الضعف ونسبة النحوية املفاهيم اآليت اجلدول ويوضح

 

 1 جدول
 النحوية المهارات بعض في الضعف نسب

 الضعف نسبة النحوية المفاهيم
 %55  واملؤنث املذكر

 %65 واملعرفة لنكرةا
 %72 وأخواهتا كان

 %59 املثىن
 %68 (واملؤنث املذكر) السامل اجلمع

 %75 االمسية اجلملة على الناسخة احلروف دخول
 

 دراسة مثل السابقة الدراسات خالل من الباحث وأمكن
 ودراسة ،(2017) اخلليفاوي ، ودراسة(Akbari, 2014) أخربي

 ودراسة ،(2018) سيف دراسة، و (Steinlen, 2017) شتاينلني
 واملتمثلة الضعف ذلك أسباب على التعرف( 2018) الزهراين

 على قائمة تقليدية تدريسية ملداخل املعلمني استخدام يف
 إما احلديثة التعليمية والتقنيات الرسوم توظيف وعدم احملاضرة
 .املعلمني دافعية لعدم أو اإلمكانات يف لقصور

 الدراسة أسئلة
 مشكلة صياغة ميكن املشكلة هذه عالج يف سهامولإل
 قائم مقرتح برنامج فاعلية ما: اآليت الرئيس التساؤل يف الدراسة

 يف التوضيحية الرسوم بتقنية املدعومة التشاركية القراءة على
 املتوسط األول الصف طالب لدى النحوية املفاهيم تنمية

 املنورة؟ باملدينة
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 :ياناآلت الفرعيان سؤاالنال الرئيس السؤال من تفرعو 
 اخلالدة لغيت كتاب يف املتضمنة النحوية املفاهيم ما -1

 السعودية؟ العربية باململكة املتوسط األول للصف

 التشاركية القراءة على القائم املقرتح الربنامج فاعلية ما -2
 النحوية املفاهيم تنمية يف التوضيحية الرسوم بتقنية املدعومة

 املنورة؟ باملدينة املتوسط األول الصف طالب لدى

 الدراسة أهداف
 اخلالدة لغيت مقرر يف املتضمنة النحوية املفاهيم حتديد -1

 أداة وإعداد السعودية، العربية باململكة املتوسط األول للصف
 .لقياسها

 القراءة على القائم املقرتح الربنامج فاعلية عن الكشف -2
 املفاهيم تنمية يف التوضيحية الرسوم بتقنية املدعومة التشاركية
 .املنورة باملدينة املتوسط األول الصف طالب لدى النحوية

 الدراسة أهمية
 تكمن أمهية الدراسة فيما يأيت:

  األهمية النظرية
متثل تنمية املفاهيم النحوية أحد أهداف تعليم اللغة  -

لكة العربية ممها اليت تسعى وزارة التعليم يف املالعربية وتعل  
 سعودية إىل جعلها يف مقدمة النتاجات التعليمية.ال

تزويد الباحثني والرتبويني باخللفية النظرية حول القراءة  -
التشاركية والرسوم التوضيحية، إذ يفتقر األدب الرتبوي يف 
حدود علم الباحث واطالعه إىل الدراسات اليت تتعلق بالقراءة 

تنمية املفاهيم  التشاركية مدعومة بتقنية الرسوم التوضيحية يف
 النحوية.

توجه الدراسة احلالية اهتمام املعلمني والطالب إىل  -
أمهية القراءة التشاركية مدعومة بتقنية الرسوم التوضيحية بشكل 

 عام يف تنمية املفاهيم النحوية بشكل خاص.

 األهمية التطبيقية

و املناهج خمططميكن أن يفيد من نتائج الدراسة   -
بتبين هنج جديد يف تأليف املناهج عربية، ومؤلفو كتب اللغة ال

الدراسي ة، وأن يتم مراعاة مدخل القراءة التشاركية وتقنية 
الرسوم التوضيحية عند تطوير مناهج اللغة العربية؛ مبا يساعد 

 على حتقيق النتاجات التعليمية ملادة اللغة العربية.

على انتهاج أسلوب  العربية اللغة معلميمساعدة  -
 ا عن النمطية السائدة يف تدريس اللغة العربية.جديد بعيد  

تنمية خربات الطالب وتعديلها وصقل مواهبهم وإثارة  -
دافعيتهم وإثراء أفكارهم، وبناء شخصية الطالب من مجيع 

 جوانبها.

-الرتبويني بالفئة املستهدفة  الباحثنيتوجيه اهتمام  -
  ة لديهم.وأمهية تنمية املفاهيم النحوي -طالب املرحلة املتوسطة

 ومحدداتها الدراسة حدود
ميكن تعميم نتائج الدراسة يف ضوء احلدود واحملددات 

 اآلتية:
اقتصرت الدراسة على عينة من طالب الصف األول  -

إلدارة العامة للتعليم يف املدارس احلكومية التابعة لاملتوسط 
 هـ.1441/ 1440للعام الدراسي مبنطقة املدينة املنورة 

ة على الوحدة الثانية من كتاب )لغيت اقتصرت الدراس -
اخلالدة( املقرر من وزارة التعليم، وطبقت يف الفصل الدراسي 

 هـ.1441/ 1440األول للعام الدراسي 
تتمتع به من وما  ،الدراسة ةاقتصرت الدراسة على أدا -

 خصائص سيكومرتية.

 مصطلحات الدراسة
 خالل من للبحث الرئيسة املصطلحات الدراسة ستعرضت

 .إجرائي بشكل حتديدها إىل وصوال   العالقة، ذات دبياتأ
 التشاركية القراءة

 خطة: "بأهنا التشاركية القراءة( 66 :2017) السرسي عرفت
 بالقراءة وتنتهي القراءة، يف بالتشارك تبدأ منهجية تعليمية

 املعلم تنفيذها يف ويتشارك بإعدادها، املعلم يقوم املستقلة،
 مهاريت بني التكامل على وتعتمد ،التالميذ من وجمموعة

 عن التحدث إثارة على الرتكيز خالل ومن والقراءة التحدث
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  ."املصور احملتوى
 بإعداد املعلمون فيه يقوم تدريسي مدخل: "ابأهن توعرف

 اسرتاتيجية: وهي املدخل هذا يف املتضمنة االسرتاتيجيات
 يجيةواسرتات الفهم، مراقبة واسرتاتيجية التمهيدي، العرض

 استخدامها، على طالهبم وتدريب األسئلة وطرح التلخيص
 منوذج تقدمي: أمهها من التقنيات من العديد خالل من وذلك
 يف العمل خالل من االسرتاتيجيات، تنفيذ لكيفية عملي

: هي األسئلة من مبجموعة مستعينني صغرية تعاونية جمموعات
 "؟تخدمهااس وكيف ومىت االسرتاتيجيات هذه استخدم ملاذا

(Fletcher, et al, 2007.) 

 منط التشاركية القراءة مدخل أن( 89: 2018 حسن،) ويرى
 صغرية تعاونية جمموعات يف الطالب قيام على يعتمد تدريسي

 ومتكاملة متنوعة اسرتاتيجيات أربع وتطبيق حمددة، بأدوار
 .حملتواه عميق فهم إىل للوصول النص قراءة مراحل خالل

 مشاركة على تقوم قراءة: "بأهنا إجرائيا   حثالبا ويعرفها
 التفاعل إحداث هبدف الطالب؛ من وزمالئه املعلم مع الطالب
 ".النص وبني بينه معىن ذات عالقة وبناء للمتعلم اإلجيايب

 التوضيحية الرسوم

 التقريبية األشكال: "بأهنا( 53: 2008 )الفرا، عرفها
 على املعلم مسهاير  اليت أو املدرسي الكتاب يف املوجودة
 ".األفكار من فكرة أو ظاهرة شكل لتوضيح السبورة،

 الرسوم أو األشكال مجيع: "بأهنا إجرائيا   الباحث ويعرفها
 ". املفهوم لذلك العالقات وحتدد ما، حنويا امفهوم   توضح اليت

 النحوية المفاهيم

 اليت الذهنية الصورة أو العقلي التصور هو النحوي املفهوم
 لشيء املميزة اجلوهرية اخلصائص إىل وتشري الفرد، دىل تتكون

 (. 238: 2017 احلدييب،) لفظية وداللة اسم من ويتكون ما،
 الصورة أو العقلي التصور: "بأنه اإجرائي   الباحث ويعرفه  

 اجلوهرية اخلصائص إىل وتشري الفرد، لدى تتكون اليت الذهنية
 على واملقررة، فظيةل وداللة اسم من ويتكون ما، لشيء املميزة

 ،"اخلالدة لغيت" كتاب يف املتوسط األول الصف طالب

 مقياس يف الطالب عليها حيصل اليت بالدرجة إجرائيا   ويقاس
 .الغرض" هلذا املعد النحوية املفاهيم

 الدراسة ضيةفر 

 الفرض الباحث يقدم دراسات من عرضه سبق مما
 :الدراسة ألسئلة إجابة اآليت الصفري

( (α≤0.05 مستوى عند إحصائيا   دالة فروق دتوج ال  
 باملدينة املتوسط األول الصف طالب درجات متوسطي بني

 النحوية املفاهيم الختبار والبعدي القبلي القياسني يف املنورة
 .الكلية والدرجة الرئيسة املهارات مستوى على

 الدراسة منهج

 لذا التجريبية، شبه الدراسات من الدراسة هذه تعد
 تصميم على يعتمد الذي التجرييب شبه املنهج افيه خدماست

 تصميم إن إذ الدراسة، لطبيعة ملناسبتها انظر   الواحدة اجملموعة
 .قصرية التجربة مدة تكون عندما يفضل الواحدة اجملموعة

 وعينته الدراسة مجتمع
 األول الصف طالب مجيع من الدراسة جمتمع نتكوَّ 
 الدراسي للفصل للبنني احلكومية ورةاملن املدينة مبدارس املتوسط

 الباحث وقام ،(هـ1440/1441) الدراسي العام من األول
 من اطالب  ( 26) عددها بلغ بسيطة عشوائية عينة باختيار
 .املنورة باملدينة التعليم بإدارة املتوسطة املدارس إحدى

 الدراسة متغيرات
 املقرتح الربنامج وهو املستقل املتغري احلايل التصميم يشتمل

 واملتغري التوضيحية، الرسوم بتقنية التشاركية القراءة على القائم
 .النحوية املفاهيم وهو التابع

 ا البحثيةومواده الدراسة أدوات

 الباحث استخدم ةاحلالي الدراسة أهداف لتحقيق   
 :يةاآلت اومواده الدراسة أدوات

 النحوية المفاهيم اختبار: أولا 
 :اآلتية باخلطوات القيام اراالختب إعداد تطل ب
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  النحوية المفاهيم قائمة إعداد: األولى الخطوة
 أجل من القائمة إعداد مت  : القائمة إعداد من اهلدف -أ

 بناء الربنامج املقرتح يف ضوئها. يف عليها االعتماد

 الباحث قام: النحوية املفاهيم قائمة بناء مصادر -ب
 دروس حتليل: على تمدا  مع النحوية، للمفاهيم قائمة ببناء  

 األول الصف طالب على املقرر" اخلالدة لغيت" كتاب
 .األول الدراسي الفصل يف املتوسط

 دراسة خالل من النحوية املفاهيم قائمة اشتقاق وقد مت
 :وهي صادر،م عدة

 النحوية. باملفاهيم املرتبطة السابقة، والدراسات البحوث -

 .النحوية ملفاهيمبا املرتبطة والكتابات األدبيات -

 الدراسات ببعض املقدمة النحوية املفاهيم قوائم -
 .والكتابات

 : القائمة وصف -ج
 ومت املتضمنة، النحوية املفاهيم حبصر الباحث قام

 املكرر، حذف أو منها املتشابه ودمج بتصنيفها، متحيصها،
 يف القائمة مشلت وقد. جديدة صياغة بعضها صياغة وإعادة
 والنكرة واملؤنث املذكر: هي حنوية مفاهيم ستة ةئياملبد صورهتا

 املذكر) السامل واجلمع واملثىن، وأخواهتا، وكان واملعرفة،
 .االمسية اجلملة على الناسخة احلروف ودخول ،(واملؤنث

 على وعرضها استبانة صورة يف وضعها مت القائمة لضبط
 مدى: حول آرائهم إلبداء واملتخصصني؛ اخلرباء من جمموعة
 إىل وانتمائها املتوسطة، املرحلة لطالب النحوية املفاهيم مناسبة

 وحذف الطالب، هلؤالء مفهوم كل وأمهية النحوية، املفاهيم

 مفاهيم ضبط من ملزيد مناسبا   يرونه ما إضافة أو ،تعديل أو
 .القائمة

  :يةاآلت املفاهيم عن أسفرت وقد
 ،واملثىن ،اهتاوأخو  وكان ،واملعرفة والنكرة ،واملؤنث املذكر

 على الناسخة احلروف ودخول ،(واملؤنث املذكر) السامل ومجع
 .مسيةاال اجلملة

 النحوية المفاهيم اختبار بناء: الثانية الخطوة

 طالب مستوى قياس: االختبار إعداد من اهلدف -أ
 أعاله، احملددة النحوية املفاهيم يف املتوسط األول الصف

 .تنميتها يف املقرتح مجالربنا فاعلية على والت عر ف

 : النحوية املفاهيم اختبار إعداد مصادر -ب
 الباحث اط الع ضوء يف النحوية املفاهيم اختبار إعداد مت  
 املفاهيم بقياس الصلة ذات السابقة، والبحوث   الدراسات   على

 وخصوص ا الدراسية، املراحل خمتلف طالب لدى النحوية
 الزهراين ودراسة ،(2018) نةخصاو  دراسة مثل املتوسطة املرحلة

 .(2017) اخلليفاوي ودراسة ،(2018) سيف ودراسة ،(2018)

 : النحوية املفاهيم اختبار أبعاد -ج
 من النحوية املفاهيم الختبار   الرئيسة األبعاد   تكونت

 وكان ،واملعرفة والنكرة ،واملؤنث املذكر :يف املتمثلة املفاهيم
 ودخول ،(واملؤنث املذكر) السامل ومجع ،واملثىن ،وأخواهتا
  .مسيةاال اجلملة على الناسخة احلروف

 وآلية النحوية املفاهيم اختبار   أبعاد  ( 2) اجلدول وي وضِّح  
 .املئوي ة ونسبتها القصوى، الدرجة حيث من بنائه،

 2جدول
 النحوية المفاهيم اختبار أبعاد 

 المئوية النسبة الدرجة الفقرات عدد الختبار أبعاد م
 %16.6 2 2 واملؤنث املذكر 1
 %16.6 2 2 واملعرفة النكرة 2
 %16.6 2 2 وأخواهتا كان 3
 %16.6 2 2 املثىن 4
 %16.6 2 2 ) واملؤنث املذكر) السامل مجع 5
 %16.6 2 2 االمسية اجلملة على الناسخة احلروف دخول 6
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 المئوية النسبة الدرجة الفقرات عدد الختبار أبعاد م
 %100 12 12 اجملموع

 

 : ويةالنح املفاهيم اختبار تصحيح كيفي ة-د
 املوضوعية، األسئلة بواسطة املستهدفة املفاهيم قياس مت  

 لكل درجة وخ صِّصت   سؤاالن، مفهوم كل لقياس وخ ص ص
 حال يف( صفر)و صحيحة ، إجابة   الطالب   عنه أ ج اب   سؤال  
 الختبار القصوى الدرجة تصبح وهبذا خاطئة، اإلجابة كون

 .درجة( 12) النحوية املفاهيم

 : النحوية املفاهيم اراختب صدق -هـ
 على - املبدئية صورته يف - االختبار بعرض الباحث قام

د    جمال ويف العربية، اللغة تعليم يف املختصني اخل رب اء من ع د 
 إلبداء وذلك حمكمني،( 5) عدد هم بل غ والتقومي، القياس
 مناسبة ومدى االختبار، تعليمات وضوح مدى :يف آرائهم

 اللغوية الصياغة وضوح ومدى احملددة، اهيماملف لقياس األسئلة

 .لألسئلة
 صورته يف جاهز ا النحوية املفاهيم اختبار   أ صبح   وهبذا     

ا املبدئية؛  .االستطالعي   التَّطبيق   إلجراء   متهيد 

 : النحوية املفاهيم الختبار االستطالعية التجربة -و
 عينة على النحوية املفاهيم اختبار   بتطبيق   الباحث   قام

 من طالب ا( 20) من مكونة الدراسة، عينة غري استطالعية  
 لإلجابة املناسب الزمن لتحديد املتوسط؛ األول الصف طالب

 الداخلي، االتساق صدق وحساب االختبار، أسئلة عن
 .الث بات معامل وحساب

 النحوية المفاهيم لختبار السيكومترية الخصائص
 النحوية. المفاهيم اختبار ألسئلة الصعوبة معامل -أ

 3جدول
 معامل الصعوبة ألسئلة اختبار المفاهيم النحوية

 معامل الصعوبة رقم السؤال معامل الصعوبة رقم السؤال معامل الصعوبة رقم السؤال
1 0,60 5 0,57 9 0,60 

2 0,43 6 0,57 10 0,37 

3 0,63 7 0,60 11 0,57 

4 0,60 8 0,53 12 0,50 
 

( أن قيم معامل الصعوبة لفقرات 3) يتضح من اجلدول
تشري الدراسات  إذاختبار املفاهيم النحوية مقبولة إحصائيا ، 

 ،(0,30إىل أن معامل الصعوبة املثايل هو احملصور بني )
( أكثر 12، 5، 2(، وت عد الفقرات )2003 هاشم، ( )أبو0,70و)

( أكثر 11، 8، 3، 1فقرات األسئلة صعوبة، والفقرات )
 لة.الفقرات سهو 

 النحوية المفاهيم اختبار ألسئلة التمييز معامل - ب

 4جدول
 معامل التمييز ألسئلة اختبار المفاهيم النحوية

 معامل التمييز رقم السؤال معامل التمييز رقم السؤال معامل التمييز رقم السؤال
1 0,30 5 0,50 9 0,40 

2 0,50 6 0,70 10 0,40 

3 0,70 7 0,60 11 0,60 

4 0,40 8 0,70 12 0,50 
 

( أن قيم معامل التمييز ألسئلة 4) يتضح من اجلدول
تشري الدراسات  إذاختبار املفاهيم النحوية مقبولة إحصائيا ، 

( 1.00 -0.30) أن معامل التمييز املقبول هو احملصور بني

 (.2006طالفحة، و  )الزعيب
 :النحوية المفاهيم لختبار الداخلي التساق صدق -ج

صدق االتساق الداخلي من خالل حساب  مت حساب
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سؤال من أسئلة اختبار املفاهيم النحوية والدرجة الكلية لالختبار( بني درجة كل Pearson Correlationمعامل االرتباط بريسون )
 

 5جدول 
 قيم معامالت الرتباط بين فقرات اختبار المفاهيم النحوية والدرجة الكلية للمفهوم

جمع السالم )المذكر  المثنى وأخواتهاكان  كرة والمعرفةالن المذكر والمؤنث
 والمؤنث(

دخول الحروف الناسخة على 
 السمية الجملة

معامل  الفقرة
 الرتباط

معامل  الفقرة
 الرتباط

معامل  الفقرة
 الرتباط

معامل  الفقرة
 الرتباط

 معامل  الفقرة معامل الرتباط الفقرة
 الرتباط

1 0,601** 3 0,635** 5 0,688** 7 0,618** 9 0,768** 11 0,711** 

2 0,547** 4 0,724** 6 0,431* 8 0,860** 10 0,899** 12 0,790** 
 .(α ≤ 0,05حصائيا  عند مستوى الداللة )إدال * (α ≤ 0,01حصائيا  عند مستوى الداللة )إدال  **

( أن معامل االرتباط بني درجة كل فقرة 5) ي ظهر اجلدول
تبار املفاهيم النحوية والدرجة الكلية للمفهوم من فقرات اخ

(، ومستوى α ≤ 0,01دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )

 معامل االرتباط بني يت(، ويوضح اجلدول اآلα ≤ 0,05داللة )
 .درجة كل مفهوم والدرجة الكلية الختبار املفاهيم النحوية

 6جدول 
 مفهوم والدرجة الكلية لختبار المفاهيم النحويةقيم معامالت الرتباط بين الدرجة الكلية لل

 معامل الرتباط المفهوم م
 **0,935 املذكر واملؤنث 1

 **0,780 النكرة واملعرفة 2

 **0,866 وأخواهتاكان  3

 **0,852 املثىن 4

 **0,811 مجع السامل )املذكر واملؤنث( 5

 **0,902 دخول احلروف الناسخة على اجلملة االمسية 6

 .(α ≤ 0,01حصائيا  عند مستوى الداللة )إدال  **
( أن معامل االرتباط بني الدرجة الكلية 6) يكشف اجلدول

لكل حمور من حماور اختبار املفاهيم النحوية والدرجة الكلية 
مما (، α ≤ 0,01لالختبار دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )

تطبيق على يدل على اتساق مستويات االختبار وصالحيتها لل

 عينة الدراسة.
 :النحوية المفاهيم اختبار ثبات -د

 7جدول
 معامل ثبات اختبار المفاهيم النحوية

 KR- 20 خ(× )مجموع ص ع ن

12 1,98 0,25 904,0 
 

( أن قيمة معامل ثبات اختبار املفاهيم 7) يكشف اجلدول
(، وهذا يدل على أن االختبار على درجة 904,0النحوية هي )

 (.2003 ة من الثبات والتجانس )أبو هاشم،مناسب

 على القائم المقترح للبرنامج العام اإلطار إعداد: ثانياا 
 :التوضيحية الرسوم بتقنية التشاركية القراءة

 القائم املقرتح للربنامج العام اإلطار إعداد يف الباحث   شرع
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 ،بطريقة تقليدية التوضيحية الرسوم بتقنية التشاركية القراءة على
 :اآلتية احملد دات ضوء يف

 :للربنامج العام اإلطار إعداد من اهلدف حتديد -أ

 االسرتشاد يف اإلطار إعداد من الرئيس اهلدف يتلخ ص   
 .املعلم دليل إعداد عند العامَّة وحمد داته   بأطره

 :للربنامج العام اإلطار بناء مصادر حتديد -ب

: وهي املصادر، من عدد   ضوء يف الربنامج   ببناء الباحث قام
 وتطبيقا ، تنظريا   النص بنحو العالقة ذات والدِّراسات األدبيَّات

 املتوسط، األول الصف لطالب النحو لتدريس العام ة واألهداف
يات االستئناس عن فضال    الربامج إ عداد عند املت بعة باملنهج 

 .السابقة الدراسات   من عدد   ثنايا يف الواردة املقرتحة

 : للربنامج العام اإلطار مكونات حتديد -ج
 يف تتمث ل متعد دة، عناصر من للربنامج العام اإلطار تكوَّن  

 العامة األهداف الربنامج، أسس الربنامج، فلسفة :اآليت
 التعليم اسرتاتيجيات الربنامج، حمتوى حتديد واإلجرائية،

 .التقومي أساليب والتعلم، التعليم مصادر والت عل م،

 : اختياره وآلية حملتوىا حتديد -د
 الباحث اسرتشاد ضوء يف الربنامج موضوعات اختيار متَّ 
 ضوء ويف النحوية، املفاهيم يف االستطالعي االختبار بنتيجة

 الرتبويني املشرفني من اخلرباء من عدد   مبرئيات االستئناس
 هيئة وأعضاء التدريس يف العالية اخلربات ذوي واملعلمني
 .التدريس وطرق املناهج قسم يف التدريس

 يف املستخدمة واألنشطة التدريس طرق حتديد -ه
 : الربنامج

 القائم املقرتح الربنامج يف املوظفة التدريس طرق تنوَّع ت
 فشملت التوضيحية، الرسوم بتقنية التشاركية القراءة على

 على قائم مقرتح برنامج فاعلية ميكن اليت الطرق، من جمموعة
 ومن خالهلا، من التوضيحية الرسوم بتقنية يةالتشارك القراءة
 والتعلم جمموعات، يف والعمل الفردية، املناقشات: ذلك

 من املستهدف ضوء يف الربنامج أنشطة حتددت كما الذايت،
 الرسوم بتقنية التشاركية القراءة معطيات إىل استنادا   درس؛ كل

 على البناء :يأيت ما األنشطة تلك يف روعي وقد التوضيحية،
 والتطبيق التدريب على الرتكيز معارف، من املتعلم لدى ما

 وفقا   متدر جة تعليمية ومهام   أنشطة تنفيذ: الفعلي
 التوضيحية، الرسوم بتقنية التشاركية القراءة السرتاتيجيات

يها اليت واألنشطة العناصر وجتزئة  .تغذ 

 : الربنامج تقومي أساليب -و
 ما لتشمل الربنامج يف خدمةاملست التقومي أساليب تنوَّعت

 :يأيت

 تطبيق خالل من الربنامج، تدريس قبل ومت  : القبلي التقويم
 .النحوية املفاهيم اختبار

 تقومي خالل من الربنامج تنفيذ أثناء ويتم  : البنائي التقويم
 وأثناء الربنامج، دروس من درس كل بداية يف الطالب

 وتطبيقهم همأدائ وعند املعلم، مع وتفاعلهم مناقشتهم
 عن فضال   التوضيحية، الرسوم بتقنية التشاركية القراءة ملهارات

 وذلك درس، بكل املتضم نة للخربات اكتساهبم مدى تقومي
 أسئلة عن وإجابتهم البنائية، األنشطة مع تفاعلهم خالل من

 .درس كل هناية يف الواردة التقومي

 من لربنامج،ا تدريس من االنتهاء بعد ويتم  : البعدي التقويم
 .النحوية املفاهيم مهارات الختبار البعدي التطبيق خالل

 : للربنامج العام اإلطار ضبط -ز
 من ورغبة   للربنامج، العامِّ  اإلطار إعداد من االنتهاء بعد
 صورته يف - ع ر ض ه مت َّ  مالء مته، مدى من التأكد يف الباحث
 بلغ العربية، اللغة عليمت جمال يف اخل رب اء من ع د د   على - املبدئية

 من فيها ط ل ب   باستمارة ، اإلطار   وأ ت ب ع   حمكمني، مخسة عدد هم
 للربنامج، العام اإلطار مكونات خمتلف يف الرأي   إبداء   احملكمني

 وصياغتها إجراءاهتا وضوح ومدى مناسبتها، مدى: حيث من
 أو ذفح أو إلضافة ح ر ة   ف رص ة   موناحملك م ن ح   كما اللغوية،
 أجرى احملكمني، مرئيات ضوء ويف. مناسبا   يرونه ما تعديل

 العام اإلطار أصبح مبوجبها اليت التعديالت، من عددا   الباحث
 .النهائية صورته يف جاهزا   للربنامج  
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 البرنامج لتنفيذ الالزم المعلم دليل إعداد: ثالثاا 

 ذلك يف مسرتشدا   للمعلم، مساعدا   دليال   الباحث   أعد
. ةاحلالي دراسةلل أعد ه الذي للربنامج العام اإلطار حدِّداتمب

 : رئيسني جزأين وفق منها كل   حمتويات تنظيم ومتَّ 
 .تعريفية نبذة على اشتمل: نظري جزء

 املختارة، النحوية الدروس على اشتمل :تطبيقي جزء
 ونص ا   مقرتحة، تعليمية ووسائل سلوكية ، أهدافا   وتضم ن
 من جمموعة إىل باإلضافة متنو عة، حنوية شطةأن حوله تتمحور

 .التقوميية األساليب

 تبصري على اإلرشادي الدليل مقدمة يف الباحث وحرص
 تقدمي خالل من هبا، يضطلع اليت التدريسية، بأدواره املعلم

 يف املتضمنة األنشطة تنفيذ كيفية حيال وافية إرشادات
 إعدادمها بعد - الدليل بعرض الباحث قام وقد .الدليل

: على للحكم املتخصصني من مخسة على - املبدئية بصورهتما
 التدريس خطوات قابلي ة مدىو  العام، اهلدف وضوح مدى

 مدىو  السلوكية، األهداف مالءمة مدىو  للتنفيذ، اإلجرائية
 مدىو  املستخدمة، اللغوية والرتاكيب املفردات صياغة وضوح
 أدوار وضوح مدىو  ج،الربنام لتنفيذ املقرتحة اخلطة مناسبة
 .احملددة األنشطة من نشاط كل بتنفيذ املرتبطة املعلم،

 استئناسه ضوء يف املناسبة التعديالت الباحث   وأجرى
 .وتوجيهاهتم احملكمني مبرئيات

 ميدانياا  الدراسة تطبيق إجراءات

 ومواد ه، الدراسة أدوات إعداد من الباحث فرغ أن بعد
 ميكن امليداين، للتطبيق   لالزمةا اإلجراءات من جمموعة   سلك

 :يأيت فيما إيضاحها

 طالب منالبسيطة  العشوائية بالطريقة الدراسة عينة حتديد -
 .املنورة باملدينة املتوسط األول الصف

 العينة مستوى على التعرف هبدف   القبلي؛ التطبيق إجراء -
 .النحوية املفاهيم يف

 بتقنية التشاركية قراءةال على القائم املقرتح الربنامج تنفيذ -

 من الفرتة خالل أسابيع،( 5) ملدة التوضيحية الرسوم
 ، بطريقة تقليدية.هـ4/2/1441 حىت ـه2/1/1441

 الربنامج فاعلية على التَّعر ف هبدف البعدي؛ التطبيق إجراء -
 .الدراسة عينة لدى النحوية املفاهيم تنمية يف املقرتح

 المستخدمة اإلحصائية األساليب

 الدراسة طبيعة على املستخدم اإلحصائي األسلوب عتمدا
 العينة وحجم فيها، االهتمام موضع املستخدمة واملتغريات

 :يةاآلت اإلحصائية املعاجلة الباحث اتبع وقد اخلام، جاتوالدر 

 متوسطات ملعرفة املعياري واالحنراف احلسابية، املتوسطات -
 .االختبار على االستجابة

 .سبريمان معامل -

 .مرتبطتني عينتني متوسطي ملقارنة( T-Test) ت اختبار -

 .النسيب الوزن معادلة -

 .التأثري حجم حلساب إيتا مربع -

 .املعد ل الكسب معادلة -

 ومناقشتها وتفسيرها الدراسة نتائج عرض
 الت وص ل مت   اليت امليداين، التطبيق نتائج الباحث يعرض

 مبناقشتها ذلك م ت ب عا   الدراسة، فروض لتسلسل وفقا   إليها،
 :يأيت ملا وفقا   وذلك النظرية، اخللفية ضوء يف هاسري وتف

 الدراسة فرضية اختبار نتيجة

 دالة فروق توجد ال: أنه على الدراسة فرضية تنص  
 طالب درجات متوسطي بني (α≤0.05) مستوى عند اإحصائي  
 القبلي القياسني يف املنورة باملدينة املتوسط األول الصف

 املهارات مستوى على النحوية املفاهيم الختبار والبعدي
 .الكلية والدرجة الرئيسة

( ت) اختبار استخدام مت الفرض، هذا والختبار
 على تعرفلل Paired Samples T-Test)) املرتابطة للمجموعات

 الختبار البعديو  القبلي القياسني يف الدراسة عينة لدى الفروق
 .الفرض اختبار نتائج( 8) اجلدول حويوض  . النحوية املفاهيم
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 8 جدول
 النحوية للمفاهيم والبعدي القبلي القياسين بين للفروق ودللتها( ت) قيمة

 (ت) قيمة دللة (ت) قيمة المتوسطين بين الفرق المعياري النحراف الحسابي المتوسط العينة عدد التطبيق النحوية المفاهيم

 واملؤنث املذكر
 0,850 2,13 26 قبلي

 0,702 3,17 26 بعدي 0,00 *10,62 1.04

 واملعرفة النكرة
 0,977 1,79 26 قبلي

 0,850 2,88 26 بعدي 0,00 *9,098 1.09

 وأخواهتا كان
 0,550 0,96 26 قبلي

 0,504 1,58 26 بعدي 0,00 *9,106 0.62

 املثىن
 0,702 1,17 26 قبلي

 0,509 1,54 26 بعدي 0,00 *8,519 0.37

 (واملؤنث املذكر) السامل مجع
 0,711 1,38 26 قبلي

 0,919 2,02 26 بعدي 0,00 *8,703 0.64

 االمسية اجلملة على الناسخة احلروف دخول
 0,711 1,09 26 قبلي

 0,919 1,60 26 بعدي 0,00 *8,512 0.51

 الكلية الدرجة
 2,265 8.52 26 قبلي

4.27 12,56* 0,00 
 2,702 12.79 26 بعدي

 (α ≤ 0,05حصائيا  عند مستوى الداللة )إدال *
 :يأيت ما( 8) اجلدول من ويتضح

 بني دالة فروق توجد: واملؤنث املذكر ملفهوم بالنسبة -
 بني الفرق بلغإذ  الدراسة، عينة درجات متوسطي

 البعدي، القياس اجتاه يف( 1.04) احلسابيني املتوسطني
 (.α≤0.05) داللة مستوى عند( 10,62( )ت) قيمة وبلغت

 بني دالة فروق توجد: واملعرفة النكرة ملفهوم بالنسبة -
 بني الفرق بلغ إذ الدراسة، عينة درجات متوسطي

 البعدي، القياس اجتاه يف( 1.09) احلسابيني املتوسطني
 (.α≤0.05) داللة مستوى عند( 9,098( )ت) قيمة وبلغت

 بني دالة فروق توجد: اوأخواهت كان ملفهوم بالنسبة -
 بني الفرق بلغ إذ الدراسة، عينة درجات متوسطي

 البعدي، القياس اجتاه يف( 0.62) احلسابيني املتوسطني
 (.α≤0.05) داللة مستوى عند( 9,106( )ت) قيمة وبلغت

 متوسطي بني دالة فروق توجد: املثىن ملفهوم بالنسبة -
 ملتوسطنيا بني الفرق بلغ إذ الدراسة، عينة درجات

 قيمة وبلغت البعدي، القياس اجتاه يف( 0.37) احلسابيني

 (.α≤0.05) داللة مستوى عند( 8,519( )ت)

 فروق توجد(: واملؤنث املذكر) السامل مجع ملفهوم بالنسبة -
 بني الفرق بلغ إذ الدراسة، عينة درجات متوسطي بني دالة

 ي،البعد القياس اجتاه يف( 0.64) احلسابيني املتوسطني
 (.α≤0.05) داللة مستوى عند( 8,703( )ت) قيمة وبلغت

: االمسية اجلملة على الناسخة احلروف دخول ملفهوم بالنسبة -
 إذ الدراسة، عينة درجات متوسطي بني دالة فروق توجد

 القياس اجتاه يف( 0.51) احلسابيني املتوسطني بني الفرق بلغ
 داللة مستوى عند( 8,512( )ت) قيمة وبلغت البعدي،

(α≤0.05.) 

 دالة فروق توجد: النحوية للمفاهيم الكلية للدرجة بالنسبة -
 بني الفرق بلغ إذ الدراسة، عينة درجات متوسطي بني

 البعدي، القياس اجتاه يف( 4.27) احلسابيني املتوسطني
 (.α≤0.05) داللة مستوى عند( 12,56( )ت) قيمة وبلغت
 الصفري، الفرض رفض يتم السابقة النتيجة على وبناء  

 دالة فروق توجد إذ البديل، الفرض بقبول عنه ويستعاض
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 طالب درجات متوسطي بني (α≤0.05) مستوى عند اإحصائي  
 القبلي القياسني يف املنورة باملدينة املتوسط األول الصف

 املهارات مستوى على النحوية املفاهيم الختبار والبعدي
 .الكلية والدرجة الرئيسة

 القراءة على القائم املقرتح الربنامج تأثري حجم وملعرفة

 مت النحوية املفاهيم تنمية يف التوضيحية الرسوم بتقنية التشاركية
 التأثري، حجم حتديد أجل من وذلك إيتا، مربع حساب
 وجاءت ،(Blake) املعدل الكسب نسبة إجياد مت وكذلك
 :على النحو املوضَّح يف اجلدول اآليت النتائج

 

 9جدول
 المفاهيم تنمية في التوضيحية الرسوم بتقنية التشاركية القراءة على القائم البرنامج لتأثير المعدل الكسب وقيمة ومستواه التأثير حجم ةقيم

 النحوية
 (Blake) المعدل الكسب التأثير حجم مقدار األثر حجم (ت) قيمة النحوية المفاهيم
 1.18 كبري 0,87 *10,62 واملؤنث املذكر

 1.20 كبري 0,91 *9,098 واملعرفة النكرة

 1.10 كبري 0,75 *9,106 وأخواهتا كان

 1.13 كبري 0,70 *8,519 املثىن

 1.12 كبري 0,74 *8,703 واملؤنث املذكر السامل

 1.11 كبري 0,76 *8,512 االمسية اجلملة على الناسخة احلروف دخول

 1.21 كبير 0,93 *12,56 الكلية الدرجة
 

 حلجم إيتا مربع قيمة أن( 9) السابق دولاجل من يتضح
 للدرجة قيمته وبلغت ،(0,91)و ،(0,70) بني تراوحت التأثري
 درجات تباين من( 12,56) أن يعين مم ا ،(0,93) الكلية

 النحوية املفاهيم يف البعديو  القبلي القياسني، بني الطالب
 ومالرس بتقنية التشاركية القراءة على القائم للربنامج ي عز ى

 .التوضيحية

 ،(1.10) بني( Blake) املعدل الكسب قيمة تراوحت كما
 الكلية الدرجة قيمة   وبلغ ت   النحوية، للمفاهيم( 1.20)و
 ي عز ى كبري فاعلية مستوى على الق ي م هذه وتدل ،(1.21)

 الرسوم بتقنية التشاركية القراءةعلى  القائم حرت املق للربنامج  
 .التوضيحية

يـ   وميكن  اليت الفلسفي ة الطبيعة ضوء يف النتيجة   هذه ر  تـ ف س 
 العليا التفكري مبهارات اهتمام من التشاركية القراءة هبا تتمت ع

 بالتفكري هتتم واليت التوضيحية الرسوم بتقنية دعمها مع خاصة
 .الن حوية املفاهيم تنمية من دجمهما حيدثه وما البصري،

د   إليها أ ش ار ت   يتال األفكار مع تنسجم احلالية والنتيجة  ع د 

 فعالية إىل أشارت واليت السابقة ، والدِّراسات   الكتابات من
 السرسي دراسة مثل املفاهيم تنمية يف التشاركية القراءة

 ,Thoms) ثومس ودراسة ،(2017) حسن ودراسة ،(2017)

 ,Lin) لني ودراسة ،(2017) خصاونه ودراسة ، (2017

 ،(2018) حسن ودراسة ،(Luo, 2017) ليو ودراسة ،(2017
ودراسة  ،(2019)ودراسة القضاة ، (Mitra, 2019) ميرتا ودراسة

 (.2020) عنزيال

 الدراسة توصيات

 ةاحلالي الدراسة صيتو  هلا، التَّوصل متَّ  اليت النتائج ضوء يف
 :يأيت مبا

 والعمل ،ةاحلالي الدراسة هتاقرتح الذي الربنامج من اإلفادة -
 .عليه وتدريبهم به، العربي ة اللغة معلمي تعريف على

 فيما ،ةاحلالي   الدراسة هاتقد م اليت اإلسهامات من اإلفادة -
 استخدامها على والعمل النحوية، املفاهيم باختبار يتعلق

 .وتطويرها

 مقررات تغطي توضيحية لرسوم اخلالدة لغيت كتاب تضمني -
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 العربية كةباململ العام التعليم مراحل مجيع يف العريب النحو
 .السعودية

 التدريس اسرتاتيجيات على العريب النحو تعليم يف االنفتاح -
 .استخدامها على العربية اللغة معلمي وتدريب احلديثة،

 الدراسة مقترحات

 والدراسات بالبحوث القيام ةاحلالي الدراسة قرتحت
 :اآلتية املستقبلي ة

 القراءة على ائمق مقرتح برنامجفاعلية  تتناول مقارنة، دراسة -
الطالب  لدى النحوي التفكري مهارات تنمية يف التشاركية
 .التعلم صعوبات وذوي العاديني

 الث انوية باملرحلة العربية اللغة ملعلمي مقرتح تدرييب برنامج -
 التوضيحية الرسوم بتقنية التشاركية القراءة على قائم

 .التدريسية مهاراهتم تنمية يف فاعليته عن والكشف

 بتقنية التشاركية القراءة على قائم تدرييب برنامج -
 طالب لدى األديب التذوقمهارات  لتنمية االنفوجرافيك

 .الثانوية املرحلة

 المراجع

. والتعلم التعليم ومفاهيم مصطلحات معجم(. 2009) عزيز جمدي إبراهيم،
 .الكتب القاهرة، عامل

 بنمط والتشاركي اإللكرتوين بالتدري أثر(. 2017) هلل عبد حممد علي أخواجه،
 واالعتماد اجلودة لفرق الالزمة املفاهيم تنمية يف الفردي التيسري

 كلية - مشس عني جامعة) واملعرفة القراءة جملة اليمنية. باجلمهورية
 .103 - 81 ،186 ،(واملعرفة للقراءة املصرية اجلمعية - الرتبية

 الكتاب مركز عمان،. العربية لغةال تعل م تكنولوجيا(. 2015تيسري ) اآللوسي،
 .األكادميي

 الرتبية: الرتبوية املصطلحات معجم(. 2015) مىن واألزهري، مصطفى؛ باهي،
 .املصرية األجنلو القاهرة، .اخلاصة والرتبية العامة

 التدريس اسرتاتيجية استخدام أثر(. 2018) عبداهلل املنعم عبد أماين بالل،
 لدى الدراسي والتحصيل النحوية فاهيمامل تنمية يف املقلوب الصفي
 مشس، كلية عني واملعرفة، جامعة القراءة جملة. االبتدائية املرحلة تالميذ
 .43-15 ،203 واملعرفة، للقراءة املصرية اجلمعية الرتبية،

 الرسوم اسرتاتيجية استخدام أثر (.2014) ساعد سليمان ماجد البلوي،
 التعلم صعوبات طلبة لدى لقرائيا الفهم مهارات حتسني يف التوضيحية

 .الريموك جامعة ماجستري، رسالة. السعودية العربية اململكة يف

 بأسلوب النحوي املفهوم اكتساب (.2018) . حسني صاحل فالح اجلبوري،
 .والتوزيع للنشر العلمية اليازوري عمان، دار .وبراجمه أسسه التلخيص

. وتطبيقات تقنيات: البصرية ملوادا تصميم (.2018سويلم ) سعيد ليلى اجلهين،
 .للنشر العبيكان الرياض،

 استخدام معوقات(. 2009) إبراهيم بن الرمحن عبد بن أمحد اجلهيمي،
 يف الشرعية العلوم مقررات تدريس يف احلديثة التدريس اسرتاتيجيات

 .155-96 ،12 ،واالجتماعية اإلنسانية العلوم جملة. الثانوية املرحلة

 يف) والقرائية القراءة تعلم موسوعة(. 2017) مسلم أمحد بن راهيمإب احلارثي،
 .للنشر الشقري الرياض، دار(. الدراسية املراحل مجيع

 خرائط على قائم مقرتح برنامج فاعلية(. 2017) احملسن عبد علي احلدييب،
 اإلعراب ومهارات النحوية املفاهيم تنمية يف اإللكرتونية التفكري

 بلغات الناطقني العربية اللغة متعلمي لدى النحو يف الذاتية والكفاءة
 ،(4)41 اإلمارات، الرتبوية، جامعة للبحوث الدولية اجمللة. أخرى
227-271 . 

 يف التشاركية القراءة اسرتاتيجية فاعلية(. 2017) فتحي فريد خدجية حسن،
 رسالة .الروضة أطفال من عينة لدى للقراءة االستعداد مهارات تنمية

 قسم للطفولة، العليا الدراسات معهد مشس، عني جامعة تري،ماجس
 .لألطفال النفسية الدراسات

 القراءة مدخل على قائم برنامج فاعلية(. 2018) سليم نعيم روال حسن،
 رسالة. القراءة حنو واالجتاه الناقدة القراءة مهارات لتنمية التشاركية

 للعلوم السعودية ةاجلمعي سعود، امللك النفس، جامعة وعلم الرتبية
 .107 - 79 ،61 والنفسية، الرتبوية

 التوضيحية والرسوم الصور استخدام أثر(. 2017) سليم أمحد جنوى خصاونة،
. االبتدائي الرابع الصف تلميذات لدى الناقد التفكري مهارات تنمية يف

 للدراسات مسات األردن، دار عمان، املتخصصة، الرتبوية الدولية اجمللة
 .10 - 1 ،(4)6 اث،واألحب

 يف املقلوب الصف اسرتاتيجية فاعلية(. 2018) سليم أمحد جنوى خصاونة،
 االبتدائي اخلامس الصف تلميذات لدى النحوية املفاهيم تنمية

  مهيدي،  بن العريب اإلنسانية، جامعة العلوم جملة. بالطائف
 .597 - 577 ،9 البواقي، أم

 االفرتاضية بالفصول التفاعل أمناط (.2017) جاسم خالد مهند اخلليفاوي،
 جملة. الثانوية املرحلة طالب لدى النحوية املفاهيم حتصيل يف وفاعليتها

 للقراءة املصرية اجلمعية الرتبية، كلية مشس، عني واملعرفة، جامعة القراءة
 .191 - 154 ،189 واملعرفة،

 البنائي للتعلم باييب منوذج فاعلية(. 2018) حسن اهلل غرم بن مرضي الزهراين،
 السادس الصف تالميذ لدى هبا واالحتفاظ النحوية املفاهيم تنمية يف

 الرتبية، كلية األزهر، الرتبية، جامعة جملة. املكرمة مكة مبدينة االبتدائي

1(179)، 148 - 203. 

 يف التشاركية القراءة اسرتاتيجية فاعلية(. 2017) حممود حممد أمساء السرسي،
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 جملة. الروضة أطفال من عينة لدى للقراء الستعدادا مهارات تنمية
 .70-65 ،(77)20الطفولة،  دراسات

 يف املقلوب الصف اسرتاتيجية استخدام فاعلية(. 2018) يوسف نايل سيف،
 الدراسة جملة. اللغوية املهارات مقرر يف املتضمنة النحوية املفاهيم تنمية

 والعلوم لآلداب ناتالب كلية مشس، عني الرتبية، جامعة يف العلمي
 .223 - 199 ،(19)8والرتبية، 

 العربية اللغة تعليم يف املرجع(. 2012) مروان والسمان، شحاته، حسن؛
 . اللبنانية املصرية القاهرة، الدار .وتعلمها

 احملصول يف التوضيحية الرسوم استخدام أثر(. 2010) خالد غصون شريف،
 األساسية، الرتبية كلية أحباث لةجم. اخلاصة الرتبية تالميذ لدى اللفظي

10(1)، 129-163. 

 اللغة تدريس أساليب (.م2010) فؤاد حممد واحلوامدة، قاسم؛ راتب عاشور،
 .املسرية دار عمان،. 2ط والتطبيق النظرية بني العربية

 القراءة مدخل على قائم برنامج فاعلية(. 2016) شعبان ماهر عبدالباري،
 املرحلة تالميذ لدى الناقدة القراءة مهارات لتنمية التشاركية االسرتاتيجية

 النشر مركز البحرين، والنفسية، جامعة الرتبوية العلوم جملة. اإلعدادية
 .484 - 443 ،(2)17 العلمي،

 النظرية على قائمة تعليمية اسرتاتيجية(. 2014اخللف ) عمر رامي العبداهلل،
 اللغوي األداء يف وأثرها صرفيةال والبىن النحوية املفاهيم لتنمية البنيوية

 يف دكتوراه رسالة. السورية العربية باجلمهورية الثانوية املرحلة طالب لدى
 .القاهرة الرتبوية، جامعة الدراسات مبعهد التدريس وطرق املناهج

 ندوة. اجلودة ومعايري العربية اللغة أمهية(. 2005) العليم عبد حممد العدوى،
 اجلامعات رابطة اإلسالمية، الدراسات يف ادواالعتم اجلودة معايري

 .62 – 56 اإلسالمية،

 يف التوضيحية األشكال رسم اسرتاتيجية(. 2013) زويد إخالص عذاب،
 للعلوم العراقية والنفسية، اجلمعية الرتبوية العلوم جملة. القرائي االستيعاب

 .661 - 632 ،96 والنفسية، الرتبوية

 والرسوم التعليمية األلعاب استخدام أثر(. 2010) حسن خشمان علي،
 جملة. الرتبية تالميذ لدى الرياضية املفاهيم بعض اكتساب يف التوضيحية

 .107-65 ،(2)9 األساسية، الرتبية كلية أحباث
(. توظيف القراءة التشاركية املدعومة 2020العنزي، سلوى سعود مغريان. )

اجمللة ت القراءة اجلهرية بتقنية القصة الرقمية التفاعلية يف عالج صعوبا
. جامعة أسيوط، كلية الرتبية، مركز تعليم الكبار، الرتبوية لتعليم الكبار

 .201 – 168، 1، ع2مج

 اجلميلة لغتنا كتاب يف التوضيحية الرسوم حتليل(. 2008) صاحل إمساعيل الفرا،
واملعرفة،  القراءة جملة. لديهم قراءهتا ومهارة األساسي الثاين للصف

 ،74 واملعرفة، للقراءة املصرية اجلمعية الرتبية، كلية مشس، عني عةجام
47 - 83. 

 الفظ  : الرتبية مصطلحات معجم(. 2005) أمحد والزكي، فاروق؛ فلية،

 .والطباعة النشر لدنيا الوفاء دار اإلسكندرية،. واصطالحا  
ة يف أثر القراءة التشاركية االسرتاتيجي. (2019) القضاة، عقلة صاحل برهم.

 حتسني أداء طالب الصف العاشر األساسي يف مهارات التذوق األديب.
 جامعة الريموك. ،رسالة ماجستري

 املفاهيم خرائط اسرتاتيجييت أثر(. 2017) حممد سليمان معاوية الكويليت،
 األول الصف طالب لدى النحوية املفاهيم على التوليدي والتعليم
 - 516 ،21 الرتبية، بورسعيد، كلية الرتبية، جامعة كلية جملة .الثانوي

553. 

 اإلحيائية التوضيحية والرسوم الصور قراءة مهارات(. 2016) رحيم علي حممد،
 والعلوم اآلداب يف القادسية جملة. العلمي اخلامس الصف لطالبات

 .346-321 ،(1)17 ،الرتبوية

 ليميةالتع امللصقات استخدام أثر(. 2015) احلليم عبد حممد أمساء معاذ،
 تالميذ لدى اجلغرافية املفاهيم بعض تنمية يف التوضيحية والرسوم
االجتماعية،  للدراسات الرتبوية اجلمعية جملة. االبتدائي الرابع الصف
 .250 - 203 ،67الرتبية، مشس، كلية عني جامعة

 العملية يف التوضيحية والرسوم املتعلم بني التفاعل(. 2013) ابر اهلامشي،
 .239-233 ،(3) معرفية، أحباث .التعليمية

 حتسني يف املفاهيم خرائط اسرتاتيجية أثر(. 2019) يوسف عفاف هجرس،
 يف األساسي السابع الصف طالب لدى النحوية القواعد مهارات
 ،(1)33 اإلنسانية، العلوم ألحباث النجاح جامعة جملة. إربد منطقة

103-124. 
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 تحديات التأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية كما يراها طالب الدراسات العليا بكلية التربية 
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 نايف بن يوسف بن حمد القاضي
 اإلسالمية بن سعود جامعة اإلمام حممد -قسم أصول الرتبية

 هـ5/12/1441وقبل  ،هـ27/8/1441للنشر  قدم
التعرف على حتديات التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية )املتعلقة بطبيعة العلم وفلسفته، وبعملية التأصيل، وباألدوار الوظيفية  إىل هدف البحث  المستخلص:

استبانة وزعت  سحي من خاللللجامعة( كما يراها طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. وقد اتبع الباحث املنهج الوصفي امل
طالًبا  408من إمجايل اجملتمع  332جمتمع الدراسة وهم طالب وطالبات الدراسات العليا يف مرحلة املقررات الدراسية بكلية الرتبية، وبلغت االستجابات على 

من  3.83حسايب قدره ) مي للعلوم الرتبوية مبتوسطوطالبًة. وتوصل البحث إىل عدد من النتائج، أبرزها: موافقة أفراد جمتمع البحث على حتديات التأصيل اإلسال
إلسالمية للغات األخرى اليت حصلت على درجة موافقة كبرية يف حمور طبيعة العلم وفلسفته: ضعف االهتمام برتمجة املؤلفات الرتبوية ا التحدياتأعلى  (، وكان5
(. ويف حمور عملية التأصيل: 4.23 ضو  التصور اإلسالمي )يث يف العلوم الرتبوية يف(، وحاجة التأصيل اإلسالمي للتحليل النقدي إلسهامات العلم احلد4.48)

يف حمور و  (.4.27مي واملأمول منه )(، ووجود فجوة بني واقع التأصيل اإلسال4.41رعية والعلوم الرتبوية )حاجة عملية التأصيل إىل متخصصني مشوليني يف العلوم الش
(، 4.29وضوعات وقضايا الرتبية )ضعف اطالع الطالب على الرتاث الرتبوي اإلسالمي وإسهامات العلما  املسلمني فيما يتصل مباألدوار الوظيفية للجامعة فهي: 

يف (. كما أسفر البحث عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 4.22علوم الرتبوية )وضعف توجيه األقسام العلمية بوصلة البحث إىل جمال التأصيل اإلسالمي لل
 طالب الدكتوراه، وتعزى ملتغري النوع لصاحل الطالبات، كما كشف عن عدم رتبوية تعزى ملتغري الربنامج لصاحلتحديات التأصيل اإلسالمي للعلوم الل ة الكليةالدرج

 تعزى ملتغري التخصص. يف الدرجة الكلية للتحديات وجود فروق ذات داللة إحصائية

 التحديات املعاصرة. إسالمية املعرفة، ،أسلمة العلوم التوجيه اإلسالمي،التأصيل اإلسالمي،  :لمفتاحيةالكلمات ا
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Abstract :This research aimed to investigate the challenges of Islamic rooting to educational sciences (regarding the nature 

of science and its philosophy, rooting process, and the functional roles of the university) as perceived by graduate students at 

the College of Education at Imam Muhammad bin Saud Islamic University. The researcher followed the descriptive survey 

approach through a questionnaire distributed amongst the research population consisting of male and female graduate 

students. Responses reached 332 of the total population 408 students. The most important results are seen in the agreement of 

the research population about the challenges facing Islamic rooting of educational sciences with an average score of (3.83 out 

of 5). Moreover, various challenges confront Islamic rooting in relation to the nature of science and its philosophy, some of 

which are the indifference to translating Islamic educational literature into other languages (4.48 out of 5), and the Islamic 

rooting's need to critically analyze the contributions of contemporary sciences to educational sciences in light of Islamic 

perception (4.23 out of 5). Additionally, rooting process needs comprehensive specialists in Sharia and educational sciences 

(4.41 out of 5), resulted by the gap between Islamic rooting reality and its expectations (4.27 out of 5). Furthermore, the 

challenges related to functional roles of the university are: The students' poor knowledge of educational Islamic heritage and 

Islamic scientists' contributions to educational topics (4.29 out of 5), and scientific departments' lack of direction towards 

Islamic rooting of educational sciences (4.22 out of 5). This research revealed significant statistical differences in the total 

marks regarding the challenges of Islamic rooting for educational sciences. These are attributed to the program variable for 

doctoral students, whilst attributed to the gender variable for female students, with no significant statistical differences in the 

total marks of these challenges attributed to the specialization variable. 

Key Words: Islamic rooting, Islamic guidance, Islamization of sciences, Islamization of knowledge, contemporary 

challenges 
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 :مقدمةال

نشأت العلوم االجتماعية بشكل عام بصورهتا احلديثة يف 
الذي  بعصر النهضة طلق عليهرؤية الغربية إبان ما يرحم ال
ثورة العلم على الكنيسة، واليت شكلت انفتاًحا هائاًل  أعقب

األوروبية حائاًل كانت سطوة الكنيسة على العلوم واملعرفة اليت  
بغ باملادية البحتة فقد املنص دوهنا. ونتيجة هلذا االجتاه املنفتح

تواجه أزمة يف احملتوى واملنهج! وتكوِّن صورة  العلوم تجعل
 قاصرة عن اإلنسان واجملتمع وقضايا الوجود واملعرفة.

وانتهت تلك األزمة إىل رفض كلمة الدين يف توجيه حياة 
ذلك التحول أن أصبحت النظرة إىل  الناس، وقد ترتب على

اإلنسان نظرة مادية حمضة، مقتصرة متاًما على شؤون احلياة 
الدنيا، وال تعرف شيًئا عن اآلخرة، وال تعرتف بغري احلواس 

من و . واملالحظة اخلارجية مصدرًا لدراسة اإلنسان واجملتمع
ال بد من إعادة النظر بطريقة جذرية يف فجهة االلتزام العلمي 

تلك العلوم؛ لتبيني مواطن اخلطأ يف مسلماهتا األساسية، وفيما 
 (.8-7ه، 1416بين عليها )رجب، 
( هذه اإلشكالية اليت تعاين 32ه، 1417ويصف احلريب )

تشبعت بالعقائد والفلسفات البشرية منها العلوم من كوهنا 
املبثوثة يف األحباث النظرية والتطبيقية اليت تعكس اخللفيات 

عن تلك العلوم العقائدية لكتَّاهبا وواضعيها، خبالف ما يروج 
من أن نتائجها علمية حبتة وعاملية، وهذا ما جعل كثريًا من 
أبنا  املسلمني يقبلون عليها وإن خالفت مبادئ دينهم 

عقيدهتم، وهذه اإلشكالية تبحث عن احلل، والتأصيل و 
 اإلسالمي لتلك العلوم هو احلل.

ويف املقابل فإن املؤسسات الرتبوية والتعليمية يف العامل 
اإلسالمي كانت تعاين من الفراغ العلمي، ال سيما يف جمال 

صة يف سنوات مضت، مما االعلوم اإلنسانية بعامة، والرتبوية خب
اد هذه العلوم مبناهجها وأفكارها وأاماطها الغربية  دعا إىل استري 

كما هي دون تعديل أو تبديل. ومع مرور الزمن اتضح 
 للناهبني من أبنا  األمة اإلسالمية واملشتغلني هبذه العلوم
تناقضها مع أساسيات التصور اإلسالمي مما دعاهم إىل 

حماوالت إعادة النظر فيها وتصحيح مسارها، ابتدأت 
دات فردية إىل أن انتظمت يف جهود مجاعية يف بعض باجتها

 (.18-17ه، 1440)أبو عراد،  اجلهات واملؤسسات
وتأيت هذه الدعوات حتت بوابة أسلمة العلوم وتأصيلها 
وتوجيهها إسالمًيا للحفاظ على شخصية األمة املسلمة، 
وحتديد هوية اجملتمع املسلم؛ إذ يؤكد فرحان وزمالؤه 

مة إذا أردنا احملافظة على شخصية األ( أنه 11، م1999)
من صياغٍة  حيد اجملتمع املسلم؛ فال مناصاملسلمة، وعلى تو 

 إسالمية ملناهج الرتبية والتعليم.
( أن مما حيث الباحثني 3ه، 1435وترى أمل اخلليفة )

يف جمال الرتبية باجملتمعات اإلسالمية على املضي يف التأصيل 
لك العلوم من أزمة يف يه تما تعان اإلسالمي للعلوم الرتبوية هو

القيام بإجرا  البحوث لتأصيل تلك  أن الغرب، إضافًة إىل
العلوم مل يعد أمًرا ضروريًا فحسب؛ بل ال بد أن حيتل املرتبة 
األولوية؛ ألن ذلك حيقق األهداف النهائية املتمثلة يف بنا  
ل اإلنسان املسلم الصاحل املصلح، وبنا  اجملتمع القوي من ك

 النواحي، والتخلص من التبعية الفكرية والثقافية.
فالبحث يف قضايا التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية 

له  كونيتصل به، ال بد وأن يومنهجياته وحتدياته وكل ما 
ولوية البحثية لدى املتخصصني يف الرتبية اإلسالمية، وحماولة األ

واجلهود  تذليل الصعوبات والتحديات اليت حتول دون ذلك.
زالت ال  أصيل اإلسالمي يف الواقع اليوم مااملبذولة يف الت

 تتوازى مع عظم احلاجة إليها، وحجم التحديات احمليطة هبا.
ويف سياق اجلهود املبذولة فإن الرؤى تتفاوت حول التأصيل 
اإلسالمي للعلوم االجتماعية بشكل عام والعلوم الرتبوية 

مستوى جدلية املصطلح، ضمًنا، وهذا التفاوت يأيت على 
فاملتأمل حبركة التأصيل اإلسالمي للعلوم جيد أهنا مرت بعدد 
من املراحل التارخيية واليت كانت كل مرحلة منها تضيف 
مصطلًحا آخر لتلك احلركة بعد إبراز جوانب النقد على 

 سابقه.
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( أن مصطلح التأصيل 247ه، 1436ويؤكد حلولو )
لعديدة جلهود اإلصالح اإلسالمي واحد من التعبريات ا
تستند هذه اجلهود إىل  إذاحلضاري يف اجملتمعات اإلسالمية؛ 

املرجعية اإلسالمية، وتسعى لصياغة خطاب إسالمي معاصر 
يؤمن بصالحية اإلسالم، ويتعامل مع الواقع ومستجداته 

ة وإبداعية ملشكالته، وقضاياه املعاصرة، ويقدم حلواًل حقيقي
من النهوض احلضاري وأدا  دورها يف متكني األمة ويسهم يف 

 تشييد حضارة إنسانية راشدة.
وفيما يتعلق بالتطور التارخيي للمصطلح أشار عدد من 

( والصبيح 76-65م، 2013الباحثني، مثل العاتري )
( إىل أن البدايات كانت من إضافة 50-39ه، 1430)

 «إسالمي»للعلم، أما إطالق  «إسالمي، أسلمة»مصطلح 
م النفس باإلسالمي كان عندما وصف حممد عثمان جنايت علف

م(، وأما 1948ك احلسي عند ابن سينا )ار يف كتابه اإلد
فتعود هذه التسمية للمعهد العاملي للفكر  «أسلمة»إطالق 

 هذا املصطلح قد أثارو  اإلسالمي وملؤسسه إمساعيل الفاروقي.
املعرفة و  العلم ا من اجلدل لدى البعض ممن رأوا أنشيئً 
وال ميكن أن توصف بأهنا مسلمة أو  « عاملية»و« حمايدة»

كافرة، وأهنا مجاد ال يصح وصفه بالكفر أو اإلسالم، إضافة 
إىل أن البعض اآلخر قد وجد شيئًا يف داللة االشتقاق اللفظي 

من  بدالً « بإسالمية املعرفة»على املضمون فاختار ترمجته 
 ذلك.

ية من اخلالف ولو بالعدول وقد رأى آخرون اخلروج بالكل
إىل اصطالح « أسلمة، إسالمية»عن استخدام لفظ واحد 

التأصيل اإلسالمي »مركب فاجتهوا إىل استخدام اصطالح 
ويعود ذلك إىل الندوة اليت دعت إليها جامعة اإلمام  «للعلوم

ه واقرتح هذا املصطلح 1407حممد بن سعود اإلسالمية عام 
قد على ا مل يسلموا من النأيضً ، ولكن هؤال  مقداد ياجلن

إىل أصله الذي   برد شي ٍ  حييو « التأصيل»أساس أن لفظ 
ا من قبل يف صورته احلالية أو يف صورة مشاهبة كان موجودً 

م به أن العلوم احلديثة بالصورة اليت هلا، وملا كان من املسلَّ 

نتعامل معها اآلن نتاج حديث، أسهمت احلضارة الغربية يف 
ىل نتائجه، فقد رأى البعض أنه إجه، ويف التوصل بلورة مناه

لدى املسلمني ألنه اندثر « أصل»ليس لتلك العلوم احلديثة 
 ومهمتنا هي العودة إليه.

بدأوا مييلون إىل  من املعاصرين ومن هنا فإن الكثريين
استخدام اصطالح بديل جديد للداللة على املقصود وهو 

وكان أول من اقرتحه  ،«التوجيه اإلسالمي للعلوم»اصطالح 
م يف ندوة علم النفس واإلسالم 1398فؤاد أبو حطب عام 

جبامعة امللك سعود ومل يلق قبواًل، مث أعاد طرحه يف ندوة 
ه ومعه 1407جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام 
 باحثون آخرون طرحوا نفس املصطلح فُقِبل.

دمون هذه هو أن معظم من يستخ هنا إثباتهولكن ما يهم 
يف « واحد»املصطلحات إاما يشريون يف احلقيقة إىل مفهوم 

جوهره، وأن اخلالف بينها إاما هو خالف لفظي، وهذا أمر 
متوقع باعتبار أن حركة البحث عن األصول اإلسالمية لتوجيه 

يؤكد أبو عراد  إذ. العلوم احلديثة الزالت يف بدايتها األوىل
( أن ما يقصده الباحثون واملختصون يف هذا 38ه، 1440)

امليدان يصب يف قالب واحد، ويعطي معىن مشرتًكا هلدف 
واحد مهما اختلفت املصطلحات أو تباينت املسميات 
فاهلدف النهائي هلا مجيًعا يتمثل يف العمل على صبغ العلوم 

العلمانية. وميكن أن  بالصبغة اإلسالمية اليت ُُتلصها من الروح
يكون هناك ضابط فـ "أي اسم اتسعت له اللغة وكان معربًا 
عن أهداف حركة التأصيل اإلسالمي فيجوز استخدامه وال 

 (.51ه، 1430مشاحة يف االصطالح" )الصبيح، 
ويرى الباحث أن استخدامه ملصطلح التأصيل اإلسالمي 

سالمي؛ ألنه والتوجيه اإل األسلمة للعلوم الرتبوية بداًل من
"حيظى بقبول غالبية املهتمني بالقضية يف الكتابات املنشورة 

، وإن كان يقصد به (26ه، 1416)رجب، باللغة العربية"
هنا ذات املعىن الذي يتجه إليه إطالق التأصيل والتوجيه 

 واألسلمة على حدٍّ سوا .
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وميكن استعراض أبرز الدراسات السابقة اليت تناولت 
يل اإلسالمي للعلوم الرتبوية، فقد توصلت حتديات التأص

م( اليت هدفت إىل التعرف على 1993دراسة طعيمة )
المًيا إىل مجلة من املعوقات، معوقات توجيه العلوم توجيًها إس

أمهها: اإلحساس بغربية العلم، ضعف اهلوية اإلسالمية يف 
التعليم، اجلهل بالرتاث، واملناخ العام من ظروف سياسية 

ية حتيط بالبحث العلمي، غياب الوعي االجتماعي واجتماع
األزمة اليت  إذ إنبالعلم واإلبداع، معوقات البحث العلمي 

يعيشها توجيه العلوم إسالمًيا جز  من أزمة أكرب متعلقة 
بالبحث العلمي، غياب املعلم الكف ، قلة توفر بعض 
الصفات اليت تشكل شخصية الباحث، سطحية املعاجلة، 

 اب العمل اجلماعي لعملية توجيه العلوم إسالمًيا.وأخريًا غي
ه( دراسة هدفت إىل التعرف 1413وقد أجرى الدواد )

على معوقات توجيه العلوم توجيًها إسالمًيا، وتوصلت إىل أن 
هناك معوقات ترتبط باإلعداد للدخول يف جمال التأصيل 
اإلسالمي للعلوم أثنا  الدراسة اجلامعية، وتشمل: عدم توفر 

لوسائل املساعدة على تعليم العلوم تعليًما إسالمًيا بنسبة ا
% من جمموع استجابات أفراد جمتمع الدراسة، وغياب 37.5

النماذج الدراسية اإلجيابية اليت تدرس احلقائق الكونية وحقائق 
هناك معوقات أن %. كما 31.1العلوم بصفة خاصة بنسبة 

يل تتصل بعدم وجود أهداف وسياسات واضحة للتأص
اإلسالمي للعلوم، وتشمل: وجود سياسات تعليمية علمانية 

، %34.4بنسبة  تعوق التأصيل اإلسالمي يف بعض البلدان
وعدم وجود رؤية إسالمية واضحة لدراسة العلوم وفق 
التوجيهات اإلسالمية أمام املعلمني واملتعلمني بنسبة 

%. وأيًضا مثة معوقات متصلة بشخصية املعلمني 31.3
هج اليت يدرسوهنا، ومنها: غياب روح الدعوة اإلسالمية واملنا

، والرغبة يف تقليد املناهج %46.9من خالل العلوم بنسبة 
 %.25الغربية التعليمية بنسبة 

ه( إىل تطوير اجلهود 1435وهدفت دراسة أمل اخلليفة )
التأصيلية من خالل تقدمي تصور مقرتح لبنا  معيار للتأصيل 

الرتبوية وآليات تطبيقه يف اجلامعات اإلسالمي للعلوم 
بنا  معيار للتأصيل اإلسالمي  صلت إىلاإلسالمية. وقد تو 

للعلوم الرتبوية، مكوَّن من ثالثة أبعاد رئيسة، وهذه األبعاد 
زعة على األبعاد ( مؤشرًا معياريًا مو 56الثالثة تضمنت )
وم عيارية املتعلقة مبفهاألول: املؤشرات امل الثالثة للمعيار:

 لتأصيل.الثاين: املؤشرات املعيارية املتعلقة بأهداف االتأصيل. 
 .صيلالثالث: املؤشرات املعيارية املتعلقة مبنهج التأ

التعرف على ه( 1436حلولو ) وكان هدف دراسة
جامعة امللك فيصل بتشاد حنو التأصيل العلمي، وأثر اجتاهات 

اجتاهات  التكوين الثقايف العريب اإلسالمي يف دعم وتعزيز
أن منهجية  . وتوصل إىلاجلامعة احلضارية يف اجملتمع التشادي

التأصيل يف اجلامعة منهجية مرنة تربط بني املنهجني الغريب 
واإلسالمي يف إطار رؤية شاملة واضحة تبني فيها أمهية 
وضرورة اتباع املنهج التأصيلي يف عرض العلوم اإلنسانية 

فيه جهود العلما  للطالب بأسلوب ميسر وواضح يربز 
املسلمني يف البحث والتقصي والدراسة. كما توصل إىل أمهية 
العمل على ربط فلسفة التأصيل العلمي بالبحث العلمي 
والتطوير األكادميي وحتقيق التنمية الشاملة يف اجملتمعات 

 اإلسالمية الصاعدة.
ه( إىل الكشف عن الدور 1436واجتهت دراسة صاحل )

ي جلامعة القرآن الكرمي يف السودان يف جمال الرتبوي والتعليم
، واحللول املقرتحة ذلكالتأصيل، والعقبات اليت حتول دون 

وقد لتذليل هذه العقبات. وكانت االستبانة أداة لدراسته. 
إىل أن من أبرز معوقات وحتديات التأصيل يف اجلامعة  توصلت

ت العاملة يف جمال التأصيل، ضعف التنسيق بني املؤسسا
اخللط املعريف بني التأصيل واإلعجاز العلمي، وضعف و 

االعتمادات املالية املخصصة للتأصيل، والضغط األكادميي 
الزائد على األستاذ اجلامعي مما يضعف قدرته على إجناز عملية 

 تأصيل املناهج.
ه( بدراسة هدفت إىل معرفة 1437وقد قام العيسى )

سالمي للعلوم واقع ومعوقات حبوث التأصيل والتوجيه اإل
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الرتبوية يف اجلامعات السعودية، واملقرتحات لتعزيزها من وجهة 
نظر املتخصصني يف الرتبية اإلسالمية يف تلك اجلامعات من 
خالل استبانة تكونت من ثالثة حماور للكشف عن الواقع 

 إىل عدد من النتائج، واملعوقات ومقرتحات التعزيز. وقد توصل
اإلسالمي لمي يف التأصيل والتوجيه أمهها: ضعف اإلنتاج الع

ضعف اطالع الباحثني على الفكر الرتبوي للعلوم الرتبوية، و 
الغريب، وضعف تناوهلم للنظريات الرتبوية يف الفكر اإلسالمي 
والفكر الغريب على حد سوا . كما توصلت الدراسة إىل أن 
من أهم املعوقات اليت تواجه الباحثني يف هذا اجملال: ضعف 

ل املؤسسي، وضعف الدعم والتشجيع له يف العامل العم
 اإلسالمي.

م( إىل معرفة 2016كما هدفت دراسة زهرا  أمحد )
ص يف اجملتمع واألسرة والرتبية، اجتاهات التأصيل املتخص

معوقات حتول دون تفعيل التأصيل  وجودوتوصلت إىل 
الرتبوي، أمهها: عدم وجود سياسات تعليمية تأصيلية واضحة 
يف كثري من البالد اإلسالمية، وهذا مرتبط بعدم وجود 
مؤسسات علمية متخصصة يف التأصيل الرتبوي وتوجيه العلوم 

عدم وجود املعلم  ال يف بعض البالد اإلسالمية.إسالمًيا إ
اذ التأصيل يف الصفوف الدراسية، والظروف القادر على إنف

دي إىل ضعف االقتصادية يف كثري من البالد اإلسالمية اليت تؤ 
كاستثمار قومي.  م الوعي بأمهية الرتبية  دلتعليم وعميزانيات ا

إىل أن تأصيل الرتبية يُبىن على أسس تأصيل  كما توصلت
ملام العلوم االجتماعية وجتاوز معوقات التأصيل الرتبوي واإل

بالتصور اإلسالمي وعلم الرتبية احلديث والرتاث الرتبوي 
اإلسالمي واإلفادة من كل ذلك يف تأسيس نظام ومنهج 
ونظرية تربوية إسالمية يقوم عليها البحث الرتبوي والعلوم 

 الرتبوية.
وبالنظر يف هذه الدراسات فقد اتفقت مع الدراسة احلالية 

سالمي للعلوم الرتبوية، يف تناوهلا للتأصيل والتوجيه اإل
واختلفت يف أهدافها، فانفردت الدراسة احلالية بالتعرف على 
حتديات التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية من وجهة نظر 

طالب وطالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية جبامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية، ومن ناحية املنهج واألداة فقد 

ه( 1413حلالية مع دراسة كل من: الداود )اتفقت الدراسة ا
والعيسى  ه(1436وصاحل ) ه(1435وأمل اخلليفة )

ه( يف اعتمادها على املنهج الوصفي املسحي وكون 1437)
 ت مع دراسةاختلفيف حني االستبانة أداة من أدوات البحث، 

ه( وزهرا  أمحد 1436م( وحلولو )1993طعيمة )
التارخيي والوصفي م( اليت تنوعت بني املنهج 2016)

والتحليلي. وقد استفاد البحث احلايل من الدراسات السابقة 
، وتصميم شكلةامل صياغةيف عدة أمور، منها: اإلسهام يف 

 . البحث تفسري نتائجو ، االستبانة

 شكلة البحث:م
مما يتأكد فهمه أن عملية التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية 

جهود منظمة ليست عملية سهلة أو يسرية؛ إذ حتتاج إىل 
أهنا معرضة لعدد من التحديات  وجادة، وهذا يقتضي

  العقبات اليت قد تواجهها.و 
( 575ه، 1410وهذه التحديات كما يبني جنزريل )

يُعزى إىل املناخ العام يف ُتتلف أنواعها ومصادرها؛ فمنها ما 
اجملتمع، ومنها ما يُعزى إىل النظام التعليمي، ومنها ما يكون 

 بسبب الباحثني أنفسهم.
ركة التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية حل جيد املتابعلذا 

تأثرها ببعض التحديات والعقبات اليت قد تعرتض طريقها يف 
حديات فقد ، ونتيجة لوجود هذه التسبيل حتقيق أهدافها

أثرت على مسرية التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية، إذ تؤكد 
ه( أن قلة الدراسات التأصيلية حول 1435أمل اخلليفة )
عائٌد إىل كثري من  اإلسالمي للعلوم الرتبوية معيار التأصيل

 التحديات والعوائق اليت تواجه انطالقة التأصيل.
ه، 1424اخلليج )ويذكر مكتب الرتبية العريب لدول 

( عدًدا من التحديات والعقبات اليت تواجه عملية 161
التأصيل اإلسالمي للعلوم، ومن أبرزها: غياب الوعي بأمهية 
التأصيل اإلسالمي للعلوم، وغياب الرؤية املنهجية الواضحة 
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غياب ر املناخ التحفيزي للتأصيل، و للتأصيل، وعدم تواف
م غياب روح املعلِّ لعلوم، و وذجية لكل علم من ااملوجهات النم
األساسية لدى معظم املعلمني، وغياب  هاملسلم ومقومات

 املؤسسات املتخصصة بالتأصيل اإلسالمي للعلوم.
لدى  اه( أن هناك ُتوفً 1413وقد أكدت دراسة الداود )

الباحثني من الدخول يف جمال التوجيه اإلسالمي للعلوم، وهذا 
ال الكتابات اإلسالمية عائد إىل اخلوف من الدخول يف جم

حلساسيتها مما يربز أثر تلك التحديات يف سري حركة التأصيل 
 اإلسالمي للعلوم الرتبوية.

واقع  ضعف إىله( 1437كما توصلت دراسة العيسى )
وأن ذلك  حبوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية

يعود إىل مجلة من املعوقات اليت تواجه الباحثني يف التأصيل 
 .وتشكل حتديًا أمامهم

إىل أمهية تشخيص  (55-47ه، 1406هلل )ويتجه عبدا
ل اإلسالمي عقبات اليت تقف يف طريق التأصيالتحديات وال

هنا وإن مل تكن جزً ا من طبيعة هذه للعلوم الرتبوية؛ إذ إ
هذه العلوم يف الكليات  هنا تؤثر يف كيفية استخدامإال أ العلوم،

 التعرف على تلك الرتبوية. لذا كان من واجب الباحثني
ها لزيادة البصرية يف التعامل معها التحديات وتشخيص

 وجتاوزها.
من خالل اخلربة العملية للباحث و تأسيًسا على ما سبق، 
لتأصيل اإلسالمي للعلوم تواجه ايتضح أنه مثة حتديات 

هذه الدراسة لتكشف عن حتديات التأصيل  وتأيتالرتبوية، 
اإلسالمي للعلوم الرتبوية كما يراها طالب الدراسات العليا 

  د بن سعود اإلسالمية.بكلية الرتبية جبامعة اإلمام حمم

 سئلة البحث:أ
ما حتديات التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية املتعلقة  -

العلم وفلسفته كما يراها طالب الدراسات العليا بكلية بطبيعة 
 الرتبية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؟

مي للعلوم الرتبوية املتعلقة ما حتديات التأصيل اإلسال -
ة التأصيل كما يراها طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية عمليب

 جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؟
التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية املتعلقة  ما حتديات -

باألدوار الوظيفية للجامعة كما يراها طالب الدراسات العليا 
 بكلية الرتبية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حيال إجابات  -
أفراد جمتمع الدراسة حول حتديات التأصيل اإلسالمي للعلوم 

 التخصص(؟ النوع، ية تعزى ملتغرياهتا )الربنامج،الرتبو 

 أهداف البحث:
الكشف عن حتديات التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية  -

املتعلقة بطبيعة العلم وفلسفته كما يراها طالب الدراسات 
 العليا بكلية الرتبية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

للعلوم الرتبوية مي حتديات التأصيل اإلسالعلى التعرف  -
ة التأصيل كما يراها طالب الدراسات العليا عملياملتعلقة ب

 بكلية الرتبية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
بيان حتديات التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية املتعلقة  -

باألدوار الوظيفية للجامعة كما يراها طالب الدراسات العليا 
 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.بكلية الرتبية جبامعة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية  كشف عن مدىال -
حيال إجابات أفراد جمتمع الدراسة حول حتديات التأصيل 

 النوع، اإلسالمي للعلوم الرتبوية تعزى ملتغرياهتا )الربنامج،
 التخصص(.

 أهمية البحث:
يسهم هذا البحث يف الدفع بعملية التأصيل اإلسالمي  -

للعلوم الرتبوية يف مسريهتا لتحقيق أهدافها؛ إذ يكشف عن 
 التحديات اليت تواجهها ويشخصها.

مرشًدا للمسؤولني عن  البحث كما يتوقع أن يكون -
التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية يف اجلهات األكادميية 
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والبحثية لتخطي تلك العقبات والتحديات ووضع خطط 
 عملية يف ذلك.

كما يشكل هذا البحث حلقة تثري احلراك العلمي يف  -
جمال التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية، وحترك مياهه الراكدة 

 للباحثني واملربني.عذبًا ليجري سلسبياًل 
الفجوة بني التنظري  سهم يف سديتوقع من البحث أن ي -

والتطبيق يف التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية، من خالل 
يدان الباحثني والدارسني يف األقسام الرتبوية وحتديد النزول مل

 التحديات اليت تواجه تلك احلركة من وجهة نظرهم.

 حدود البحث:
ملوضوعية: اقتصر البحث على التعرف على حتديات التأصيل ا

اإلسالمي للعلوم الرتبوية املتعلقة بكل من: طبيعة العلم 
 للجامعة. وفلسفته، عملية التأصيل، األدوار الوظيفية

البشرية: مت تطبيق هذا البحث على طالب الدراسات العليا 
يف مرحلة دراسة املقررات يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام حممد بن 

 سعود اإلسالمية.
املكانية: كلية الرتبية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 بالرياض.
ين من العام الزمانية: مت تطبيق البحث يف الفصل الدراسي الثا

 ه.1439/1440اجلامعي 

 مصطلحات البحث:
تحديات التأصيل اإلسالمي للعلوم  يعرف الباحث

بأهنا تلك املتغريات والعقبات اليت تؤثر يف  التربوية إجرائًيا

تأسيس العلوم الرتبوية على ما يالئمها يف الشريعة اإلسالمية 
  من أدلة نصية أو قواعد كلية أو اجتهادات مبنية عليها.

 منهج البحث:
املنهج  اعتمد الباحث حتقيًقا ألهداف البحث 

 الوصفي املسحي الذي يعرف بأنه "أسلوب يف البحث يتم
من خالل مجع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما أو واقٍع ما، 
وذلك بقصد التعرف على الظاهرة اليت ندرسها، وحتديد 
الوضع احلايل هلا، والتعرف على جوانب القوة والضعف فيه، 
من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع أو مدى احلاجة 
إلحداث تغيريات جزئية أو أساسية فيه" )عبيدات وعدس 

 (.102م، 1984بداحلق، وع
 مجتمع البحث:

تألف جمتمع البحث من طالب الدراسات العليا يف  
مرحليت املاجستري والدكتوراه يف مرحلة املقررات الدراسية بكلية 
الرتبية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية خالل الفصل 

ه البالغ 1439/1440الدراسي الثاين من العام اجلامعي 
( طالًبا وطالبًة حسب إحصائية وكالة الكلية 408عددهم )

للدراسات العليا. وقد طبق الباحث أسلوب املسح الشامل 
، وقد جملتمعجملتمع الدراسة، ومت توزيع األداة على مجيع أفراد ا

( طالًبا وطالبًة أي ما ميثل 332بلغ عدد االستجابات )
% من جمتمع البحث. وبيان توزيع استجابات جمتمع 81.37

 على النحو اآليت:البحث حسب املتغريات الدميوغرافية 

 1 جدول
 وفق بياناتهم األولية استجابات مجتمع البحثتوزيع   

 النسبة العدد التصنيف المتغيرات
 19.9 66 الرتبية اإلسالمية التخصص

 32.8 109 أصول الرتبية
 21.7 72 املناهج وطرق التدريس

 25.6 85 اإلدارة والتخطيط الرتبوي
 42.2 140 املاجستري لبرنامجا

 57.8 192 الدكتوراه
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 النسبة العدد التصنيف المتغيرات
 28.6 95 طالب نوعال

 71.4 237 طالبات
 100.0 332 المجموع

( إىل أن أعلى نسبة 1) اجلدولأشارت بيانات 
الستجابات جمتمع البحث وفًقا ملتغري التخصص كانت 

بلغت نسبتهم  إذلطالب وطالبات ُتصص أصول الرتبية 
% من إمجايل االستجابات، وجا  طالب وطالبات 32.8

، %25.6بنسبة ارة والتخطيط الرتبوي ثانًيا ُتصص اإلد
وتالهم طالب وطالبات ُتصص املناهج وطرق التدريس 

طالب وطالبات ُتصص الرتبية  أخريًا، و %21.7بنسبة 
 .%19.9اإلسالمية بنسبة 

( أن أعلى نسبة 1) اجلدولكما يتبني من بيانات 
الستجابات جمتمع البحث وفًقا ملتغري الربنامج كانت لطالب 

ن إمجايل االستجابات بلغت نسبتهم م إذوطالبات الدكتوراه 
%، وكان النصيب املتبقي من االستجابات لطالب 57.8

من إمجايل % 42.2وطالبات املاجستري؛ إذ بلغت نسبتهم 
 .االستجابات

( أن أعلى نسبة 1) اجلدولويتضح كذلك من بيانات 
الستجابات أفراد جمتمع البحث وفًقا ملتغري النوع كانت لصاحل 

% من إمجايل 71.4 الطالبات؛ إذ بلغت نسبتهم
 بة املتبقية من إمجايل االستجاباتاالستجابات، ومثَّلت النس

 % فئة الطالب.28.6وهي 
 أداة البحث:

عمد الباحث إىل تصميم استبانة هدفها التعرف على 
حتديات التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية كما يراها طالب 

بعد اطالعه الدراسات العليا بكلية الرتبية باجلامعة، وذلك 
، وقد قام بعرضها على مجلة والدراسات السابقة على األدبيات

وانتمائها  فقراتمن احملكمني املتخصصني للتأكد من وضوح ال
حملاورها وانسجام األداة مع أهداف البحث، مث بعد ذلك قام 

بتطبيقها من خالل اماذج استبانات قوقل وأخذ املوافقات 
 والطالبات. الالزمة لتوزيعها على الطالب
مكونة من ثالثة حماور، وجمموع وقد جا ت االستبانة 

 .فقرة( 40) افقراهت
ولتسهيل تفسري النتائج استخدم الباحث األسلوب التايل 

مت إعطا  وزن  إذلتحديد مستوى اإلجابة على بنود األداة. 
، غري 3، حمايد=4، موافق=5=للبدائل: )موافق بدرجة كبرية

مت  وبعد ذلك(، 1بدرجة كبرية=، غري موافق 2موافق=
وية املدى تصنيف تلك اإلجابات إىل مخسة مستويات متسا

 ية:تمن خالل املعادلة اآل
عدد بدائل األداة ÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكرب قيمة

( =5-1 ÷ )5  =0.80 
وذلك للحصول على التدرج الذي يستخدم للحكم على 

 :يتاآلواحملاور، ويوضحه اجلدول  فقراتال
 2جدول 

 توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث
 مدى المتوسطات الوصف

 5.00 – 4.21 موافق بدرجة كبرية
 4.20 – 3.41 موافق
 3.40 – 2.61 حمايد

 2.60 – 1.81 غري موافق
 1.80 – 1.00 غري موافق بدرجة كبرية

 فقددراتل صددد  استسددا  الدددا لي)ألداة لدد البنددائي صددد ال
 :األداة(

كل   فقراتمت القيام حبساب معامالت ارتباط )بريسون( ل
حمور من حماور أداة البحث، وبني احملاور واالستبانة جمملة، 
وحلساب صدق االتساق الداخلي طبقت االستبانة على عينة 

ت النتائج على ( طالًبا وطالبًة، ودلَّ 37وامها )استطالعية ق
ا الفرعية، فقراهتاحملاور و معدل عاٍل من الصدق بني كل 
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 توضح ذلك:( 5-4-3) ر واالستبانة جمملة، واجلداولوكذلك بني احملاو 
 معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود اسستبانة، بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه: -1

 3جدول 
 (37)العينة اسستطالعية: ن= بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليهمعامالت ارتباط بنود اسستبانة 
 معامل اسرتباط م معامل اسرتباط م معامل اسرتباط م المحور

 **0.4449 7 **0.7881 4 **0.8343 1 التحديات املتعلقة بطبيعة العلم وفلسفته
2 0.7426** 5 0.4992** 8 0.6252** 
3 0.6885** 6 0.7126** 9 0.6204** 

 **0.7401 9 **0.6398 5 **0.5611 1 قة بعملية التأصيلالتحديات املتعل
2 0.6389** 6 0.7861** 10 0.7568** 
3 0.5318** 7 0.7094** 11 0.4947** 
4 0.4761** 8 0.8012**   

 **0.5040 15 **0.7902 8 **0.6634 1 التحديات املتعلقة باألدوار الوظيفية للجامعة
2 0.7946** 9 0.5609** 16 0.4164* 
3 0.5245** 10 0.6402** 17 0.6872** 
4 0.7003** 11 0.7306** 18 0.5507** 
5 0.6727** 12 0.8432** 19 0.7060** 
6 0.6193** 13 0.8058** 20 0.7140** 
7 0.6955** 14 0.4682**   

 0.01مستوى ** دالة عند                0.05* دالة عند مستوى 
 معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود اسستبانة، بالدرجة الكلية لالستبانة: -2

 4جدول 
 (37)العينة اسستطالعية: ن= معامالت ارتباط بنود اسستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة

 معامل اسرتباط م معامل اسرتباط م معامل اسرتباط م معامل اسرتباط م
1 0.5747** 11 0.4963** 21 0.3899* 31 0.5774** 
2 0.4554** 12 0.4357** 22 0.4932** 32 0.6958** 
3 0.3250* 13 0.4488** 23 0.2767 33 0.6938** 
4 0.5293** 14 0.5223** 24 0.4064* 34 0.6111** 
5 0.3431* 15 0.4671** 25 0.4470** 35 0.5723** 
6 0.5590** 16 0.3937* 26 0.5790** 36 0.5736** 
7 0.4742** 17 0.5951** 27 0.5359** 37 0.6528** 
8 0.5448** 18 0.5361** 28 0.5528** 38 0.4612** 
9 0.4060* 19 0.5581** 29 0.5471** 39 0.6112** 
10 0.4283** 20 0.3672* 30 0.5578** 40 0.5661** 

  0.01** دالة عند مستوى            0.05* دالة عند مستوى 
معدامالت ارتبدداط بيرسددون لقيداس العالقددة بددين محدداور  -3

اسسدددددددددددددددددددتبانة، بالدرجدددددددددددددددددددة الكليدددددددددددددددددددة لالسددددددددددددددددددددتبانة:
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 5جدول 
 (37ن= )العينة اسستطالعية: معامالت ارتباط محاور اسستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة

 معامل اسرتباط المحور
 **0.6904 التحديات املتعلقة بطبيعة العلم وفلسفته

 **0.7237 املتعلقة بعملية التأصيلالتحديات 
 **0.8197 التحديات املتعلقة باألدوار الوظيفية للجامعة

 0.01** دالة عند مستوى 
( أن معـــامالت االرتبـــاط بـــني درجـــة  5) اجلـــدوليتضـــح مـــن 

كــل حمــور والدرجــة الكليــة جلميــع حمــاور االســتبانة موجبــة، وقــد 
( يف حـدها األعلـى يف احملـور الثالـث، 0.8197تراوحت بني )

( يف حــــــــدها األد  للمحــــــــور األول، كمــــــــا 0.6904وبـــــــني )
(. 0.01يتضح أن مجيعهـا دالـة إحصـائًيا عنـد مسـتوى داللـة )

ن االستبانة تتمتع بدرجة كبرية من الصدق، وقيـاس وهذا يبنيِّ أ
مـــا وضـــعت ألجلـــه، وتـــدل علـــى قـــوة التماســـك الـــداخلي بـــني 
 احملاور بعضها البعض، وأهنا صاحلة للغرض الذي صممت له.

 ثانياً: ثبات األداة:
ستبانة لكل حمور، ولالستبانة  مت حساب معامل الثبات لال

النهائية، مث تطبيقها على ، وذلك بعد إخراجها بصورهتا كليَّةً 
ت النتائج ( طالًبا وطالبًة، وقد دلَّ 37عية )العينة االستطال

على معامالت ثبات عالية، ويعوَّل عليها، كما وضحتها نتائج 
 يوضح ذلك: يتاآلمعامل ألفا كرونباخ، واجلدول 

 6جدول 
 (37)العينة اسستطالعية: ن= األداةمعامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود المحور
 0.84 9 التحديات املتعلقة بطبيعة العلم وفلسفته

 0.86 11 املتعلقة بعملية التأصيلالتحديات 
 0.93 20 التحديات املتعلقة باألدوار الوظيفية للجامعة

 0.92 40 الثبات الكلي لالستبانة

حماور االستبانة بدرجة  ( اتساق6) اجلدوليتضح من 
بلغ أعلى معامل ثبات للمحور الثالث  إذجيدة من الثبات، 

معامل ثبات للمحور   حني جا  أد (، يف0.93بواقع )
(، كما متتعت االستبانة بصفة إمجالية 0.84األول بواقع )

بلغ معامل ألفا كرونباخ هلا  فقدبدرجة مقبولة من الثبات، 
(، وتعد هذه القيمة مرتفعة، وتشري إىل درجة عالية 0.92)

ميكن االعتماد على األداة والوثوق  من مثَّ من الثبات، و 
 بنتائجها.

 :لبحثإجابة أسئلة ا
أسئلة البحث فقد أجرى الباحث استطالًعا  لإلجابة عن

على طالب وطالبات الدراسات العليا بكلية الرتبية جبامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية حول حتديات التأصيل 

 عرض للنتائج الكلية سالمي للعلوم الرتبوية، وفيما يأيتاإل
 ألداة البحث جمملة:

 
 
 
 



 ... الرتبية بكلية العليا الدراسات طالب يراها كما الرتبوية للعلوم اإلسالمي التأصيل حتدياتنايف بن يوسف القاضي: 

 

81 

 7جدول 
كما يراها طالب الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة  المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لتحديات التأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 الترتيب اسنحراف المعياري المتوسط* الحسابي المحاور
 1 0.64 3.95 التحديات املتعلقة باألدوار الوظيفية للجامعة

 2 0.63 3.75 التحديات املتعلقة بطبيعة العلم وفلسفته
 3 0.61 3.67 املتعلقة بعملية التأصيلالتحديات 

  0.51 3.83 الدرجة الكلية لتحديات التأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية
 درجات 5املتوسط من * 

( 7) اجلدولأشارت نتائج استجابات أفراد اجملتمع كما يف 
بلغ  إذالواردة يف االستبانة جمملة،  فقراتإىل موافقتهم على ال

( 3.83) ليةً املتوسط احلسايب الستجاباهتم على االستبانة ك
وهي تقع يف فئة "موافق"؛ مما يدل على قوة حتديات التأصيل 
اإلسالمي للعلوم الرتبوية وأمهيتها. كما جا  ترتيب حماور 
االستبانة تنازلًيا: التحديات املتعلقة باألدوار الوظيفية للجامعة 

(، مث التحديات املتعلقة بطبيعة 3.95أواًل مبتوسط حسايب )
(، وأخريًا 3.75ا، مبتوسط حسايب )العلم وفلسفته ثانيً 

 (.3.67مبتوسط حسايب ) املتعلقة بعملية التأصيلالتحديات 

السدددداال األول: مددددا تحددددديات التأصدددديل اإلسددددالمي للعلددددوم 
التربويددة المتعلقددة بطبيعددة العلددم وفلسددفته كمددا يراهددا طددالب 
الدراسدددات العليدددا بكليدددة التربيدددة بجامعدددة اإلمدددام محمدددد بدددن 

 سعود اإلسالمية؟
مت إجيــــاد التكــــرارات والنســــب املئويــــة،  ذلــــكللكشــــف عــــن 

واملتوســـــــــــطات احلســـــــــــابية، واالحنرافـــــــــــات املعياريـــــــــــة، والرتـــــــــــب 
 يوضح ذلك:  يتاآلالستجابات أفراد جمتمع البحث، واجلدول 

 8جدول 
 المحور األولة حول الدراس إلجابات عينةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً 

موافق بدرجة  فقرةال م
 كبيرة

غير موافق  غير موافق محايد موافق
 بدرجة كبيرة

المتوسط 
 الحسابي

اسنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

ضعف االهتمام برتمجة املؤلفات الرتبوية  9
 اإلسالمية للغات األخرى.

 1 0.70 4.48 2 4 16 120 190 ت
% 57.2 36.1 4.8 1.2 0.6 

حاجة التأصيل اإلسالمي للتحليل النقدي  5
إلسهامات العلم احلديث يف العلوم الرتبوية 

 يف ضو  التصور اإلسالمي.

 2 0.92 4.23 6 19 18 140 149 ت
% 44.9 42.2 5.4 5.7 1.8 

 3 0.92 4.14 2 24 36 134 136 ت طغيان الرتمجة للكتب يف جمال العلوم الرتبوية. 7
% 41.0 40.4 10.8 7.2 0.6 

ضعف انتقائية املؤلفات املرتمجة يف جمال  8
 العلوم الرتبوية.

 4 0.92 3.94   36 42 159 95 ت
% 28.6 47.9 12.7 10.8   

التأثري العلماين على مفهوم العلم ومنهجه،  6
 وحصره يف ميدان العلوم الطبيعية.

 5 0.98 3.84 5 36 52 152 87 ت
% 26.2 45.8 15.7 10.8 1.5 

وجود دعوات اهنزامية يف األوساط العلمية  4
 العربية حيال التأصيل اإلسالمي.

 6 1.10 3.61 14 47 64 136 71 ت
% 21.4 41.0 19.3 14.2 4.2 

 7 1.16 3.60 16 62 32 150 72 توجود دعوات يف الوسط العلمي تنادي  1
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موافق بدرجة  فقرةال م
 كبيرة

غير موافق  غير موافق محايد موافق
 بدرجة كبيرة

المتوسط 
 الحسابي

اسنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

 4.8 18.7 9.6 45.2 21.7 % باألسبقية الغربية للعلم.
وجود خربات ومعارف سابقة تعارض  3

 التأصيل اإلسالمي.
 8 1.10 2.98 29 93 86 102 22 ت
% 6.6 30.7 25.9 28.0 8.7 

شيوع فكرة تعارض التأصيل اإلسالمي مع  2
 طبيعة العلم.

 9 1.20 2.94 35 112 58 93 34 ت
% 10.2 28.0 17.5 33.7 10.5 

  0.63 3.75 املتوسط* العام للمحور
 درجات 5* املتوسط احلسايب من 

 :( يتبني ما يأيت8) اجلدولمن 
  أشارت نتائج استجابات أفراد جمتمع البحث إىل

موافقتهم على حتديات التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية 
بلغ املتوسط احلسايب  إذاملتعلقة بطبيعة العلم وفلسفته؛ 

(، وتقع يف فئة 3.75اباهتم على هذا احملور )الستج
 فقراتاالستجابة )موافق(، فيما تراوح املتوسط احلسايب جلميع 

وقعت  إذ؛ (2.94) ( وأقلها4.48ا بني أعلى قيمة )حملور ما
يف  فقرات 5يف فئة االستجابة )موافق بدرجة كبرية(، و فقرتان

 .يف الفئة )حمايد(فقرتان فئة االستجابة )موافق(، وبقيت 
 أعلى حتديات التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية يف  أما

هذا احملور فيورد الباحث التحديات اليت حصلت على درجة 
موافقة كبرية من وجهة نظر أفراد اجملتمع، وميكن ترتيبها تنازلًيا 

 :على النحو اآليتوفق املتوسط احلسايب 
( يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب 9رقم ) فقرةجا ت ال -
هذه النتيجة إىل غياب روح  وميكن أن تعزى (.4.48)

تصدير املعرفة ونشرها يف العامل من منبعها اإلسالمي، وحتّول 
ثقافة األجيال املتعلمة إىل االستهالك املعريف بداًل من اإلنتاج 
املعريف وفق اإلرث الرتبوي اإلسالمي الذي تقوم عليه احلضارة 

ذا األمر إىل اإلسالمية، كذلك يعزى ذلك إىل حاجة ه
متخصصني جيمعون بني التميز يف العلوم الرتبوية وفق املنظور 
اإلسالمي وفقه الرتمجة إىل اللغات األخرى والذي حيتاج إىل 

  جهود مؤسسية منظمة.
( يف املرتبة الثانية مبتوسط 5رقم ) فقرةكما جا ت ال -

وميكن أن تعزى نتيجة هذا التحدي  (.4.23حسايب قدره )

عوات تنادي باالعتماد على األصول اإلسالمية إىل وجود د
معطيات العلم احلديث،  اهتمام بإجياد تكامل حقيقي معدون 

والذي خيالف جوهر عملية التأصيل، وهو ما يسميه رجب 
يقصد  إذمبدخل الثقافة اإلسالمية؛ ( 181ه، 1416)

أصحاب هذا التوجه بذلك دعم التخصص وإثرائه بإعطا  
دم عقاعدة شرعية، ويف بعض احلاالت املتطرفة يريدون إثبات 

 حاجة ُتصصاهتم ملا جا ت به العلوم احلديثة.
  احملور  فقرات( أن أد  8) اجلدولويتضح كذلك من

 ، هي:فقرتان (حمايدة)اليت وقعت يف فئة استجابة و األول 
( الرتتيب األخري مبتوسط 2رقم ) فقرةالاحتلت  -
(2.94.) 
فقد حصلت على متوسط حسايب  (3رقم ) فقرةأما ال -
 احملور. فقرات( وجا ت يف الرتتيب قبل األخري بني 2.98)

ويعزو الباحث هاتني النتيجتني إىل التأسيس املنهجي اجليد 
ين لطلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام، مما يع

يل مع طبيعة العلم أهنم ال يرون بأن فكرة تعارض التأص
ال يرون وجود خربات ومعارف سابقة معارضة  ظاهرة، كما

 للتأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية.
السدددداال الثدددداني: مددددا تحددددديات التأصدددديل اإلسددددالمي للعلددددوم 

ة التأصدددددديل كمددددددا يراهددددددا طددددددالب عمليددددددالتربويددددددة المتعلقددددددة ب
التربيدددة بجامعدددة اإلمدددام محمدددد بدددن  الدراسدددات العليدددا بكليدددة

 سعود اإلسالمية؟
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مت إجياد التكرارات والنسب املئوية،  للتعرف عليها
واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والرتب 

يوضح ذلك: يتاآلالستجابات أفراد جمتمع البحث، واجلدول 

 9جدول 
 المحور الثانيعينة الدراسة حول  المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجاباتالتكرارات والنسب 

موافق بدرجة  فقرةال م
 كبيرة

غير موافق  غير موافق محايد موافق
 بدرجة كبيرة

المتوسط 
 الحسابي

اسنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

حاجة عملية التأصيل إىل متخصصني  3
 الشرعية والعلوم الرتبوية.مشوليني يف العلوم 

 1 0.69 4.41   10 8 150 164 ت
% 49.4 45.2 2.4 3.0   

وجود فجوة بني واقع التأصيل اإلسالمي  1
 واملأمول منه.

 2 0.75 4.27   12 24 157 139 ت
% 41.9 47.3 7.2 3.6   

قناعة البعض باقتصار التأصيل اإلسالمي  5
الشرعية واملتخصصني على ذوي اخللفيات 
 بالرتبية اإلسالمية.

 3 1.05 3.98 4 45 28 132 123 ت
% 37.0 39.8 8.4 13.6 1.2 

اختزال مفهوم التأصيل اإلسالمي بتنقية  10
العلوم الرتبوية من الشوائب املعارضة 

 للتصور اإلسالمي.

 4 0.93 3.87 2 34 54 157 85 ت
% 25.6 47.3 16.3 10.2 0.6 

اقتصار معرفة الطالب بالتأصيل اإلسالمي  8
 على املقررات املعنية به.

 5 1.04 3.85 9 40 36 155 92 ت
% 27.7 46.7 10.8 12.0 2.7 

غموض مفهوم التأصيل اإلسالمي  11
 واختالف املفكرين املسلمني يف حتديده.

 6 1.05 3.73 13 40 42 167 70 ت
% 21.1 50.3 12.7 12.0 3.9 

وجود حماوالت خاطئة للتأصيل اإلسالمي  9
 تعكس خالف حقيقته.

 7 0.90 3.65 2 32 105 135 58 ت
% 17.5 40.7 31.6 9.6 0.6 

قناعة البعض بعدم تناسب جوهر عملية  4
التأصيل اإلسالمي مع الواقع الرتبوي 

 املعاصر.

 8 1.11 3.50 11 70 52 139 60 ت
% 18.1 41.9 15.7 21.1 3.3 

صعوبة إجرا ات عملية التأصيل اإلسالمي  2
 وتعقيدها.

 9 1.18 3.47 17 66 64 113 72 ت
% 21.7 34.0 19.3 19.9 5.1 

الشعور بصعوبة إمكانية صياغة العلوم  6
 الرتبوية من منظور إسالمي.

 10 1.28 3.17 28 106 40 98 60 ت
% 18.1 29.5 12.0 31.9 8.4 

من  ابكون التأصيل اإلسالمي نوعً الشعور  7
 الرتف العلمي.

 11 1.22 2.47 73 137 44 50 28 ت
% 8.4 15.1 13.3 41.3 22.0 

  0.61 3.67 المتوسط* العام للمحور
 درجات 5* املتوسط احلسايب من 

 :( يتبني ما يأيت9) اجلدولمن 
  أشارت نتائج استجابات أفراد جمتمع البحث إىل

موافقتهم على حتديات التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية 
بلغ املتوسط احلسايب الستجاباهتم  إذاملتعلقة بعملية التأصيل؛ 

(، وتقع يف فئة االستجابة )موافق(، فيما تراوح 3.67)
ة ا بني أعلى قيماحملور م فقراتاملتوسط احلسايب جلميع 

يف فئة فقرتان وقعت  إذ؛ (2.47) ( وأقلها4.41)
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)موافق(  يف فئة فقرات 7االستجابة )موافق بدرجة كبرية(، و
 .)حمايد( يف فئةفقرتان فيما بقيت 

  أما عن أعلى حتديات التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية
املتعلقة بعملية التأصيل فيورد الباحث التحديات اليت حصلت 

ة كبرية من وجهة نظر أفراد اجملتمع، وميكن على درجة موافق
 :على النحو اآليتترتيبها تنازلًيا وفق املتوسط احلسايب 

( يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب 3رقم ) فقرةجا ت ال -
(. وتتفق هذه النتيجة مع ما اقرتحته دراسة الداود 4.41)
 رجال العلوم نيبرتكة ه( من ضرورة عمل لقا ات مش1413)

حصل هذا املقرتح على  فقدالشرعية ورجال العلوم االجتماعية 
 . استجابات أفراد اجملتمع% من 68.7موافقة 
يف املرتبة الثانية مبتوسط ( 1رقم ) فقرةكما جا ت ال -

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل تراجع  (.4.27حسايب قدره )
ة احلالية الفرت  عملية التأصيل اإلسالمي للعلوم بشكل عام يف

بعد ما كان له أثر يف تأطري العملية ورسم منهجها وخطط 
عملها. وهذا الرتاجع سببه ضعف األدوات املؤهلة للتأصيل، 

 من أساتذة وطالب ومؤسسات حبثية وجمتمعية وغري ذلك.
  احملور واليت  فقرات( أن أد  9) اجلدولكما يتبني من

الثالثة من حصلت على درجة استجابة حمايدة يف الفئة 
 :على النحو اآليتتصاعديًا  التدرج، وترتيبها

( يف الرتتيب األخري مبتوسط 7رقم ) فقرةجا ت ال -
 .(2.47حسايب )
( 6اليت احتلت الرتتيب قبل األخري فهي رقم ) فقرةأما ال -

 .(3.17مبتوسط حسايب )
إىل ارتفاع نسيب  سابقتنيوميكن للباحث تفسري النتيجتني ال

يف درجة الوعي لدى الطالب والباحثني حيال التأصيل 
على موافقة أفراد  الفقرتانمل حتصل هاتان  إذاإلسالمي، 

اجملتمع. ويرى الباحث أن وجود هذين التحديني بدرجة 
ما توصلت إليه دراسة صاحل  حمايدة ميكن أن يُعزى إىل

أعضا  هيئة  بعض ه( من أن نقص اخلربة لدى1436)
التدريس والباحثني يشكل معوًقا للتأصيل اإلسالمي للعلوم، 

ة حول قد تؤدي إىل ضعف الرؤى الصحيح ونقص اخلربة
 التأصيل اإلسالمي.

السددداال الثالدددث: مدددا تحدددديات التأصددديل اإلسدددالمي للعلدددوم 
التربويددددة المتعلقددددة بدددداألدوار الوةيفيددددة للجامعددددة كمددددا يراهددددا 

كلية التربيدة بجامعدة اإلمدام محمدد طالب الدراسات العليا ب
 بن سعود اإلسالمية؟

مت إجياد التكرارات والنسب املئوية،  هاللكشف عن
واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والرتب 

يوضح ذلك: اآليتالستجابات أفراد جمتمع البحث، واجلدول 
 10جدول 

 المحور الثالثالدراسة حول  والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينةالتكرارات 
موافق  فقرةال م

 بدرجة كبيرة
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 
 بدرجة كبيرة

المتوسط 
 الحسابي

اسنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

ضعف إطالع الطالب على الرتاث الرتبوي  17
وإسهامات العلما  املسلمني فيما اإلسالمي 

 يتصل مبوضوعات وقضايا الرتبية.

 1 0.88 4.29 4 20 10 141 157 ت
% 47.3 42.5 3.0 6.0 1.2 

ضعف توجيه األقسام العلمية بوصلة البحث  12
 إىل جمال التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية.

 2 0.80 4.22 2 8 40 146 136 ت
% 41.0 44.0 12.0 2.4 0.6 

غياب التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية من  13
 األولويات البحثية لألقسام العلمية.

 3 0.89 4.17 4 14 41 134 139 ت
% 41.9 40.4 12.3 4.2 1.2 

اعتماد أستاذ مقرر التأصيل والتوجيه  1
 اإلسالمي على الطرق التقليدية يف احملاضرة.

 3 1.01 4.17 6 24 38 104 160 ت
% 48.2 31.3 11.4 7.2 1.8 

 5 0.91 4.14 2 10 74 100 146 تغياب الدور الفاعل للجنة التأصيل اإلسالمي  6
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موافق  فقرةال م
 بدرجة كبيرة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بدرجة كبيرة

المتوسط 
 الحسابي

اسنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

 0.6 3.0 22.3 30.1 44.0 % للعلوم يف اجلامعة.
عدم وجود مؤمترات متخصصة يف التأصيل  7

 اإلسالمي للعلوم الرتبوية.
 6 0.96 4.13 4 22 42 122 142 ت
% 42.8 36.7 12.7 6.6 1.2 

ضعف كفاية املقررات املطروحة يف الربنامج  8
 للوعي بأبعاد التأصيل اإلسالمي.

 7 0.99 4.08 10 18 36 138 130 ت
% 39.2 41.6 10.8 5.4 3.0 

ضعف وعي الطالب مبصادر التأصيل  18
 اإلسالمي.

 8 1.03 4.07 8 29 30 131 134 ت
% 40.4 39.5 9.0 8.7 2.4 

ضعف ربط أستاذ املقرر بني التنظري والتطبيق  2
يف التأصيل اإلسالمي بعدم تقدميه أمثلة 

 تطبيقية عليه.

 9 1.02 4.04 4 34 38 124 132 ت
% 39.8 37.3 11.4 10.2 1.2 

االقتصار على ما يرد يف احملاضرة دون تطوير  11
 املعرفة يف قنوات أخرى.

 10 0.96 4.02 10 18 36 160 108 ت
% 32.5 48.2 10.8 5.4 3.0 

ضعف وضوح الرؤية اإلسالمية لدى طالب  15
 التخصصات الرتبوية.

 11 1.00 3.98 8 30 32 152 110 ت
% 33.1 45.8 9.6 9.0 2.4 

الشعور بُبعد املقررات املتعلقة بالتأصيل  14
اإلسالمي عن التخصصات الرتبوية وقرهبا من 

 التخصصات الشرعية.

 12 0.96 3.96 6 27 42 155 102 ت
% 30.7 46.7 12.7 8.1 1.8 

هيمنة الفكر الغريب على كثري من النظم  16
 التعليمية.

 13 0.96 3.93 2 36 44 150 100 ت
% 30.1 45.2 13.3 10.8 0.6 

قلة البحوث والرسائل العلمية يف جمال  5
 اجلامعة.التأصيل اإلسالمي يف 

 14 0.95 3.91 4 14 98 107 109 ت
% 32.8 32.2 29.5 4.2 1.2 

تدريس املقررات املعنية بالتأصيل اإلسالمي  3
 بطريقة توحي بصعوبته.

 15 1.16 3.77 10 54 48 110 110 ت
% 33.1 33.1 14.5 16.3 3.0 

توهم التعارض بني مقررات التأصيل  9
 العلم يف مقررات أخرى.اإلسالمي ومعطيات 

 16 1.12 3.75 14 40 54 130 94 ت
% 28.3 39.2 16.3 12.0 4.2 

ضعف قناعة بعض أعضا  هيئة التدريس  19
 جبدوى التأصيل اإلسالمي.

 17 1.06 3.66 10 33 104 98 87 ت
% 26.2 29.5 31.3 9.9 3.0 

ضعف التمكن العلمي واملنهجي ألساتذة  10
 التأصيل اإلسالمي.مقررات 

 18 1.15 3.62 14 46 84 95 93 ت
% 28.0 28.6 25.3 13.9 4.2 

عدم تناسب ساعات مقررات التأصيل  20
 اإلسالمي مع مفرداهتا.

 19 1.02 3.58 8 42 96 120 66 ت
% 19.9 36.1 28.9 12.7 2.4 

اعتماد املقررات املعنية بالتأصيل اإلسالمي  4
 .غري مناسبةعلى مراجع 

 20 1.09 3.46 10 58 100 98 66 ت
% 19.9 29.5 30.1 17.5 3.0 

  0.64 3.95 المتوسط* العام للمحور
 درجات 5* املتوسط احلسايب من 

أشارت نتائج استجابات أفراد جمتمع البحث إىل   :( يتبني ما يأيت10) اجلدولمن 
موافقتهم على حتديات التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية 
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بلغ املتوسط احلسايب  إذاملتعلقة باألدوار الوظيفية للجامعة؛ 
(، وتقع يف فئة 5من  3.95الستجاباهتم على هذا احملور )

 فقراتيع االستجابة )موافق(، فيما تراوح املتوسط احلسايب جلم
 إذ (3.46) ( وأقلها4.29ا بني أعلى قيمة )احملور م
حصلت  يف حنيعلى درجة موافقة كبرية، فقرتان حصلت 

 .على موافقة أفراد اجملتمع فقرة 18
  أما عن حتديات التأصيل اإلسالمي املتعلقة باألدوار

حصلت على  فيورد الباحث التحديات اليتالوظيفية للجامعة 
ميكن ترتيبها رية من وجهة نظر أفراد اجملتمع، و درجة موافقة كب

 :على النحو اآليتتنازلًيا وفق املتوسط احلسايب 
( يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب 17رقم ) فقرةجا ت ال -
ه( 1437هذه النتيجة مع دراسة العيسى )وتتفق  (.4.29)

ويؤكد  من كون هذا التحدي معوًقا أمام الباحثني يف التأصيل،
ه( من  1413ما ذكرته دراسة عبود ) كذلك  النتيجةهذه 

كون الرجوع للرتاث اإلسالمي حيتاج ملهارة، يستطيع من 
لذا   خالهلا التمييز بني ما هو إسالمي أصيل وما هو دخيل.

الباحثني  حث   ه(1413دراسة الداود ) كان مما أوصت به
 إذطالع على الرتاث العلمي لإلسالم والطالب على اال

% من استجابات أفراد 56.3املقرتح على موافقة  حصل هذا
 .اجملتمع
( يف املرتبة الثانية مبتوسط 12رقم ) فقرةجا ت الكما  -

تتفق مع ما توصلت إليه (. وهذه النتيجة 4.22حسايب )
ه( من أن من معوقات التأصيل 1413دراسة الداود )

اإلسالمي للعلوم كون البحوث اليت يتم تشجيعها ونشرها ال 
 .، إاما تتصل بقضايا تربوية عامةبالتأصيل اإلسالمي تتصل

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل عدم وجود خرائط ومقرتحات 
حبثية من ِقبل األقسام الرتبوية من شأهنا حث الطالب على 

 البحث يف جمال التأصيل.

  ( أن التحديات اليت 10) اجلدولكما يتضح من
احملور  فقراتحصلت على أد  متوسط حسايب بني بقية 

 :على النحو اآليت تصاعديًا كانت
( يف الرتتيب األخري مبتوسط 4رقم ) فقرةجا ت ال -

 (.3.46حسايب )
( يف الرتتيب قبل األخري 20رقم ) فقرةكما جا ت ال -

 (.3.58مبتوسط حسايب )

وكوهنما يف آخر سلم  ويعزو الباحث هاتني النتيجتني
أن  إىل الرتتيب مع حصوهلما على درجة موافقة وفق التدرج،

ينتظر القسم  إذث، دَّ ومل حتُ  ةتوصيفات هذه املقررات قدمي
حالًيا موافقة جملس اجلامعة على حتديث اخلطة الدراسية 

 وتوصيفات املقررات.

الساال الرابع: هل توجد فرو  ذات دسلدة إحصدائية حيدال 
إجابدددات أفدددراد مجتمدددع الدراسدددة حدددول تحدددديات التأصددديل 
اإلسدددددالمي للعلدددددوم التربويدددددة تعددددد ى س دددددتالف المتغيدددددرات: 

 نوع العينة(؟ ،التخصص ،لبرنامج)ا
هـــذا الســـؤال قـــام الباحـــث باســـتخدام اختبـــار  نلإلجابـــة عـــ

)ت( لداللــــة الفــــروق بــــني جممــــوعتني مســــتقلتني للتعــــرف علــــى 
الفــــــروق يف إجابــــــات أفــــــراد العينــــــة حــــــول حتــــــديات التأصــــــيل 

ف متغــــريات الدراســــة: اإلســــالمي للعلــــوم الرتبويــــة تبعــــاً الخــــتال
ــــــامج نــــــوع العينــــــة(. واســــــتخدم اختبــــــار حتليــــــل التبــــــاين  ،)الربن
ــــــر مــــــن جممــــــوعتني األحــــــادي  ــــــني أكث ــــــة الفــــــروق ب )ف( لدالل

لدراسـة: مستقلتني للتعـرف علـى الفـروق تبعـاً الخـتالف متغـري ا
ــــيت مت التوصــــل ت)التخصــــص(. واجلــــداول اآل ــــائج ال ــــة تبــــني النت ي

  إليها:
 
 
 
 



 ... الرتبية بكلية العليا الدراسات طالب يراها كما الرتبوية للعلوم اإلسالمي التأصيل حتدياتنايف بن يوسف القاضي: 
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 الفرو  با تالف نوع البرنامج:أوًس: 
 11جدول 

 تحديات التأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية با تالف نوع البرنامج الفرو  في إجابات عينة الدراسة حولا تبار )ت( لدسلة 
المتوسط  العدد نوع البرنامج المحور

 الحسابي
اسنحراف 
 المعياري

 التعليق مستوى الدسلة قيمة ت

دالة عند مستوى  0.000 4.07 0.55 3.59 140 املاجستري التحديات المتعلقة بطبيعة العلم وفلسفته
 0.66 3.87 192 الدكتوراه 0.01

دالة عند مستوى  0.000 3.85 0.59 3.52 140 املاجستري المتعلقة بعملية التأصيلالتحديات 
 0.61 3.78 192 الدكتوراه 0.01

التحديات المتعلقة باألدوار الوةيفية 
 للجامعة

دالة عند مستوى  0.001 3.32 0.65 3.81 140 املاجستري
 0.61 4.05 192 الدكتوراه 0.01

الدرجة الكلية لتحديات التأصيل اإلسالمي 
 للعلوم التربوية

دالة عند مستوى  0.000 4.53 0.51 3.68 140 املاجستري
 0.47 3.93 192 الدكتوراه 0.01

ــــة عنــــد ( أن قــــيم )ت( 11) اجلــــدولكمــــا يتضــــح مــــن  دال
يف احملــاور: )التحــديات املتعلقــة بطبيعــة العلــم  0.01مســتوى 

، التحـــــديات لتحــــديات املتعلقـــــة بعمليــــة التأصــــيلوفلســــفته، ا
املتعلقــــــة بــــــاألدوار الوظيفيــــــة للجامعــــــة(، ويف الدرجــــــة الكليــــــة 
ـــة، ممـــا يشـــري إىل  لتحـــديات التأصـــيل اإلســـالمي للعلـــوم الرتبوي

 إجابــات عينــة الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني
حــــول حتــــديات التأصــــيل اإلســــالمي للعلــــوم الرتبويــــة يف تلــــك 
احملـــاور، تعـــود الخـــتالف نـــوع الربنـــامج، وكانـــت تلـــك الفـــروق 

 لصاحل أفراد العينة يف برنامج الدكتوراه.

ويعزو الباحـث هـذه النتيجـة إىل أن طـالب الـدكتوراه وصـلوا 
 فقـــه حتـــديات إىل مرحلـــة متقدمـــة علـــى طـــالب املاجســـتري يف

التأصيل اإلسالمي للعلـوم الرتبويـة، حبكـم انتهـائهم مـن مرحلـة 
املاجستري، ودراسة بعض املقررات يف الـدكتوراه حـول التأصـيل 
اإلسالمي للعلوم الرتبويـة مثـل: مقـرر األصـول العقديـة للرتبيـة، 

 والفكر الرتبوي اإلسالمي املعاصر.
 الفرو  با تالف التخصص:ثانًيا: 

 12جدول 
الدراسة حول تحديات التأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية با تالف  ا تبار تحليل التباين األحادي لدسلة الفرو  في إجابات عينة

 التخصص
مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الدسلة

 التعليق

التحديات المتعلقة بطبيعة العلم 
 وفلسفته

دالة عند مستوى  0.009 3.94 1.50 3 4.51 بني اجملموعات
 0.38 328 125.23 داخل اجملموعات 0.01

دالة عند مستوى  0.018 3.40 1.25 3 3.75 بني اجملموعات المتعلقة بعملية التأصيلالتحديات 
 0.37 328 120.62 داخل اجملموعات 0.05

التحديات المتعلقة باألدوار الوةيفية 
 للجامعة

 غري دالة 0.558 0.69 0.28 3 0.85 بني اجملموعات
 0.41 328 134.50 داخل اجملموعات

الدرجة الكلية لتحديات التأصيل 
 اإلسالمي للعلوم التربوية

 غري دالة 0.100 2.10 0.53 3 1.60 بني اجملموعات
 0.25 328 83.12 اجملموعاتداخل 
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( أن قــيم )ف( غــري دالــة يف حمــور: 12) اجلــدوليتضــح مــن 
)التحـــديات املتعلقـــة بـــاألدوار الوظيفيـــة للجامعـــة(، ويف الدرجـــة 
الكليــة لتحــديات التأصــيل اإلســالمي للعلــوم الرتبويــة، ممــا يشــري 

جمتمـع إحصـائية بـني إجابـات  إىل عدم وجود فـروق ذات داللـة
حـــول حتـــديات التأصـــيل اإلســـالمي للعلـــوم الرتبويـــة يف  البحـــث
 .تمع، تعود الختالف ُتصص أفراد اجملهذا احملور

ــــة عنــــد 12) اجلــــدولكمــــا يتضــــح مــــن  ( أن قــــيم )ف( دال
فأقــل، يف احملــاور: )التحــديات املتعلقــة بطبيعــة  0.05مســتوى 

بعمليـة التأصـيل(، ممـا يشــري العلـم وفلسـفته، التحـديات املتعلقـة 
 جمتمـــــعات داللـــــة إحصـــــائية بـــــني إجابـــــات إىل وجـــــود فـــــروق ذ

حـــول حتـــديات التأصـــيل اإلســـالمي للعلـــوم الرتبويـــة يف  بحـــثال
. وباستخدام تمع، تعود الختالف ُتصص أفراد اجملتلك احملاور

جدول كما يف اختبار شيفيه للكشف عن مصدر تلك الفروق  
(13:) 

 13 جدول
 حول تحديات التأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية با تالف التخصص لتوضيح مصدر الفرو  في إجابات عينة الدراسة LSD ا تبار

المتوسط  التخصص المحور
 الحسابي

التربية 
 اإلسالمية

أصول 
 التربية

المناهج وطر  
 التدريس

اإلدارة والتخطيط 
 التربوي

 الفر  لصالح

التحديات المتعلقة بطبيعة 
 العلم وفلسفته

 الرتبية اإلسالمية * *   3.97 الرتبية اإلسالمية
      3.76 أصول الرتبية
املناهج وطرق 

 التدريس
3.65      

اإلدارة والتخطيط 
 الرتبوي

3.66      

المتعلقة بعملية التحديات 
 **التأصيل

 الرتبية اإلسالمية *    3.80 الرتبية اإلسالمية
      3.65 أصول الرتبية
املناهج وطرق 

 التدريس
املناهج وطرق  *    3.77

 التدريس
اإلدارة والتخطيط 

 الرتبوي
3.52      

  0.05* تعين وجود فروق دالة عند مستوى 
 اختبار شيفيه من الكشف عنها( للكشف عن مصدر الفروق لعدم متكن LSD** مت استخدام اختبار أقل فرق دال )

( وجــود فــروق دالــة عنــد مســتوى 13يتضــح مــن اجلــدول )
 :اآليتعلى النحو  0.05
توجــد فــروق دالــة يف حمــور التحــديات املتعلقــة بطبيعــة  -1

)املنـاهج  تخصصـيبني طلبـة الدراسـات العليـا ب العلم وفلسفته
بـوي(، طلبـة الدراسـات وطرق التـدريس، اإلدارة والتخطـيط الرت 

)الرتبيـــــة اإلســـــالمية(، وذلـــــك لصـــــاحل طلبـــــة  تخصـــــصالعليـــــا ب
 )الرتبية اإلسالمية(. تخصصالدراسات العليا ب

املتعلقـــــة توجـــــد فـــــروق دالـــــة يف حمـــــور التحـــــديات -2-1
)اإلدارة  تخصــصبــني طلبــة الدراســات العليــا ب بعمليــة التأصــيل

)الرتبيـة  تخصصطلبة الدراسات العليا بو بوي(، والتخطيط الرت 
 تخصـــصلصـــاحل طلبـــة الدراســـات العليـــا ب اإلســـالمية(، وذلـــك
 )الرتبية اإلسالمية(.

توجـــــد فـــــروق دالـــــة يف حمـــــور التحـــــديات املتعلقـــــة -2-2
)اإلدارة  تخصــصبــني طلبــة الدراســات العليــا ببعمليــة التأصــيل 
 تخصــــــصطلبــــــة الدراســــــات العليــــــا بو بــــــوي(، والتخطــــــيط الرت 

لصــــاحل طلبــــة الدراســــات  )املنــــاهج وطــــرق التــــدريس(، وذلــــك
 )املناهج وطرق التدريس(. تخصصالعليا ب
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ويعـزو الباحــث وجـود الفــروق لصــاحل طلبـة ُتصــص الرتبيــة 
اإلســـــالمية؛ إىل عمـــــق ُتصصـــــهم املتمثـــــل يف كـــــون التأصـــــيل 

نصـــت رســـالة  إذ حاضـــرًا يف رســـالتهاإلســـالمي للعلـــوم الرتبويـــة 
الــــدفع جبهــــود التوجيــــه القســـم احملتضــــن هلــــذا التخصــــص علــــى 

 ،وإعـــداد البـــاحثني املـــؤهلني لـــذلك ،اإلســـالمي للعلـــوم الرتبويـــة
اإلسـهام : هجـا  مـن أهدافـو  د.واإلسهام بفعالية يف هذه اجلهـو 

 .يف تأصيل العلوم الرتبوية وتوجيهها على أسس إسالمية

ه( الــيت 1437ســى )وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة العي
 أكـــــدت علـــــى متتــــــع طـــــالب وطالبــــــات الدراســـــات العليــــــا يف

ـــــــة ُتصـــــــص ـــــــات الالزمـــــــة للتأصـــــــيل  اإلســـــــالمية الرتبي بالكفاي
 اإلسالمي للعلوم الرتبوية.

 الفرو  با تالف نوع العينة:ثالثًا: 

 14جدول 
 تحديات التأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية با تالف نوع العينة الدراسة حولا تبار )ت( لدسلة الفرو  في إجابات عينة 

المتوسط  العدد نوع العينة المحور
 الحسابي

اسنحراف 
 المعياري

 التعليق مستوى الدسلة قيمة ت

 غري دالة 0.184 1.34 0.74 3.83 95 طالب التحديات المتعلقة بطبيعة العلم وفلسفته
 0.57 3.72 237 طالبات

دالة عند مستوى  0.000 3.76 0.56 3.47 95 طالب المتعلقة بعملية التأصيلالتحديات 
 0.62 3.75 237 طالبات 0.01

دالة عند مستوى  0.048 1.98 0.64 3.84 95 طالب التحديات المتعلقة باألدوار الوةيفية للجامعة
 0.63 3.99 237 طالبات 0.05

لتحديات التأصيل اإلسالمي الدرجة الكلية 
 للعلوم التربوية

دالة عند مستوى  0.034 2.14 0.48 3.74 95 طالب
 0.51 3.86 237 طالبات 0.05

( أن قيمـة )ت( غـري دالـة يف حمـور: 14يتضح من اجلدول )
 )التحديات املتعلقة بطبيعة العلم وفلسفته(، مما يشري إىل عدم
وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني إجابــات عينــة الدراســة 
حــــول حتــــديات التأصــــيل اإلســــالمي للعلــــوم الرتبويــــة يف هــــذا 

 احملور، تعود الختالف نوع العينة.
ــــة عنــــد 14كمــــا يتضــــح مــــن اجلــــدول ) ( أن قــــيم )ت( دال

لتحــــــــديات املتعلقــــــــة بعمليــــــــة يف احملــــــــاور: )ا 0.01مســــــــتوى 
بـاألدوار الوظيفيـة للجامعـة(، ويف  ، التحديات املتعلقةالتأصيل

الدرجــة الكليــة لتحــديات التأصــيل اإلســالمي للعلــوم الرتبويــة، 
ممــا يشــري إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني إجابــات 
عينة الدراسة حول حتديات التأصيل اإلسالمي للعلـوم الرتبويـة 

تلــــك يف تلـــك احملـــاور، تعــــود الخـــتالف نـــوع العينــــة، وكانـــت 
حجـم إىل أواًل ذلـك  وقد يُعزى لصاحل عينة الطالبات.الفروق 

% مقابـل 71.4ي بلـغ متثيل الطالبات يف جمتمـع البحـث الـذ

الباحـــــث مـــــن  ه% للطـــــالب، إضـــــافة إىل مـــــا يالحظـــــ28.6
حـرص زيـادة يف الدراسـات العليـا مـن برامج خالل تدريسه يف 

قــد يزيــد الطالبــات وعنــايتهن بــدقائق التحصــيل وجزئياتــه، ممــا 
 التحديات مبختلف جماالهتا. القدرة على فقهمن 

 نتائج البحث:
 أسفر البحث عن عدد من النتائج، أمهها:

موافقة أفراد جمتمع البحث على حتديات التأصيل  -
، (3.83)سط اإلسالمي للعلوم الرتبوية بشكل إمجايل مبتو 
: على النحو اآليتوكان ترتيب حماور التحديات تنازلًيا 

ر الوظيفية للجامعة أواًل مبتوسط املتعلقة باألدواالتحديات 
 علقة بطبيعة العلم وفلسفته(، مث التحديات املت3.95)

(، وأخريًا التحديات املتعلقة بعملية التأصيل 3.75مبتوسط )
 (.3.67مبتوسط )
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جا  يف مقدمة حتديات التأصيل اإلسالمي للعلوم  -
االهتمام برتمجة  الرتبوية املتعلقة بطبيعة العلم وفلسفته: ضعف

 (4.48) خرى مبتوسطاملؤلفات الرتبوية اإلسالمية للغات األ
أواًل، حاجة التأصيل اإلسالمي للتحليل النقدي إلسهامات 

ضو  التصور اإلسالمي العلم احلديث يف العلوم الرتبوية يف 
 ( ثانًيا.4.23) مبتوسط
تحديات املتعلقة بعملية التأصيل، فقد اليف حمور  -

: حاجة حديات اآلتيةدرجة موافقة كبرية الت حصلت على
ية عملية التأصيل إىل متخصصني مشوليني يف العلوم الشرع

وجود فجوة بني واقع (. 4.41) والعلوم الرتبوية مبتوسط
 حصل على متوسط إذل التأصيل اإلسالمي واملأمو 

(4.27.) 
تحديات املتعلقة باألدوار الوظيفية الأما يف حمور  -

جا ت التحديات اليت حصلت على موافقة  للجامعة، فقد 
: ضعف اطالع الطالب على الرتاث اآليت النحو علىكبرية 

الرتبوي اإلسالمي وإسهامات العلما  املسلمني فيما يتعلق 
ضعف توجيه  (،4.29) وقضايا الرتبية مبتوسطمبوضوعات 

مي األقسام العلمية بوصلة البحث إىل جمال التأصيل اإلسال
 (.4.22) الرتبوية مبتوسطللعلوم 
ق ذات داللة كما كشفت الدراسة عن وجود فرو  -

تحديات التأصيل اإلسالمي ل إحصائية يف الدرجة الكلية
للعلوم الرتبوية تعزى ملتغري الربنامج؛ لصاحل طلبة الدكتوراه. 

يف الدرجة الكلية ووجود فروق ذات داللة إحصائية 
بوية تعزى ملتغري تحديات التأصيل اإلسالمي للعلوم الرت ل

النوع؛ وذلك لصاحل الطالبات. كما مل تكشف عن فروق 
تحديات التأصيل اإلسالمي يف الدرجة الكلية لدالة إحصائًيا 

 للعلوم الرتبوية تعزى ملتغري التخصص.

 :التوصيات
 :يأيت يوصي الباحث مبا، ائج البحثنتيف ضو   
السعي يف ترمجة املؤلفات يف الفكر الرتبوي اإلسالمي  -

اإلجنليزية من خالل  وأمهها اللغةللغات األجنبية األخرى 

مراكز ومعاهد الرتمجة يف اجلامعات وتوزيعها على اجلامعات 
 ومراكز البحوث يف العامل.

وضع برامج مكثفة للعاملني واملهتمني بالتأصيل  -
جتمع بني التأصيل يف العلوم اإلسالمي للعلوم الرتبوية 
 الشرعية والعلوم الرتبوية.

اشرتاط التخصص الشرعي أو اإلملام بأساسيات  -
العلوم الشرعية للقبول يف برامج الدراسات العليا يف الرتبية 

 اإلسالمية.
إعادة صياغة مقررات الفكر الرتبوي اإلسالمي يف  -

برامج الدراسات العليا حبيث تربز إسهامات العلما  
 املسلمني يف قضايا وموضوعات الرتبية.

تبين األقسام الرتبوية املسؤولة عن التأصيل خارطة  -
حبثية مبجاالت التأصيل اإلسالمي للعلوم الرتبوية 
وموضوعاته، وحث الطالب والطالبات على تسجيل 

 موضوعاهتم فيها.
وضع التأصيل اإلسالمي للعلوم من األولويات  -

 البحث العلمي باجلامعة.البحثية اليت تدعمها عمادة 
إعادة تفعيل دور اللجنة الدائمة للتأصيل اإلسالمي  -

يف اجلامعة، من إقامة املؤمترات والندوات واستكتاب 
 املهتمني بذلك.

 :راجعمال
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 لدى قادة مدارس التعليم العام بمدينة الدمام روعالقتها بفاعلية اتخاذ القرا التقنيةالقيادة 
 القحطاني عبد اهلل بن مسفر

 اإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الشرقية
 عبيد بن عبد اهلل السبيعي

 جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل -كلية الرتبية
 هـ7/12/1441وقبل  ،هـ21/8/1441للنشر  قدم

ومستوى فاعلية اختاذ  التقنيةهدفت الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام مبدينة الدمام للقيادة المستخلص: 
( عبارة موزعة على 39)من ة مكونة القرار لديهم، وحتقيقًا ألهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي بنوعيه املسحي واالرتباطي، باستخدام استبان

( قائداً. وقد أظهرت نتائج 108)عددهم والثاين فاعلية اختاذ القرار، مت تطبيقها على مجيع أفراد جمتمع الدراسة البالغ  التقنيةحمورين األول القيادة 
جاءت بدرجة كبرية، وأن مستوى فاعلية اختاذ القرار لدى قادة مدارس  التقنيةالدراسة أن درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام مبدينة الدمام للقيادة 

( بني الدرجة 0.01)الداللة التعليم العام مبدينة الدمام جاءت بشكل عام بدرجة كبرية، وأن هناك عالقة ارتباطية إجيابية دالة إحصائيًا عند مستوى 
 والدرجة الكلية ملستوى فاعلية اختاذ القرار لديهم. التقنيةلقيادة الكلية ملمارسة قادة مدارس التعليم العام مبدينة الدمام ل

مبدارس التعليم العام مبدينة الدمام،  التقنيةالقيادة  اجتاهويف ضوء نتائج الدراسة، مت تقدمي جمموعة من التوصيات من أبرزها: العمل على تعزيز         
لقادة، وحث قادة مدارس التعليم العام مبدينة الدمام على تفعيل مشاركة منسويب املدرسة يف جمتمعات لعالقتها القوية بتحسني فاعلية اختاذ القرار لدى ا

 التعلم عرب اإلنرتنت وإعداد اخلطط والربامج الالزمة لذلك.

 ، فاعلية اختاذ القرار، قادة املدارس.التقنيةالقيادة : الكلمات المفتاحية
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Abstract: The study aimed to reveal the relationship between the degree to which technological leadership is 

practiced by leader of public education schools in Dammam and the level of effectiveness of their decision-

making. To achieve the objectives of the study, the descriptive approach, both survey and correlational, using a 

questionnaire consisting of (39) items distributed on two axes. The first is technological leadership and the 

second is the effectiveness of decision-making. The tool was applied to all members of the study population, 

comprising 108 leaders. The results of the study showed that the degree to which leaders of public education 

schools in Dammam practice technological leadership was high. The level of effectiveness of decision-making 

among leaders of public education school in Dammam was generally high. There was a statistically significant 

positive correlation at the significance level of (0.01) between the total degree to which technological leadership 

is practiced by leaders of public education schools in Dammam for technological leadership and the total degree 

of the level of effectiveness of their decision-making. the light of the results of the study, a number of 

recommendations was presented, the most prominent of which are: working to promote the direction of 

technological leadership in public education schools in Dammam because of its strong relationship with 

improving the effectiveness of decision-making among leaders, and encouraging leaders of public education 

schools in Dammam to ensure effective participation of school employees in online learning communities and to 

prepare the necessary plans and programs. 
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 المقدمة

لقد أصبحت النظم الرتبوية أكثر حرصًا على عملية 
التحسني والتطوير لتحقيق قدر من التكيف مع التغريات 

ذلك قطاع الرتبية والتعليم، يف القطاعات مبا  مجيعاملتسارعة يف 
وذلك من خالل البحث عن أفضل املمارسات اليت تسهم يف 

 والتميز.  تطوير أداء األفراد، مبا يضمن هلا قدراً من الكفاءة
وتعد مؤسسات التعليم من املؤسسات اليت استفادت من 

يف كاسرتاتيجية   التقنيةأصبح ينظر إىل  فقد، التقنيةالتطورات 
حرصت هذه املؤسسات لذا ، مجيع وظائف اإلدارة وعملياهتا

حددت اجلمعية  إذيف جمال قيادة التعليم،  التقنيةعلى توظيف 
 International Society forالتعليم  لتقنيةالدولية 

Technology in Education (ISTE)  التقنية، معايري القيادة 
 التعليم لتقنية(، يليها املعايري الوطنية 2001يف عام )

(NETSللطالب يف عام ،) (واملعلمني يف عام2007 ،) 
ومعلمي  التقنية(، ومدريب 2009) (، واملديرين يف عام2008)

(، كما حددت تلك املعايري 2011) علوم احلاسب يف عام
واملهارات املطلوب توافرها لدى قادة املدارس من أجل دمج 

 ,Marilyn, 2011) يف املدارس التقنيةوتفعيل القيادة  التقنية

pp. 83-88.) 
على املطالبة  Kowch (2013) "كويش"لذا أكدت دراسة 
 "وكارتيرين إ"كما أكد   (.p.25)تقنياً بإعداد القادة الناشئني 

Eren and Kurt (2011)  على أنه ال ميكن جتاهل املسؤولية
يف املدرسة  التقنيةاليت تقع على عاتق قادة املدارس جتاه تطبيق 

ودعمها واستخدامها، تلبية لتوقعات الطلبة وأولياء األمور 
 .(p.630) التعلّمية –املتزايدة حنو التغيري يف العملية التعليمية 

( على املنهجية اجلديدة يف 2011كما يؤكد أمحد )
يف ممارسة الوظائف األساسية لإلدارة، حبيث  التقنيةاستخدام 

تتمثل يف االستخدام الفّعال جلميع تقنيات املعلومات 
واالتصاالت، وذلك لتسهيل العمليات اإلدارية اليومية يف 
املؤسسات التعليمية بشكل عام، واملدارس خاصة، واألمر 

لديهم الرغبة وكذلك املقدرة على استخدام  أصبح يتطلب قادة
 (.16يف تطوير املدرسة )ص التقنية

ومن هنا أشارت العديد من الدراسات على ضرورة تبين 
حديثة للقيادة ملواكبة تلك املتغريات اجتاهات مداخل و 
( إىل ضعف فاعلية 2007تشري دراسة آل الشيخ ) إذاحلديثة، 

ورة تبين أمناط قيادية تتماشى األمناط القيادية التقليدية، وضر 
مع متطلبات العصر املتغرية باستمرار؛ وهذا ما دعا إىل 
االجتاهات احلديثة يف القيادة التعليمية يف إبراز وأمهية القيادة 

حبيث يكون القائد صاحب رؤية وفكر إبداعي  التقنية
وابتكاري، وليس قائدًا تقليدياً. كما تؤكد دراسة الشرمان 

على أمهية امتالك القائد التكنولوجي  (2018وخطاب )
املهارات والكفايات اليت جتعله قادرًا على مواكبة االجتاهات 

املدرسة حنو التميز بالتكنولوجية حبيث يسعى باالرتقاء 
ومواكبة التطور يف العصر املتسارع التكنولوجي، فعلى القائد 

وممارستها.   التقنيةأن يكون قادراً على التعامل مع التغيريات يف 
 Anderson and) "وديكسرت اندرسون"كما أشارت دراسة 

Dexter (2005  بشكل  التقنيةإىل أن املدارس اليت تستخدم
فعال لديها قدرة أكرب على النجاح على مستوى اختاذ 

، وتؤكد على أن القيادة التقنيةالقرارات التنظيمية القائمة على 
املعلومات  تقنيةهي القيادة اليت تعتمد بشكل كبري على  التقنية

يف تيسري األعمال ويف احلصول على معلومات ويف صناعة 
تعمل على القرار اإلداري، لذلك األنظمة اإلدارية احلديثة 

باملدرسة  التقينجزءًا كبرياً من دخلها يف تطوير النظام استثمار 
(p.43.) 

نه نتيجة للتطورات إويف ضوء ما تقدم ميكن القول 
ويف ضوء املعلومات واالتصال،  تقنيةاملتسارعة يف جمال 

قيادي حديث  اجتاهمتطلبات القرن احلادي والعشرين ظهر 
العمليات القيادية يف املدارس،  مجيعيف  التقنيةسعى لتبين 

سواء املتعلقة منها باألعمال اإلدارية أو بالعمليات الفنية وهو 
 .لتقنيةايعرف بالقيادة  ما
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 في المدارس التقنيةالقيادة 
تناولت العديد من األدبيات تعريفات متعددة للقيادة 

ينبغي على القائد احلديث عما يف إطار  يف املدارس التقنية
يف خدمة مدرسته  التقنيةالرتبوي ممارسته يف جمال توظيف 

والسعي حنو حتقيق أهدافها، من خالل تعزيز دافعية منسويب 
 قد عرفو . التقنيةاملدرسة، وحتسني ممارساهتم 

متثل : بأهناالقيادة التقنية يف املدرسة  Dexter (2001)"دكسرت"
بيئة املدرسة مبا يف  بالتقنيةمجيع األنشطة واملمارسات املتعلقة 

يف  التقنيةيف ذلك القرارات التنظيمية والسياسات وتطبيقات 
ها عرف دفق Harris (2001)"هاريس" أما .(p.170) املدرسة

توفري التمويل والبنيات التحتية على بأهنا: قدرة قادة املدارس 
وكذلك الدعم االجتماعي واألخالقي لكل اجلهات  التقنية

املستفيدة يف املدرسة وذلك من أجل حتقيق الضروريات 
  .(p.263)املعلومات واالتصاالت يف التعليم.  لتقنيةالكاملة 
عملية التأثري  :بأهناالقيادة التقنية  (2011)شاهني  فكما عر  
التغري حداث إعي بواسطة التقنيات وذلك من أجل االجتما

يف املواقف، واملشاعر، والتفكري، والسلوك، واألداء مع األفراد، 
 "سورينسون ورانج"(. ويرى 59واجلماعات، واملنظمات )ص

Sorensen and Range (2013)  عَن ت   التقنيةأن القيادة 
من قبل مجيع املنتسبني للمدرسة،  التقنيةبتسهيل استخدام 

ل املدرسة وال ميانع بداخ التقنيةوهتتم بأدوار مساعدي 
سواء من داخل  التقنيةالباحثان من التعاقد مع مقدمي 

 (. PP.75-76) التقنيةاملدرسة أو خارجها لنجاح عمل القيادة 
 Raman, Don, and "رامان ودون وكاسيم"ويضيف 

Kasim (2014)   هي األساليب والطرق اليت  التقنيةأن القيادة
يستخدمها القادة الرتبويون من أجل تأثري وحتفيز استخدام 

بداخل فصوهلم الدراسية. وهنا يأيت دور القائد  للتقنيةاملعلمني 
الرتبوي يف متابعته ألداء املعلمني داخل املدرسة؛ هبدف التأكد 

املتوفرة لدى املدرسة، وضمان  للتقنيةمن استخدامهم 
واليت  التقنيةدة بشكل جيد من قبل الطالب هلذه االستفا

 (. PP.30-31تتمثل يف زيادة فعاليتهم وحتسن تعليمهم )

يف  التقنيةومن خالل العرض السابق ميكن تعريف القيادة 
منسويب يف  املدرسة بأهنا: قدرة القائد الرتبوي على التأثري

 وتوظيفها يف عمليات القيادة التقنيةاملدرسة باستخدام 
 املدرسية مبا يضمن حتقيق األهداف.

 التقنيةمعايير القيادة 
املعايري  (ISTEالتعليم ) لتقنيةحددت اجلمعية الدولية 

من أجل دمج  واملهارات املطلوب توافرها لدى قادة املدارس
 عرض أيتيف املدارس. وفيما ي التقنيةوتفعيل القيادة  التقنية

يف  للتقنيةلتلك املعايري وفقًا ملا ورد يف معايري اجلمعية الدولية 
 : على النحو اآليت، وهي ISTE (2001)التعليم 

ي ظهر القادة  إذتقنية(: عمليات ومفاهيم ) املعيار األول
 والعمليات الرقمية املختلفة. التقنيةفهًما متقدًما للمفاهيم 

: (البيئات واخلربات التعليميةتصميم وختطيط  (املعيار الثاين
خيطط القادة الرتبويون للبيئات التعليمية الفّعالة ويقدمون  إذ

 .  التقنيةمناذج منها وخربات مركبة قائمة على استخدام 
حيث : (التدريس والتعليم واملناهج الدراسية) املعيار الثالث

ميم ونشر اخلطط اليت اعلى تقدمي مناذج وتص يعمل القادة
لتعظيم تعّلم  التقنيةواالسرتاتيجيات لتطبيق  األساليبتشمل 
 الطالب.

تواصل قادة املدارس مع ي إذ (:والتقومي )التقييم املعيار الرابع
هبدف تنفيذ  التقنيةالبحوث احلديثة يف جمال استخدام 

 واعتماد أساليب تقييم وتقومي فّعالة.
يعمل  إذ: (اإلنتاجية واملمارسة املهنية) املعيار اخلامس

ييم ومنذجة املنتجات اليت مت القادة على تصميم وتطوير وتق
لتحسني وتعزيز إنتاجيتها  التقنيةها باستخدام موارد ؤ بنا

 واملمارسة املهنية من خالهلا.
القضايا االجتماعية واألخالقية والقانونية ) املعيار السادس

هنم يعمل القادة على التواصل والتعاون مع أقرا إذ: (واإلنسانية
من القادة، وكذلك أولياء األمور واجملتمع احمليط هبم وذلك 

 هبدف رعاية تعّلم الطالب.
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ات والتخطيط وإعداد اإلجراءات والسياس) املعيار السابع
أن يقوم القادة بتنسيق التطوير ب وذلك التقنية(:امليزانية لبيئات 

وسياساهتا  التقنيةوالتنفيذ املباشر إلجراءات البنية التحتية 
 وخططها وميزانيات املدارس اليت يعملون هبا.

يف تشكيل  القادةيساهم  إذ (:الرؤية والقيادة) املعيار الثامن
يف البيئة املدرسية  التقنيةالرؤية املشرتكة اليت هتدف لدمج 

وتعزيز البيئة والثقافة اليت من شأهنا أن ت ساهم يف حتقيق هذه 
 (.PP.1-5الرؤية )

 التقنيةوقد اقتصرت هذه الدراسة على ستة معايري للقيادة 
ة اإلنتاجية واملمارسو التعّلم والتدريس، و ، والقيادةهي )الرؤية 

القضايا و التقييم والتقومي، و والعمليات،  الدعم واإلدارةاملهنية، و 
والقانونية واإلنسانية( لتناسبها مع  واألخالقية االجتماعية

ستهدفة، والرتباطها بفاعلية اختاذ القرارات طبيعة مهام الفئة امل
 يف مدارس التعليم العام.

 التقنيةأدوار قادة المدارس في مجال القيادة 
يف سياق اهتمام الباحثني واملفكرين بتحديد أدوار قادة 

فالجنان "قامت كل من املدارس يف جمال القيادة التقنية 
باقرتاح  Flanagan and Jacobsen (2017) "وجاكوبسني

إطار عمل لتوضيح مسؤوليات وأدوار قائد املدرسة ضمن 
لقائد لتحقيق لمت تطوير مخسة أدوار  إذ، التقنيةجماالت القيادة 
 املعلومات واالتصاالت، وهذه األدوار هي:تقنية التكامل بني 

قائد للتعلم: وذلك من خالل تشجيع املعلمني على . 1
ستمرار، توفري فرص تعليمية التفكري يف ممارساهتم وتطويرها با

هادفة للجميع )للمعلمني والطالب وموظفي الدعم وأولياء 
األمور(، وحتسني قدرة الط الب على حل املشاكل والتعاون 

 يف دعم بناء املعرفة. التقنيةواستخدام 
قائد الستحقاقات الطالب: وذلك من خالل املساواة . 2

جلميع الطالب، وهذا يشمل التأكد من  التقنيةيف الوصول إىل 
أن كل م علم ي قدم املعلومات بصورة متساوية وتتناسب مع 

. كما جيب أن ي راعي التقنيةسن الط الب وتطورهم ومهاراهتم 
القائد القضايا االجتماعية واخللفية االقتصادية واالختالفات 

ام العرقية واللغوية واحلواجز النظامية اليت تؤثر على استخد
 .للتقنيةالط الب 

قائد لبناء القدرات: وذلك من خالل بناء قدرات . 3
الط الب واملوظفني، فعملية بناء القدرات ال تقتصر على بناء 
قدرات القيادات فقط ولكنها تشمل كل العاملني يف املدرسة 

 املعلومات واالتصاالت. لتقنيةوتطوير القيادة املتوقعة 
إشراك مجيع املعنيني يف قائد للمجتمع: من خالل . 4

اجملتمع، مبا يف ذلك اآلباء ورجال األعمال، وحتقيق أهداف 
، والتواصل ومعرفة إجنازات املدارس والتحديات التقين التكامل

اليت تواجهها يف إطار التواصل االجتماعي، وتوسيع نطاق 
 تعّلم الطالب خارج املدرسة.

عن إدارة املوارد قائد إلدارة املوارد: من خالل مسؤوليته . 5
. ويشمل ذلك وضع أولويات لإلنفاق، التقنيةالالزمة لتكامل 

يف  التقنيةوهذا يدعم بشكل مباشر أهداف خطة تطبيق 
املدرسة، وهذا يشمل أيًضا القرارات األساسية املتعلقة 

مثل توصيل وتوفري األسالك وأجهزة  التقنيةبتطبيقات 
لدراسية، ووضع يف الفصول ا احلاسوب يف املختربات أو

 (. p.126إرشادات لشراء األجهزة والربامج )
توجه  التعليم،يف مؤسسات  التقنيةويف ضوء أمهية القيادة 

يف مؤسسات  التقنيةاهتمام الباحثني حنو دراسة القيادة 
دراسة هدفت  Beytekin (2014)"بيتكني"أجرى  إذالتعليم، 

إىل التأكد من جتهيز واستعداد مديري املدارس الثانوية لتطبيق 
( 618مشلت العينة عدد ) إذيف مدارسهم،  التقنيةالقيادة 

وقد  مديراً ونائب مدير مدرسة ثانوية يف مقاطعة أزمري الرتكية، 
توصلت نتائج الدراسة إىل أنه توجد فروق لدى مديري 

جاءت  إذ، التقنيةيق كفايات القيادة املدارس الثانوية يف تطب
القيادة والرؤية يف أعلى درجات مستويات القيادة لدى 

جاءت املواطنة الرقمية يف أدناها، وكذلك  يف حنياملديرين، 
أظهرت النتائج فروقًا يف االستعداد والتأهب لتطبيق القيادة 

ين بني مديري املدارس الثانوية وذلك لصاحل املديرين الذ التقنية
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عن املديرين الذين مل يشاركوا يف  التقنيةشاركوا يف دورة إعداد 
 هذه الدورة.

تشخيص إىل ( دراسة هدفت 2018) كما أجرى اجلهين
واقع تطبيق القيادة اإللكرتونية يف إدارات التعليم باململكة 
العربية السعودية يف ضوء تقنيات املعلومات واالتصاالت من 

وحتديد أهم متطلبات تطبيق القيادة  وجهة نظر أفراد الدراسة،
اإللكرتونية يف إدارات التعليم، وأبرز املعوقات اليت حتول دون 
إمتام ذلك، والتعرف على أهم النماذج واخلربات العاملية 
واإلقليمية يف هذا اجملال، باستخدام استبانة مت تطبيقها على  
افة كامل أفراد الدراسة من مديري التعليم ومساعديهم باإلض

إىل عينة عمدية من مديري اإلدارات بإدارات التعليم يف 
 الدراسة امليدانية بلغ جمموع أفراد إذ السعودية، اململكة العربية

ية وهي: موافقة أغلبية تفرداً، وتوصلت إىل النتائج اآل (427)
أفراد الدراسة على واقع تطبيق القيادة اإللكرتونية يف القيادة 

تطبيقها يف الدعم واإلدارة وكذلك والتخطيط، أما واقع 
اإلنتاجية واملمارسة املهنية والتقومي، فقد جاءت إجاباهتم 
متفاوتة معظمها بدرجة غري موافق، ويتفق أفراد الدراسة بشدة 
أن هناك متطلبات بشرية، ومادية، وتدريبية البد من توافرها 

 لتطبيق القيادة اإللكرتونية.
حتديد االحتياجات  ( إىل2018وسعت دراسة السيف )

التدريبية لقائدات مدارس التعليم العام يف مدينيت الدمام واخلرب 
، من خالل استبانة مت تطبيقها التكنولوجيةوفقًا ملعايري القيادة 

( قائدة، وتوصلت 234أفراد جمتمع الدراسة وعددهن ) على
نتائج الدراسة إىل أن لدى قائدات املدارس احتياجات تدريبية 

، وأن قدراهتن يف ممارسة وتطبيق التكنولوجيةل القيادة يف جما
 وأجرى. معايري القيادة التكنولوجية كانت بدرجة متوسطة

دراسة   Thannimalai and Raman (2018)ورامان" ثامنايل"
اخلاصة باملديرين،  التقنيةهدفت إىل حتديد مستوى القيادة 

التقنية الكشف عن أثر التطوير املهين على العالقة بني القيادة و 
من خالل ومت لدى املعلمني، التقنية اخلاصة باملديرين وتكامل 

( 645( مديًرا، و)90استبانة طبقت على عينة تكونت من )

(، Kedahمعلماً من املدارس الثانوية الوطنية يف مقاطعة كيدا )
ية: أن مستوى القيادة تائج اآليا، وتوصلت إىل أهم النتماليز 

بني مديري مدرسة كيدا الثانوية على مستوى عاٍل، كما التقنية 
يف التعليم بصورة كبرية، وأن هناك عالقة ذات التقنية مت دمج 

ملديري املدارس وتكامل التقنية داللة إحصائية بني القيادة 
 مهم يف الفصول الدراسية، وأن التطوير املهين له تأثريالتقنية 

يف الفصول التقنية وتكامل التقنية على العالقة بني القيادة 
 الدراسية.

دراسة هدفت إىل ( 2019) أجرى السبيعي والشهريوكما  
التعرف على واقع ممارسة القيادة اإللكرتونية يف املدارس الثانوية 
احلكومية للبنات يف مدينة الرياض ومدى توافر متطلبات 

االستبانة أداة جلمع املعلومات من أفراد تطبيقها، واستخدمت 
( قائدة مدرسية. وتوصلت الدراسة إىل 71الدراسة وعددهن )

أن واقع ممارسة قائدات املدارس الثانوية للقيادة اإللكرتونية  
كان بدرجة عالية، كما بنيت الدراسة أن قائدات املدارس 

قيادة يبدين بأمهية توافر عدد من املتطلبات الالزمة لتطبيق ال
اإللكرتونية يف مدارسهن وهي املتطلبات التقنية، املتطلبات 

 املالية، املتطلبات البشرية، املتطلبات اإلدارية. 
ويف ضوء ما أبرزته الدراسات السابقة تتأكد أمهية القيادة 

يف جناح قائد املدرسة من خالل قدرته على التعامل مع  التقنية
ف قادة املنظمات العصرية، ومتطلباهتا، ليصبح يف مصا التقنية

 القحطايناألمر الذي حيتم على قادة املدارس كما يرى 

ليصبحوا قدوة ومؤثرين على التقنية ضرورة تعلم  (2016)
العاملني بامليدان الرتبوي، من خالل تشجيع ومساعدة 

وتوظيفها يف مجيع التقنية منسويب املدرسة على استخدام 
 (.29أعماهلم )ص

لقيادة التقنية والقيادة اإللكرتونية عالقة والعالقة بني ا
املمارسات القيادية اإللكرتونية تعتمد على قدرة  إذ إنتكاملية 

القائد على استخدام التقنية والتأثر يف العاملني مبا يسهم يف 
 توظيفها يف جمال العمل.
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  فاعلية اتخاذ القرار
يقصد بفاعلية اختاذ القرار: قدرة القائد على اختيار البديل 
الذي حيقق أفضل العوائد باستخدام نفس املوارد من بني 
البدائل املتاحة، أي أن اهلدف من اختيار البديل األفضل هو 

استخدام كمية حمددة من املوارد )كنعان، بتعظيم النتائج 
ا ( بأهن48، 2012(. كما يعرفها الغزايل )389، 2009

جناز األهداف املرجوة للمؤسسة إ"مسامهة القرارات املتخذة يف 
بشكل يضمن سهولة تنفيذ القرار وقبوله من املعنيني بالتنفيذ 
وأن يتم اختاذه يف الوقت املناسب، والفاعلية هي نتيجة لنوعية 
 نالقرار مضروبة يف مدى قبول القرار من قبل األفراد الذي

 ينبغي عليهم تنفيذه". 
ويف ضوء ذلك ميكن تعريف فاعلية اختاذ القرار بأنه: قدرة 
القائد الرتبوي على اختاذ القرارات اليت تسعى لتحقيق 

 األهداف املرجوة املتفقة مع أهداف وسياسة التعليم. 
 معايير فاعلية اتخاذ القرار

اختلف آراء الباحثني يف تصنيف أبعاد فاعلية اختاذ القرار، 
( أن الفاعلية الكلية للقرار ميكن 56، 2011يرى النبيه ) إذ

 قياسها من خالل معايري اجلودة وقبول القرار، ومها:
 اجلودة يف ضوء عناصر الدقة والتكاليف.. 1
 القبول من خالل االقتناع والرغبة يف التنفيذ. . 2

( فريى أن هناك أربعة معايري رئيسة 2004صرة )أما منا
 : على النحو اآليت هيو لفاعلية اختاذ القرار 

يكون هناك معوقات حتد من  سهولة تنفيذ القرار: أال  . 1
 تنفيذ القرار املتخذ. 

قبول القرار من قبل املعنيني: أن يكون القرار املتخذ . 2
 مقبواًل من مجيع املرؤوسني.

يف اختاذ  االقرار: أن يكون الوقت مناسبً زمن اختاذ . 3
 القرار حبدوث املشكلة.

جودة القرار املتخذ: يتم ذلك من خالل حساب . 4
حجم العائد الفعلي للمنظمة نتيجة للقرارات املتخذة بأفضل 

استثمار للموارد البشرية واملادية املتاحة بأقل جهد وتكلفة 
 (. 20)ص

قرار الفعال ( أن لل154، 2008ويشري احلريري )
 مواصفات لكي يكون قراراً سليماً وجيداً تتمثل يف اآليت:

 ليضمن حتقيق األهداف. اأن يكون القرار صحيحً . 1
 .اوواضحً  اأن يكون القرار دقيقً . 2
 أن يكون القرار اقتصادياً، تكلفة معقولة.. 3
 أن يكون القرار واقعي ميكن تطبيقه. . 4

ويف ضوء هذه املعايري تتأكد أمهية مراعاة تلك املعايري من 
قبل قادة مدارس التعليم العام قبل اختاذ القرارات مبا يسهم يف 
قبوهلا وفاعليتها يف حتسني أداء املدرسة، ومن هنا تتأكد أمهية 

ودورها يف حتسني مستوى فاعلية القرار يف  التقنيةالقيادة 
ساعد القادة على استشراف ت هياملؤسسات التعليمية، ف

املستقبل بشكل يساعد القائد على اختاذ القرار بسهولة 
وبسرعة من خالل املعلومات وقواعد البيانات اليت مت توظيفها 
مبا يسهم يف فاعلية القرارات املتخذة، ومساعدة منسويب 

 املدرسة على أداء مهامهم بكل كفاءة.
علية اختاذ القرار فا وباالطالع على األدبيات اليت تناولت

يالحظ أنه من أبرز املوضوعات اليت حظيت باهتمام الباحثني 
 يف جمال تطوير مؤسسات التعليم، فقد أجرى الزبيدي

( دراسة هدفت إىل الكشف عن األمناط القيادية 2015)
السائدة لدى مديرات مدارس التعليم العام مبحافظة الليث، 

وكذلك التعرف على لديهن،  ومستوى فاعلية اختاذ القرار
درجة العالقة االرتباطية بني األمناط القيادية السائدة ومستوى 
فاعلية اختاذ القرار، وحتديد النمط القيادي الذي يفسر أكرب 
قدر من تباين مستوى فاعلية اختاذ القرار لدى مديرات 
املدارس من وجهة نظر معلمات التعليم العام مبحافظة الليث، 

املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة  واستخدمت الباحثة
الليث.  دارس التعليم العام مبحافظةمب( معلمة 285) من

ية: أن األمناط القيادية اليت متارسها توتوصلت إىل النتائج اآل
مديرات املدارس كما تراها املعلمات وقعت مجيعها بدرجة 
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مرتفعة، وأن ليس هنالك منط سائد بني هذه األمناط، وأن 
ممارسة فاعلية اختاذ القرار لدى مديرات املدارس جاءت درجة 

مرتفعة، وأنه توجد عالقة ارتباطية موجبة بني درجة ممارسة 
 األمناط القيادية ومستوى فاعلية اختاذ القرار. 

 Olcum and Titrek (2015) " أولكوم وتيرتكوكما أجرى "
القرار هدفت إىل التعرف على العالقة بني أمناط اختاذ  ةدراس

لدى مديري املدارس ومستويات حتقيق الرضا الوظيفي 
ة يف للمعلمني، ومت استخدام املنهج االرتباطي، وأجريت الدراس

للدراسة، وقد تكونت عينة  أداةً تركيا، واستخدمت االستبانة 
( مديرًا من املدارس 167( معلمًا و)483الدراسة من )

ئج الدراسة إىل أن االبتدائية يف مقاطعة سكاريا، وتوصلت نتا
الرضا الوظيفي للمعلمني يتأثر بنمط القرار املتخذ من قبل 
املدير، كما أن هناك مستويات عالية من الرضا الوظيفي 
اجلوهري بني املعلمني واإلداريني، وأن هناك ارتباطًا إجيابيًا بني 
أمناط القرار اليت يتخذها املدير والرضا الوظيفي لدى املعلمني، 

علمني يستطيعون االستفادة من مهارات املديرين الذين وأن امل
عزز لديهم شعورهم باإلجناز يف هناية تيتخذون قرارات صائبة 

 يوم العمل.
( دراسة هدفت إىل التعرف 2017كما أجرى اخلضري )

فاعلية اختاذ القرار لدى مديري املدارس الثانوية يف  على
( 250لت العينة )حمافظات غزة وعالقتها بإدارة األزمات، ومش

معلمًا ومعلمة من معلمي املرحلة الثانوية مبحافظات غزة، 
وتوصلت نتائجها إىل أن فاعلية اختاذ القرار لدى مديري 

بدرجة متوسطة، وأنه جاء املدارس الثانوية مبحافظات غزة 
توجد عالقة ارتباطية طردية موجبة دالة إحصائيًا بني 

الدراسة لدرجة فاعلية اختاذ القرار متوسطات تقدير أفراد عينة 
ومستوى إدارة األزمات لدى مديري املدارس الثانوية 

 مبحافظات غزة.
( دراسة هدفت إىل حتديد 2018) كما أجرى الشريف

درجة فاعلية اختاذ القرارات لدى مديري املدارس اخلاصة 
مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني والتحقق من مدى 

اطية دالة إحصائيًا بني متوسط تقديرات أفراد وجود عالقة ارتب
عينة الدراسة لدرجة فاعلية اختاذ القرارات لدى مديري املدارس 
اخلاصة مبحافظات غزة، وبني متوسط تقديرات الرضا الوظيفي 

( معلمًا ومعلمة، 273تكونت العينة من ) إذللمعلمني، 
ى وخلصت نتائجها إىل أن درجة فاعلية اختاذ القرارات لد

مديري املدارس اخلاصة مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني 
جاءت بدرجة كبرية، وأنه توجد عالقة ارتباطية موجبة بني 
متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة فاعلية 
اختاذ القرارات لدى مديري املدارس اخلاصة مبحافظات غزة، 

 .وبني متوسط تقديرات الرضا الوظيفي للمعلمني
( دراسة استهدفت  الكشف 2019كما أجرى عدوان )

عن مستوى فاعلية اختاذ القرار وعالقتها بالذكاء الوجداين 
لدى مديري املدارس األساسية مبحافظات فلسطني اجلنوبية، 

( معلمًا ومعلمة 299باستخدام استبانة مت تطبيقها على )
باملدارس األساسية مبحافظات فلسطني اجلنوبية، وخلصت 
نتائج الدراسة إىل أن مستوى فاعلية اختاذ القرار لدى مديري 

نظر  املدارس األساسية مبحافظات فلسطني اجلنوبية من وجهة
وأن هناك عالقة ارتباطية موجبة  املعلمني جاء بدرجة متوسطة،
ستوى فاعلية اختاذ القرار لدى ملبني متوسط تقديرات املعلمني 

توسط تقديراهتم ملستوى مديري املدارس األساسية، وبني م
 الذكاء الوجداين لدى مديريهم.

ويف ضوء العرض السابق وبعد االطالع على األدب 
وفاعلية  التقنيةالنظري والدراسات السابقة يف جمال القيادة 

اختاذ القرار وجد أن هناك ندرة يف الدراسات اليت تناولت 
ذلك فيما وفاعلية اختاذ القرار و  التقنيةالعالقة بني القيادة 

خيص قادة مدارس التعليم العام، ومن هنا جاءت هذه الدراسة 
 التقنيةاليت هدفت إىل الكشف عن واقع ممارسة القيادة 

وعالقتها بفاعلية اختاذ القرار لدى قادة مدارس التعليم العام 
 مبدينة الدمام.
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 مشكلة الدراسة
تواجه مؤسسات التعليم العام حتديات وتغريات متسارعة 
تستلزم وجود قيادة فعالة متتلك القدرة على التعامل مع 
التغريات ومواجهة التحديات الناجتة عن تسارع عجلة التنمية 

كور وإرباي "والتطوير يف عاملنا املعاصر، لذا تؤكد دراسة 
أن املسؤولني إىل  Kor,  Erbay, and  Engin (2016)" وإجنني

يف قطاع التعليم م لزمون بأداء أدوار خطرية وغاية يف األمهية 
وإدارة التعليم، وذلك يستلزم  التقينفيما يتعلق مبواكبة التطور 

وممارستها واقعياً، وكذلك أكدت دراسة  التقنيةإجراء القيادة 
يف   Flanagan and Jacobsen (2017)"فالجنان وجاكوبسني"

نتائجها أن مديري املدارس يقع على عاتقهم تقدمي رؤية 
وعليهم  التقنيةداخل البيئة املدرسية، فهم قادة  التقنيةلتنفيذ 

، األمر الذي تقنياً تطوير مجيع القطاعات بداخل املدرسة 
سيزيد من مسؤوليات مديري املدارس من عدة أوجه منها ما 

من مهارات مطلوبة  أنفسهم نجيب توافره لدى هؤالء املديري
وذلك يف زيادة العمل امللقى على عاتقهم داخل املدرسة. كما 

إىل أن  Weng and Tang (2014)"ونج وتانج"خلصت دراسة 
من شأهنا أن تساعد النظام املدرسي  التقنيةاستخدام القيادة 

على رفع اإلنتاجية ورفع جودة املنتج الرتبوي، وزيادة فاعلية 
ب أن يكون الرتكيز على امتالك األدوات املعلم، وأنه ال جي

فقط، ولكن جيب تدريب املعلمني واإلداريني على  التقنية
اختاذ القرارات ويف البحث عن  التقنية يفاالستفادة من هذه 

 املعلومات واستخدامها يف العملية التعليمية.
ويف اململكة العربية تزايد االهتمام باستخدام تقنية 

الت يف املؤسسات نتيجة للمتغريات املعلومات واالتصا
املتسارعة يف خمتلف اجملاالت املعرفية والعلمية والتقنية، مبا 

، التقنيةيضمن تعزيز قدرة القيادات الرتبوية يف جمال استخدام 
( للمملكة العربية 2030) ومبا يتوافق مع حتقيق الرؤية الطموحة

اليت أولتها وزارة التعليم  التقنيةالسعودية ومواكبة التطورات 
أمهية بالغة هبدف دعم التحول الرقمي يف املدارس كنظام نور 
ونظام فارس وبوابة املستقبل ونظام راسل، لذا أوصت دراسة 

( بضرورة تزويد قادة املدارس 168، 2016) آل كردم
يف قيادة  باملهارات التعليمية ليتمكنوا من استخدام التقنيات

 مدارسهم.

 الدراسةأسئلة 
ما درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام مبدينة الدمام .1

 ؟هممن وجهة نظر  التقنيةللقيادة 
ما مستوى فاعلية اختاذ القرار لدى قادة مدارس التعليم .2

 ؟همالعام مبدينة الدمام من وجهة نظر 
عند مستوى  ذات الداللة اإلحصائيةعالقة .ما ال3

(α≤0.01 ) بني درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام مبدينة
 ومستوى فاعلية اختاذ القرار لديهم؟ التقنيةالدمام للقيادة 

 أهداف الدراسة
 هتدف هذه الدراسة إىل:

حتديد درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام مبدينة .1
 . رهممن وجهة نظ التقنيةالدمام للقيادة 

ة اختاذ القرار لدى قادة الوقوف على مستوى فاعلي.2
 .هممدارس التعليم العام مبدينة الدمام من وجهة نظر 

الكشف عن طبيعة العالقة بني درجة ممارسة قادة .3
ومستوى  التقنيةمدارس التعليم العام مبدينة الدمام للقيادة 

 فاعلية اختاذ القرار لديهم.

 الدراسةأهمية 
تنبع أمهية الدراسة من أمهية موضوع القيادة الرتبوية اليت 
حتظى باهتمام بالغ من قبل الدارسني والباحثني يف جمال 

الدراسة الضوء على أحد االجتاهات  إذ تسلطاإلدارة الرتبوية، 
وما حتققه من  التقنيةاحلديثة يف القيادة الرتبوية، وهي القيادة 

مواجهة التغيريات السريعة يف متيز يف األداء، وقدرهتا على 
البيئات احمليطة هبا، مبا يسهم يف إثراء املكتبة العربية وي شكل 

، ال سيما أن هذا التقنيةمرجعًا للباحثني يف جمال القيادة 
 االجتاه يعد حديثاً ونسبياً يف جمال القيادة الرتبوية.
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أما على املستوى العملي فتربز أمهية الدراسة يف أنه من 
 مول أن تسهم نتائجها يف:املأ

تطوير أداء القيادات املدرسية يف مدينة الدمام من  .1
، وتعزيز جوانب التقنيةخالل التعرف على ممارستهم للقيادة 

 .التقنيةالقوة، وتاليف أوجه القصور ملعايري القيادة 
تقدمي التوصيات واملقرتحات اليت تساعد على تطبيق  .2

يف  مبدينة الدماموتفعيلها مبدارس التعليم العام  التقنيةالقيادة 
 اململكة العربية السعودية. 

تقدمي منهجية مرجعية مهمة يستفيد منها القادة  .3
الرتبويون يف قيادهتم حنو مدارس املستقبل، بطريقة متكنهم من 

 اختاذ القرارات املناسبة لالرتقاء مبستوى مدارسهم. 

 حدود الدراسة
للدراسة يف املوضوعي  متثل احلد عية:الموضو الحدود 

لدى قادة مدارس التعليم العام مبدينة الدمام  التقنيةلقيادة ا
  ، التعّلموالقيادة)الرؤية  هي:التقنية على ستة جماالت للقيادة 

الدعم واإلدارة  املهنية،ة والتدريس، اإلنتاجية واملمارس
االجتماعية واألخالقية والعمليات، التقييم والتقومي، القضايا 

والقانونية واإلنسانية(، وعالقتها بفاعلية اختاذ القرار اليت 
تضمنت ثالثة جماالت وهي )جودة القرارات اإلدارية، قبول 

 .القرار من قبل املعنيني، التوقيت املالئم الختاذ القرار(
الفصل الدراسي  ط بقت الدراسة خالل الحدود الزمانية:

  ه. 1439/1440الثاين من العام الدراسي 
على مدارس التعليم العام احلكومية  ط بقتالمكانية: الحدود 

 -املتوسط -للبنني مبدينة الدمام مبراحلها الثالث )االبتدائي
 الثانوي(.

ط بقت على قادة مدارس التعليم العام الحدود البشرية: 
( قائدًا مدرسياً، ميثلون  108للبنني مبدينة الدمام وعددهم )

 الدراسة.كامل جمتمع 

 

 مصطلحات الدراسة
 فتعر  :Technological leadership))التقنية القيادة 

بأهنا "عملية التأثري يف األفراد وتشجيعهم بدفعهم حنو إجناز 
يكون  إذ، التكنولوجياأهداف معينة من خالل استخدام 

القائد قادراً على اختاذ قرارات سريعة وفورية ملا هو مطلوب منه 
 "مما يسهم يف حتقيق أهداف املؤسسةيف أي وقت ومكان 

 (.201، ص2008)العمار،
إجرائياً: قدرة قادة مدارس التعليم  التقنيةويقصد بالقيادة 

 التقنية العام على التأثري مبنسويب املدرسة يف جمال استخدام
يفها يف عمليات القيادة املدرسية مبا يضمن فاعلية اختاذ وتوظ

 القرارات.
-Effectiveness of decision)القرار )فاعلية اتخاذ 

making 
مسامهة القرارات املتخذة يف إجناز األهداف  تعرف بأهنا "

املرجوة للمؤسسة بشكل يضمن سهولة تنفيذ القرار وقبوله من 
اختاذه يف الوقت املناسب، والفاعلية املعنيني بالتنفيذ وأن يتم 

هي نتيجة لنوعية القرار مضروبة يف مدى قبول القرار من قبل 
 (.43، ص2012)الغزايل، ينبغي عليهم تنفيذه" ناألفراد الذي

: العملية اليت يقوم بأهنا ويقصد بفاعلية اختاذ القرار إجرائياً 
من خالهلا قائد املدرسة باختاذ القرارات بشكل يضمن 

 فاعليتها يف حتقيق األهداف الرتبوية.

  منهجية الدراسة وإجراءاتها
يف ضوء أهداف الدراسة مت استخدام املنهج  منهج الدراسة:

 الوصفي بنوعيه املسحي واالرتباطي.
ن جمتمع الدراسة من مجيع قادة مدارس : تكو  مجتمع الدراسة

( قائداً 108التعليم العام احلكومية للبنني والبالغ عددهم )
ونظرًا لصغر اجملتمع فقد مت توزيع أداة  الدمام،تربويًا يف مدينة 

( 103الدراسة على مجيع أفراد اجملتمع، وقد استجاب منهم )
 من إمجايل جمتمع الدراسة. (%95.4قائداً، أي بنسبة )
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  1جدول 
 هـ1439/1440غرب الدمام( للعام الدراسي  -)شرق الدمامأعداد قادة مدارس التعليم العام )بنين( الحكومية في مكاتب التعليم 

 أداة الدراسة
يف الدراسة،  بناء على طبيعة البيانات، وعلى املنهج املتبع

لتحقيق أهداف وقد تكونت  أداةً استخدمت االستبانة 
على ( عبارة موزعة 39االستبانة يف صورهتا النهائية من )

 :يتحمورين، وذلك على النحو اآل
( عبارة 24، ويتكون من )التقنيةاحملور األول: يتناول القيادة 

 :على النحو اآليتجماالت، وذلك  ةموزعة على ست
 ( عبارات. 4، ويتكون من )والقيادةاجملال األول: يتناول الرؤية 

( 4ن من )اجملال الثاين: يتناول التعلم والتدريس، ويتكو 
 عبارات. 

اجملال الثالث: يتناول اإلنتاجية واملمارسة املهنية، ويتكون من 
 ( عبارات. 4)

اجملال الرابع: يتناول الدعم واإلدارة والعمليات، ويتكون من 
 ( عبارات. 4)

( 4اجملال اخلامس: يتناول التقييم والتقومي، ويتكون من )
 عبارات. 

االجتماعية واألخالقية اجملال السادس: يتناول القضايا 
 ( عبارات.4والقانونية واإلنسانية، ويتكون من )

( 15احملور الثاين: يتناول فاعلية اختاذ القرار، ويتكون من )
 : على النحو اآليتجماالت، وذلك  ةعبارة موزعة على ثالث

( 5اجملال األول: يتناول جودة القرارات اإلدارية، ويتكون من )
 عبارات.
الثاين: يتناول قبول القرار من قبل املعنيني، ويتكون من اجملال 

 ( عبارات.5)
اجملال الثالث: يتناول التوقيت املالئم الختاذ القرار، ويتكون 

 ( عبارات.5من )
مقياس ليكرت ولتسهيل تفسري النتائج استخدم الباحثان 

مت  إذبنود األداة.  نلتحديد مستوى اإلجابة ع اخلماسي
 كبريةية: )تابة لدرجة املمارسة األوزان اآلجإعطاء بدائل اإل

جداً  ضعيفة، 2= ضعيفة، 3، متوسطة =4= كبرية،  5=جداً 
مث مت تصنيف تلك اإلجابات إىل مخسة مستويات  (،1=

 ية:توية املدى من خالل املعادلة اآلمتسا
عدد بدائل األداة ÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكرب قيمة

( =5-1 ÷ )5  =0.80 
 :يتل على التصنيف وفقاً للجدول اآللنحص

 2جدول 
 :ةتوزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراس
 مدى المتوسطات وصف درجة الممارسة 

 5.00 – 4.21 جداً  كبرية
 4.20 – 3.41 كبرية
 3.40 – 2.61 متوسطة

 أعداد قادة مدارس التعليم العام الحكومية للبنين بالدمام  مكتب التعليم
 بحسب المرحلة التعليمية

 
 عدد أفراد المجتمع

 ثانوي متوسط ابتدائي اإلجمالي
 61 11 20 30 شرق الدمام
 47 9 10 28 غرب الدمام
 108 20 30 58 اإلجمالي
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 مدى المتوسطات وصف درجة الممارسة 

 2.60 – 1.81 ضعيفة
 1.80 – 1.00 جداً  ضعيفة

 صدق أداة الدراسة
الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق احملكمني(: بعد 
 االنتهاء من بناء أداة الدراسة مت عرضهما على عدد من

حمكماً( من ختصص اإلدارة  20احملكمني واستجاب منهم )
الرتبوية، ط لب منهم إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات 
ومدى مالءمتها ملا وضعت ألجله، ومدى مناسبة العبارات 

للمحور الذي تنتمي إليه، مع وضع التعديالت واالقرتاحات 
 اليت ميكن من خالهلا تطوير أداة الدراسة يف صورهتا األولية.

ألداة الدراسة: بعد التأكد من الصدق  االتساق الداخلي
الظاهري ألداة الدراسة مت تطبيقها ميدانياً، ومت حساب معامل 

مت  إذاالرتباط "بريسون" ملعرفة الصدق الداخلي لالستبانة 
حساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات 

 عبارة كمااالستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ال
 ية.تتوضح ذلك اجلداول اآل

  3جدول 
 للمحور( بالدرجة الكلية التقنيةمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات مجاالت محور )القيادة 

اإلنتاجية والممارسة  التعلم والتدريس والقيادةالرؤية 
 المهنية

معامل  العبارةرقم 
 االرتباط

معامل  العبارة
 االرتباط

 معامل االرتباط العبارة

وجود رؤية لدى املدرسة يف جمال . 1
التقنية.توظيف   

تقييم مستوى استخدام . 1 **0.66
م يف جمال التعلّ  للتقنيةاملعلمني 

 والتدريس.

للوصــــول  التقنيــــةاســــتثمار الــــربامج . 1 **0.68
 مللفات وسجالت منسويب املدرسة.

0.69** 

حث منسويب املدرسة على املشاركة يف . 2
التقين.عمليات التخطيط   

تفعيـــــــل اســـــــتخدام املعلمــــــــني . 2 **0.69
 يف التدريس. للتقنية

تفعيل مشاركة منسـويب املدرسـة يف . 2 **0.64
 نرتنت.جمتمعات التعلم عرب اإل

0.64** 

الالزمة لدعم  التقنيةتوفري املتطـــلبات . 3
.التخطيط املدرسي  

مســـــــــاعدة املعلــــــــــــمني علــــــــــى . 3 **0.70
لتحلــــيل بيانــات  التقنيــةاســتخدام 
 الطـــالب.

يف عمليـة التواصــــل  التقنيةتوظيف . 3 **0.809
 بني منسويب املدرسة.

0.74** 

مشاركة منسويب املدرسة يف عمليات . 4
 .التقينالتخطيط 

مالئمـة تسـهم يف  تقنيـةتوفري . 4 **0.69
 التنمية املهنية للمعلمني.

لتحســــــــــــــني  التقنيــــــــــــــةاســــــــــــــتخدام . 4 **0.83
 املمارسات التعليمية يف املدرسة.

0.77** 

القضايا االجتماعية  التقييم والتقومي الدعم واإلدارة والعمليات
واألخالقية والقانونية 

 واإلنسانية
معامل  العبارة

 االرتباط
معامل  العبارة

 االرتباط
 معامل االرتباط العبارة

التحقـــــــق مـــــــن مســـــــتوى رضـــــــا منســـــــويب . 1
 .التقيناملدرسة عن خدمات الدعم 

ـــــــةاســـــــتخدام . 1 **0.76 يف جمـــــــال  التقني
 تقييم نظم التشغيل اإلدارية. 

تعزيـــز املمارســــــات اآلمنـــة يف جمـــال . 1 **0.81
 .التقنيةاستـــخدام 

0.73** 

 التقنيــــــــــــةتـــــــــــــطوير النمـــــــــــاذج . 2 **0.793 يف التعليم. التقنيةنشر الوعي بأمهية . 2
ـــــــم  ـــــــانات تقييـ ـــــــع بيــ الالزمــــــة جلمـ

ـــز املمارســـات الـــيت تســـاهم يف . 2 **0.803 تعزي
معاجلــــــة القضــــــايا املرتبطــــــة  صوصــــــية 

0.77** 
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اإلنتاجية والممارسة  التعلم والتدريس والقيادةالرؤية 
 المهنية

معامل  العبارةرقم 
 االرتباط

معامل  العبارة
 االرتباط

 معامل االرتباط العبارة

 األمان عرب اإلنرتنت. الطـــالب.

توفري امليزانية الالزمة لتلبية االحتياجـــات . 3
 للمــدرسة. التقنية

يف تقيــــــيم  التقنيــــــةاســــــتخدام . 3 **0.62
 نتائج الطالب. 

نشــــــــر املعلومــــــــات حــــــــول اآلثــــــــار . 3 **0.74
 يف الفصـــول الدراسيـــة. بالتقنيةاملتعلقة 

0.72** 

دعم منسويب املدرسة يف جمال اسـتخدام . 4
)مثـــــل: برنـــــامج نـــــور، برنـــــامج  التقنيـــــةنظـــــم 

 فارس، بوابة املستقبل(.

ــــيم أداء منســــويب املدرســــة . 4 **0.72 تقي
 .التقنيةيف جمال استخدام 

تنفيــــــــــــذ بــــــــــــرامج تنميــــــــــــة الــــــــــــوعي . 4 **0.74
 األخالقي ملنسويب املدرسة.

0.58** 

 0.01دال عند مستوى  **
 4جدول 

  :للمحور( بالدرجة الكلية التقنيةمعامالت ارتباط بيرسون لمجاالت محور )القيادة 
 معامل االرتباط المجال معامل االرتباط المجال

 **0.893 الدعم واإلدارة والعمليات **0.816 والقيادةالرؤية 
 **0.884 التقييم والتقومي **0.867 التعلم والتدريس

 **0.848 واألخالقية والقانونية واإلنسانيةالقضايا االجتماعية  **0.868 اإلنتاجية واملمارسة املهنية
0.01دال عند مستوى  **

أن مجيع العبارات  (4) (3) نييتضح من خالل اجلدول
ترتاوح معامالت  إذ(، 0.01)واجملاالت دالة عند مستوى 

، 0.816ما بني ) التقنيةاالرتباط جملاالت حمور القيادة 

0.893).  

وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق  
الداخلي، كما يشري إىل مؤشرات صدق مرتفعة وكافية ميكن 

 الوثوق هبا يف تطبيق الدراسة احلالية.

 5جدول 
 :محورمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات مجاالت محور )فاعلية اتخاذ القرار( بالدرجة الكلية لكل 

 التوقيت المالئم التخاذ القرار قبول القرار من قبل المعنيين جودة القرارات اإلدارية
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

ــــــوائح 1 . توافــــــق القــــــرارات مــــــع الل
 واألنظمة.

حتمــــــــل املســــــــؤولية عنــــــــد اختــــــــاذ  **0.718
 القرارات.

القـــــــرار املناســـــــب يف اختـــــــاذ  **0.782
 الوقت املناسب.

0.837** 

. تــــــــوافر البيانـــــــــات واملعلومـــــــــات 2
 الدقيقة الالزمة الختاذ القرار. 

ارتبـــــاط تنفيـــــذ القـــــرار بفـــــرتة  **0.878 اتصاف القرارات باملوضوعية. **0.752
 زمنية حمددة.

0.718** 

. توظيـــــف القـــــرارات املتخـــــذة يف 3
 خدمة العملية التعليمية.

اعتمــــاد مبــــدأ املشــــاركة الفاعلــــة  **0.823
 يف اختاذ القرارات.

اختاذ قرارات سريعة ملواجهـة  **0.793
 املشكالت الطارئة.

0.674** 

. مراعــاة التناســـب بـــني القـــرارات 4
 واإلمكانات املادية املدرسية.

ارتبــــــــــــاط القــــــــــــرارات املعتمــــــــــــدة  **0.737
 باحتياجات املعنيني. 

القـرار دراسة املواقف الختاذ  **0.846
 يف احلاالت غري الطارئة.

0.783** 

مراعــــــاة قــــــدرات املعنيــــــني عنـــــــد  **0.838 . وضوح القرارات املعتمدة.5
اختــاذ القــرارات لضــمان إمكانيــة 

ــــــــدائ **0.864 ــــــــة  لمناقشــــــــة الب املتباين
 للقرار بشكل علمي.

0.717** 
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 التوقيت المالئم التخاذ القرار قبول القرار من قبل المعنيين جودة القرارات اإلدارية
 تنفيذها.

 0.01دال عند مستوى  **
  6جدول

 :معامالت ارتباط بيرسون لمجاالت محور )فاعلية اتخاذ القرار( بالدرجة الكلية للمحور
 معامل االرتباط المجال

 **0.895 جودة القرارات اإلدارية
 **0.855 قبول القرار من قبل املعنيني
 **0.816 التوقيت املالئم الختاذ القرار

 0.01دال عند مستوى  **
أن مجيع العبارات  (6) (5)يتضح من خالل اجلدولني 

 (،0.01)واجملاالت حملور فاعلية اختاذ القرار دالة عند مستوى 
، 0.816)ترتاوح معامالت االرتباط جملاالت احملور ما بني  إذ

، وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق (0.895
كما يشري إىل مؤشرات صدق مرتفعة وكافية ميكن الداخلي،  

  الوثوق هبا يف تطبيق الدراسة احلالية.
ة الدراسة باستخدام مت قياس ثبات أدا ثبات أداة الدراسة:

يوضح معامل ( 7لفا كرونباخ( واجلدول )أمعامل ثبات )
 :على النحو اآليتالدراسة وذلك  الثبات ألدايت

 7 جدول
 معامل "ألفا كرونباخ"  لقياس ثبات أداة الدراسة

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور الرقم
 0.870 4 الرؤية والقيادة 1
 0.885 4 التعلم والتدريس 2
 0.838 4 اإلنتاجية واملمارسة املهنية 3
 0.814 4 الدعم واإلدارة والعمليات 4
 0.860 4 التقييم والتقومي 5
 0.851 4 القضايا االجتماعية واألخالقية والقانونية واإلنسانية 6
 0.895 24 الدرجة الكلية حملور القيادة التقنية 7
 0.813 5 جودة القرارات اإلدارية 8
 0.820 5 قبول القرار من قبل املعنيني 9
 0.873 5 التوقيت املالئم الختاذ القرار 10
 0.855 15 الدرجة الكلية حملور فاعلية اختاذ القرار 11

 0.916 39 الثبات الكلي لألداة
( أن االستبانة تتمتع بثبات 7يتضح من خالل اجلدول )

بلغت قيمة معامل الثبات الكلية )ألفا(  إذمقبول إحصائياً، 
(، وهي درجة ثبات عالية، كما تراوحت معامالت 0.916)

(، وللدرجة 0.885، 0.814ما بني ) التقنيةالثبات حملور القيادة 
، يف حني تراوحت معامالت الثبات (0.895)الكلية للمحور 

(، وللدرجة 0.873، 0.813حملور فاعلية اختاذ القرار ما بني )
ومجيعها معامالت ثبات جيدة ميكن  (0.855)الكلية للمحور 

 الوثوق هبا يف تطبيق الدراسة احلالية.

 األساليب اإلحصائية الُمستخدمة في الدراسة:
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لتحقيق أهداف الدراسة مت حتليل البيانات اليت مت مجعها 
باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Statistical Package for Social Sciences ليت يرمز هلا وا
م األساليب ا، وقد مت استخد(SPSS)اختصارًا بالرمز 

 ية:تاآل اإلحصائية
حلساب ( Pearson Correlation)معامل ارتباط بريسون . 1

 بني درجة ، والعالقةصدق االتساق الّداخلي ألداة الدراسة
ممارسة قادة مدارس التعليم العام مبدينة الدمام للقيادة 

 .ومستوى فاعلية اختاذ القرار التقنية
حلساب معامل  (Cronbach's Alpha)معامل ألفاكرونباخ . 2

 ثبات احملاور املختلفة ألداة الدراسة.
" وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو Meanاملتوسط احلسايب " .3

اخنفاض استجابات أفراد الدراسة عن احملاور الرئيسة 

يفيد يف ترتيب احملاور )متوسطات العبارات(، مع العلم بأنه 
 حسب أعلى متوسط حسايب.

  " Standard Deviation"مت استخدام االحنراف املعياري . 4
للتعرف على مدى احنراف استجابات أفراد الدراسة لكل 
عبارة من عبارات متغريات الدراسة، ولكل حمور من احملاور 
الرئيسة عن متوسطها احلسايب. ويالحظ أن االحنراف 

ي يوضح التشتت يف استجابات أفراد الدراسة لكل املعيار 
عبارة من عبارات متغريات الدراسة، إىل جانب احملاور 
الرئيسة، فكلما اقرتبت قيمته من الصفر تركزت 

 االستجابات واخنفض تشتتها بني املقياس.
  :تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها

ممارسة قادة مدارس التعليم العام  ةاألول: ما درجالسؤال 
بمدينة الدمام للقيادة التقنية من وجهة نظرهم؟

 8جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام بمدينة الدمام للقيادة 

 لمجاالت األداة ككل التقنية
 درجة الممارسة الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  التقنيةمجاالت القيادة  م
 كبرية 1 0.85 3.73 التقوميالتقييم و  5
 كبرية 2 0.87 3.68 والقيادةالرؤية  1
 كبرية 3 0.82 3.64 اإلنتاجية واملمارسة املهنية 3
 كبرية 4 0.85 3.59 التعلم والتدريس 2
 كبرية 5 0.81 3.52 واإلدارة والعملياتالدعم  4
 كبرية 6 0.84 3.50 القضايا االجتماعية واألخالقية والقانونية واإلنسانية 6

 كبرية 0.72 3.61 املتوسط احلسايب العام للمحور
( أن درجة ممارسة قادة 8نتائج باجلدول )اليتضح من 

جاءت  التقنيةمدارس التعليم العام مبدينة الدمام للقيادة 
وباحنراف معياري  (3.61)بدرجة كبرية مبتوسط حسايب عام 

: على النحو اآليتجماالت مرتبة  ةجاء أعلى ثالث فقد، (0.72)
، والقيادةجمال التقييم والتقومي باملرتبة األوىل، يليه جمال الرؤية 

رتبة الثالثة جاء جمال اإلنتاجية واملمارسة املهنية، وقد تعزى وبامل
عمل هذه النتيجة إىل درجة تأثري القادة يف ممارساهتم اليومية بال

اإلداريني وكذلك  م علىاملدرسي سواء على املعلمني أ

 التقنيةالطالب، والوعي لدى قادة املدارس بأمهية 
هتمام من وزارة الجة لواستخداماهتا يف البيئة املدرسية، ونتي

من  التقنيةقادة املدارس يف جمال تفعيل  التعليم بتطوير أداء
خالل اجلهد امللحوظ يف بوابة املستقبل وحث منسوبيها يف 

كإحدى أهداف وزارة والتحول الرقمي املنشود حاليًا   املدارس،
وهذا التفسري ينسجم جزئيًا مع  .(2030)التعليم ضمن رؤية 

طار النظري، وحتديدًا ما أشار إليه رامان ما ورد يف اإل
هي  التقنيةالقيادة  د  تع  Raman et al. (2014)وآخرون
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األساليب والطرق اليت يستخدمها القادة الرتبويون من أجل 
بداخل فصوهلم  للتقنيةتأثري وحتفيز استخدام املعلمني 

الدراسية، حبيث يأيت دور القائد الرتبوي يف متابعته ألداء 
 للتقنيةاملعلمني داخل املدرسة، هبدف التأكد من استخدامهم 

املتوفرة لدى املدرسة، وضمان االستفادة بشكل جيد من قبل 
تتمثل يف زيادة فعاليتهم وحتسن واليت  التقنيةذه هل الطالب
وقد اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع  (.PP.30-31)تعليمهم 

 Thannimalai and Raman "ثامنايل ورامان"نتيجة دراسة 

(، يف حني 2019) والشهري السبيعيودراسة  ،(2018)
اختلفت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة اجلهين 

 (.2018(، ودراسة السيف )2018)
اني: ما مستوى فاعلية اتخاذ القرار لدى السؤال الث

؟همقادة مدارس التعليم العام بمدينة الدمام من وجهة نظر 

 9جدول
نة المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة حول مستوى فاعلية اتخاذ القرار لدى قادة مدارس التعليم العام بمدي 

 :الدمام لمجاالت األداة ككل

( أن مستوى فاعلية اختاذ القرار لدى 9يتضح من اجلدول )
قادة مدارس التعليم العام مبدينة الدمام جاءت بشكل عام  

 (،0.68)وباحنراف معياري  (4.03)كبرية مبتوسط حسايب عام 
جاء جمال "التوقيت املالئم الختاذ القرار" باملرتبة األوىل، يليه  إذ

جمال "قبول القرار من قبل املعنيني"، ويف األخري يأيت جمال 
"جودة القرارات اإلدارية" كأقل جماالت فاعلية اختاذ القرار 

 لدى قادة مدارس التعليم العام.
لديهم  وميكن أن يعزى ذلك إىل أن القادة الرتبويني تتوافر

املعلومات الصحيحة، فهم يعملون وفق السياسات والقوانني 
الصادرة من وزارة التعليم، ويعد اختاذ القرار من املهام 

لقائد الرتبوي بشكل يومي من خالل التخطيط لاألساسية 

والرؤية وحتديد احتياجاته، والقائد الرتبوي أصبح يتمتع بعقلية 
 حادية الرأي.مرنة يف العمل بعيدة عن اجلمود وأ

ودراسة  (،2015) واتفقت تلك النتائج مع دراسة الزبيدي
إىل أن درجة فاعلية اختاذ  اتوصلت تنيلال( 2018الشريف )

القرار بشكل عام كبرية. يف حني اختلفت تلك النتائج مع 
 (.2019)عدوان (، ودراسة 2017دراسة اخلضري )

عند  اإلحصائيةذات الداللة عالقة ما الالسؤال الثالث: 
بني درجة ممارسة قادة مدارس التعليم ( α≤0.01مستوى )

ومستوى فاعلية اختاذ القرار  التقنيةالعام مبدينة الدمام للقيادة 
 لديهم؟

 10جدول 
ومستوى  التقنية( للعالقة بين درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام بمدينة الدمام للقيادة Pearson Correlation)معامل ارتباط بيرسون  

 :فاعلية اتخاذ القرار لديهم
 مجاالت فاعلية اتخاذ القرار  التقنيةمجاالت القيادة  م

جودة القرارات   
 اإلدارية

قبول القرار من قبل 
 المعنيين

التوقيت المالئم 
 التخاذ القرار

الدرجة 
 الكلية 

 **0.411 **0.368 **0.382 **0.370 والقيادةالرؤية  1

 درجة الموافقة الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مجاالت فاعلية اتخاذ القرار م
 كبرية 1 0.68 4.10 التوقيت املالئم الختاذ القرار 2
 كبرية 2 0.78 4.03 قبول القرار من قبل املعنيني 3
 كبرية 3 0.76 3.97 جودة القرارات اإلدارية 1

 كبيرة 0.68 4.03 المتوسط الحسابي العام للمحور
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 مجاالت فاعلية اتخاذ القرار  التقنيةمجاالت القيادة  م
 **0.420 **0.403 **0.428 **0.334 التعّلم والتدريس 2
 **0.459 **0.390 **0.460 **0.416 اإلنتاجية واملمارسة املهنية 3
 **0.469 **0.418 **0.468 **0.408 الدعم واإلدارة والعمليات 4
 **0.531 **0.454 **0.527 **0.484 والتقوميالتقييم  5
القضايا االجتماعية واألخالقية والقانونية  6

 واإلنسانية
0.496** 0.433** 0.396** 0.480** 

 **0.535 **0.473 **0.521 **0.485  الدرجة الكلية للمحور
 (0.01** دال عند مستوى )
( أن هناك عالقة موجبة دالة 10اجلدول )يتضح من خالل 
بني الدرجة الكلية ملمارسة قادة ( 0.01)إحصائيًا عند مستوى 

وجماالهتا  التقنيةمدارس التعليم العام مبدينة الدمام للقيادة 
 إذوالدرجة الكلية ملستوى فاعلية اختاذ القرار لديهم وجماالهتا، 

لية جملاالت بلغت قيمة معامل ارتباط بريسون للدرجة الك
 والدرجة الكلية لفاعلية اختاذ القرار وجماالهتا التقنيةالقيادة 

، ومجيعها (0.535، 0.473، 0.521، 0.485الفرعية ما بني )
إىل  وقد ي عزى ذلك  ،(0.01)قيم دالة إحصائيًا عند مستوى 

تسهم بشكل ملحوظ ومباشر يف حتقيق  التقنيةالقيادة أن  
فاعلية اختاذ القرار لدى قادة املدارس، وكذلك توسع األفق 
لديهم واإلدراك، وإثارة الوعي الفكري والثقايف واألخالقي، 
وتسهم يف صياغة الرؤى والتخطيط بشكل أعمق وأفضل 
ومشاركة العاملني مما حيقق الفاعلية يف اختاذ القرارات 

ورد يف اإلطار  تماشى التفسري السابق مع مااملستهدفة. وي
 يف ممارساته إىل معلومات دقيقة التقينحيتاج القائد  إذالنظري، 

 Nordback)تساعده يف عملية اختاذ القرار، وكما تشري دراسة 

يف عملية اختاذ القرار يزيد  التقنيةإىل أن دور تفعيل  2011)
من أهم مسؤوليات من فاعليته، كذلك إذا كان اختاذ القرارات 

القائد، وأن الفاعلية يف هذه العملية تقوم على جهود مشرتكة 
وقد اتفقت نتيجة الدراسة احلالية  .(p.5) بني القائد ومرؤوسيه

 .(2015مع نتيجة دراسة الزبيدي )

 

 :توصيات الدراسة
إليها، ميكن تقدمي يف ضوء النتائج اليت مت التوصل 

  ية:تالتوصيات اآل
مبدارس التعليم العام  التقنيةالقيادة  اجتاهالعمل على تعزيز .1

تعمل على حتسني فاعلية اختاذ القرار  إذ إهنامبدينة الدمام، 
هناك  أوضحت النتائج أن وقدلدى قادة تلك املدارس، 
ومستوى فاعلية اختاذ  التقنيةعالقة إجيابية بني القيادة 

 .القرار
رش العمل لقادة مدارس تفعيل الدورات التدريبية وو .2 

، التقنيةالتعليم العام مبدينة الدمام فيما يتعلق بالقيادة 
القضايا  واإلدارة والعمليات، )الدعممبجايل وخاصة 

كانت   إذ(، االجتماعية واألخالقية والقانونية واإلنسانية
 تلك اجملاالت هي األقل لدى قادة املدارس.

الدمام على تفعيل  حث قادة مدارس التعليم العام مبدينة.3
مشاركة منسويب املدرسة يف جمتمعات التعّلم عرب اإلنرتنت 

 وإعداد اخلطط والربامج الالزمة لذلك.

 مقترحات بدراسات مستقبلية:
بعض  انيف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها، يقدم الباحث
يف  تسهماملقرتحات لدراسات مستقبلية، واليت يأمل أن 

 بوي يف ذلك اجملال:إثراء امليدان الرت 
 التقنيةإجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية تتناول القيادة .1

 وعالقتها بفاعلية اختاذ القرار وفق متغريات أخرى. 
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إجراء دراسة مقارنة تتناول درجة ممارسة قادة مدارس .2
باملدارس احلكومية واألهلية  التقنيةالتعليم العام للقيادة 

 مبدينة الدمام.
وعالقتها بتطوير  التقنيةراء دراسة تتناول القيادة إج.3

مستويات األداء لدى قادة مدارس التعليم العام مبدينة 
 الدمام.
 :المراجع

 الرتبوية بني العلمية واملهنية اإلدارة(. 2011) أمحد، أشرف حممود
 خوارزم العلمية ناشرون ومكتبات. . جدة، السعودية:واملستقبلية

 تطبيق القيادة اإللكرتونية يف إدارات التعليم(. 2018اجلهين، هدى عطية )
واالتصاالت:  املعلومات باململكة العربية السعودية يف ضوء تقنيات

امللك سعود،  جامعة  منشورة. غري هأطروحة دكتورا. مقرتح جمنوذ 
 السعودية.

  القراراتمهارات القيادة الرتبوية يف اختاذ (. 2008) رافدةاحلريري، 
 املناهج للنشر والتوزيع.  عمان، األردن: دار .اإلدارية

  فاعلية اختاذ القرار لدى مديري املدارس(. 2017اخلضري، جنالء هشام )
ماجستري   رسالة. وعالقتها بإدارة األزمات الثانوية يف حمافظات غزة

 غري منشورة. اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني. 
 ااألمناط القيادية السائدة وعالقته(. 2015د اهلل حممد )الزبيدي، مقبولة عب

 معلمات   مديرات املدارس من وجهة نظر بفاعلية اختاذ القرار لدى
منشورة.   رسالة ماجستري غري. التعليم العام مبحافظة الليث
 جامعة أم القرى، السعودية.

 (. واقع2019السبيعي، خالد بن صاحل املرزم، والشهري، فاطمة عبد اهلل )
مدينة  املدارس الثانوية احلكومية للبنات يف ممارسة القيادة اإللكرتونية يف

جامعة الكويت   الرتبوية: اجمللة الرياض ومدى توافر متطلبات تطبيقها.
 .98– 59(، 130)33جملس النشر العلمي،  –

 االحتياجات التدريبية لقائدات مدارس(. 2018السيف، فاتن عبد اهلل )
مدينيت  التكنولوجية )دراسة ميدانية يف العام وفقًا ملعايري القيادةالتعليم 

اإلمام عبد الرمحن  رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة. الدمام واخلرب(
 بن فيصل، الدمام، السعودية.

 ممارسة املدارس الرائدة(. 2007آل الشيخ، عبد احملسن بن عبد العزيز )
 رسالة ماجستري غري .بية السعوديةملهامهم القيادية يف اململكة العر 

 منشورة. كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض، السعودية. 
 (. حنو خطة اسرتاتيجية إلعداد املواطن2011)كامل شاهني، شريف  

اإللكرتونية.   ة إلعداد القيادة اإلداري اإللكرتوين يف اجملتمع اللييب كخطوة
  .88 -34(، 35) ات واملعلومات،جملة االجتاهات احلديثة يف املكتب

  (. درجة ممارسة مديري2018)إيفيت الشرمان، عاطف، وخطاب، 
 التغيري يف  الثانوية للقيادة التكنولوجية وعالقتها بدرجة قيادة املدارس

العلوم  -دراسات  ان.مّ وجهة نظر املعلمني يف العاصمة ع مدارسهم من
( ملحق، 45) البحث العلمي،عمادة  -الرتبوية: اجلامعة األردنية 

557 – 579 
 درجة فاعلية اختاذ القرارات لدى مديري(. 2018الشريف، أمحد وليد )

. للمعلمني املدارس اخلاصة يف حمافظات غزة وعالقتها بالرضا الوظيفي
 غزة، فلسطني.  رسالة ماجستري غري منشورة. اجلامعة اإلسالمية،

  اختاذ القرار وعالقتها بالذكاءفاعلية (. 2019عدوان، نسرين فضل )
 اجلنوبية.لدى مديري املدارس األساسية مبحافظات فلسطني   الوجداين

 فلسطني.  رسالة ماجستري غري منشورة. اجلامعة اإلسالمية، غزة،
 اإلدارة التقليدية والتحول اإللكرتوين.(. 2008العمار، عبد اهلل سليمان )

 الوطنية. فهد الرياض، السعودية: مكتبة امللك
 أثر القيادة التحويلية على فاعلية اختاذ القرار(. 2012الغزايل، عبد الكرمي ) 

 جامعة  رسالة ماجستري غري منشورة.. يف شركات التأمني األردنية
 الشرق األوسط. عمان، األردن.

القيادة اإلدارية التحول حنو منوذج القيادي (. 2016القحطاين، سامل سعيد )
 اض السعودية: مكتبة املتنيب.. الريالعاملي

  (. واقع ممارسة سلوكيات القيادة التكنولوجية2016آل كردم، مفرح سعيد ) 
 ةجمل املعلمني.مبنطقة عسري من وجهة نظر  لدى قادة املدارس الثانوية

 - 143(، 167) 2 واالجتماعية، الرتبوية والنفسية الرتبية للبحوث
175. 

. القرارات اإلدارية بني النظرية والتطبيقاختاذ (. 2009كنعان، نواف )
 األردن: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع.  عمان،

 فعالية  دور نظام املعلومات اإلدارية يف الرفع من(. 2004مناصرة، إمساعيل )
منشورة. جامعة   رسالة ماجستري غري. اإلدارية عملية اختاذ القرارات

 حممد بوضياف املسلية، اجلزائر.
  فاعلية اختاذ القرار وعالقتها باألمناط القيادية السائدة(. 2011النبيه، إياد )

 رسالة ماجستري غري. مبحافظات غزة لدى مديري املدارس الثانوية
 منشورة. اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني.

Adwen, F. (2019). The effectiveness of decision-

making and its relationship to emotional 

intelligence among principals of basic schools 

in southern Palestine governorates. 

unpublished master's thesis. Islamic University 

of Gaza, Gaza, Palestine. 

Al Ghazali, A. (2012). The effect of transformational

 leadership on the effectiveness of decision-

 making in Jordanian insurance companies.  

unpublished Master Thesis. Middle East  

University. Amman Jordan. 

Al Juhani, H. (2018). The application of e- leadership 

in  the Kingdom of Saudi Arabia in the light of  

information and communication technologies:  

a proposed model. Unpublished doctoral thesis.  

King Saud University, Saudi Arabia. 



 (م2020 أكتوبر/ هـ1442 )ربيع االول الرياض   – 68العدد  –اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية 

 

110 

Al Kardam, M. (2016). The reality of practicing

 technological leadership behaviors among 

high school leaders in the Asir region 

from the teacher's point of view. Education 

Journal for Educational, Psychological and 

Social Research, 2 (167), 143 - 175. 

Al Khudari, N. (2017). The effectiveness of decision-

 making by principals of secondary schools 

in the governorates of Gaza and its 

relationship to  crisis management. 

Unpublished master's  thesis.  Islamic 

University, Gaza, Palestine. 

AL Sharif, A. (2018). The degree of effectiveness of

 decision- making among principals 

of private  schools in the governorates of 

Gaza and their relationship to the job 

satisfaction of teachers unpublished 

Master Thesis. Islamic University of Gaza, 

Gaza, Palestine. 

AL Sharman, A., & Khattab, Y. (2018). The degree 

of  secondary school principals' practice of 

 technological leadership and its relationship to

 the degree of driving change in their schools 

  from the point of view of teachers in the capital,

  Amman. Studies- Educationa Sciences:

 University of Jordan - Deanship of Scientific  

Research, (45) Supplement, 557-597. 

ALnabeh, I. (2011). The effectiveness of decision-

 making and its relationship to the 

leadership patterns prevailing among 

principals of secondary  schools in Gaza 

governorates. Unpublished  Master Thesis. 

Islamic University, Gaza,  Palestine. 

ALsaif, F. (2018). Training needs for leaders of 

general  education schools according to the 

standards of  technological leadership (a field 

study in the  cities of Dammam and Khobar). 

unpublished  master's thesis. Imam Abdul

 Rahman bin Faisal  University, 

Dammam, Saudi Arabia. 

Al-Sheikh, A. (2007). Leading schools exercise their

 leadership tasks in the Kingdom of Saudi 

Arabia .unpublished Master Thesis. 

College of  Education, King Saud University, 

Riyadh, Saudi  Arabia. 

Al-Zubaidi, A. (2015). The prevailing leadership 

patterns  and their relationship to 

the effectiveness of  decision- making 

among school principals from  the point of view 

of public education teachers in Al-Laith

 Governorate. unpublished master  thesis. 

Umm Al-Qura University, Saudi Arabia. 

Anderson, R. E., & Dexter, S. (2005). School 

technology  leadership: an empirical 

investigation of  prevalence and effect 

Educational Administration Quarterly. 41(1), 

49-82. 

Beytekin, O. (2014). High School Administrators'

 Perceptions of Their Technology Leadership  

Preparedness, Academic journals, 9(14),441-  

446. 

Dexter, S. (2011). School Technology Leadership:  

Artifacts  in Systems of Practice, Journal of  

School Leadership, 21(2), 166-189. 

Eren, E., & Kurt, A. (2011). Technological 

Leadership Behavior of elementary school 

principal in the process of supply and use 

of educational Technologies, Educational 

Sciences, 13(13),  625- 636. 

Flanagan, L., & Jacobsen, M. (2017). Technology

 leadership for the twenty-first  century 

principal. Journal of Educational 

Administration, 41(2), 124-142 . 

Harris, A. (2001). Building the Capacity for School

 Improvement. School 

Leadership&Management,  21(3), 261–270. 

International Society for Technology in Education 

(ISTE). (2001). National technology 

standards for  administrators. Eugene, 

USA. 

Kor, H., Erbay, H., & Engin, M. (2016). Technology

 Leadership of Education Administers and  

Innovative Technologies in  Education: A  

Case Study of Corum City, Universal Journal of

 Educational Research, 4(12),140-150. 

Kowch, E. G. (2013). Whither thee, educational

 technology? Suggesting a critical expansion 

of our epistemology for emerging leaders. Tech

 Trends, 57(5), 25-34. 

Marilyn, L. G. (2011). Leading the Technology-

Powered School. New York: Corwin. 

Mounasrh, I. (2004). The role of the management

 information system in increasing the

 effectiveness of the administrative decision- 

 making process. Unpublished master thesis.  

University of Mohamed Boudiaf Elmessala,  

Algeria. 

Nordback, E. (2011). Decision-making in virtual 

teams: Role of interaction and technology. 

Master Thesis, School of Science. Aalto 

University. 

Olcum, D.& Titrek, O. (2015). The effect of school

 administrations' decision-making style on  

teacher job satisfaction. Procedia-Social and 

 Behavioral Sciences, 197, 1936-1946. 

Raman, A., Don, Y., & Kasim, A. (2014). The

 Relationship between Principals, 

Technology Leadership and Teachers, 

Technology Use in Malaysian Secondary 

Schools. Asian Social Science, 10(18), 

30-36. 

Shaheen, S. (2011). Towards a strategic plan to 

prepare the electronic citizen in the Libyan 

society as a step to prepare the electronic 



 .... العام التعليم مدارس قادة لدى القرار اختاذ بفاعلية وعالقتها التقنية القيادةعبد اهلل بن مسفر القحطاين وعبيد بن عبد اهلل السبيعي: 

 

111 

administrative  leadership. Journal of 

Modern Trends in  Libraries and Information, 

(35), 34- 88. 

Sorensen, B. J., & Range, B. G. (2013). Implications 

for  educational leaders asthey consider 

technology  development. 

Planningandhanging,44(1/2),73- 86.    

Thannimalai, R., & Raman, A. (2018). The influence 

of principals’ technology leadership and

 professional development on teachers’

 technology integration in secondary schools,  

Malaysian Journal of Learning and

 Instruction. 15(1), 203-228. 

Weng, C. H., & Tang, Y. (2014). The relationship 

between technology leadership strategies 

and effectiveness of school administration: An  

empirical study. Computers & Education.76,  

91–107. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 الذكاء العاطفي لدى قائدات املدارس األهلية من وجهة نظر املعلمات: منال عبداهلل محد الرسيين

 

113 

 
 الذكاء العاطفي لدى قائدات المدارس األهلية من وجهة نظر المعلمات

 اهلل حمد الرسيني منال عبد
 جامعة القصيم - كلية الرتبية

 هـ24/1/1442وقبل  ،هـ4/9/1441للنشر  قدم
 

مستتد ى التتذكاء العتتاطفي لتتدى قائتتدات املتتدارس األهليتتة   مدكنتتة بركتتدق، والاشتتل عتتن الفتترو   ات الد لتتة  ف  ر  تتتتع  الدراستتة  ت   استتدهد  المستتلصل   
مدغتاات ااملرحلتة الدعليميتة، ستن ات ا تلق، التدورات إىل  ُعتىى  لك الفترو  الت  اإلحصائية بني اسدجابة عينة الدراسة   حتدكد مسد ى الذكاء العاطفي 

 ووضع آليات مقرتحة لدعىكى الذكاء العاطفي لدى قائدات املدارس.  الددركبية(،
واخدتتات عينتتة الدراستتة بطركقتتة عشتت ائية  ،علتتمن ذتت  مل ج ملتتا  مت  ط كرهتتا بنتتاء   وقتتد ،للدراستتة ا ستتدبانة اةاق  و  واستتدمدم املتتنهو ال )تتفي ااملستت ي(،     

 –ه 1440هلية   مدكنة بركدق للدعليم العام،   الفصتل الدراستي ال يتا  متن العتام ( معلمة من معلمات املدارس األ186بسيطة، و ا ن  العينة من ا
 ه. 1441

بدرجتتة عاليتتة متتن التتذكاء العتتاطفي، وق  ظهتتر  تترو   ات ة لتتة إحصتتائية  ن  ع  كدمتتدت  جتتاءت اهتتم الندتتائو: ا  قائتتدات املتتدارس األهليتتة   مدكنتتة بركتتدق      
إ  ا   -إىل حتد متا-د ى التذكاء لتدى القائتدات ستم ياليتة مل جتاءت  النديجتة ا علتمن التر م متنو علمن اسدجابة عينتة الدراستة. الدراسة مدغاات إىل  ُعىى 

 ا ييتتتل التتتدورات الددركبيتتتة املعتتتىعق للتتتذكاء العتتتاطفي لتتتدى القتتتاةق : عتتتدة متتتن الد )تتتيات منهتتتا  عىكتتتى هتتتذا النتتت ا متتتن التتتذكاء متتتن ختتت لإىل الباح يتتتة  دطلتتتع 
 ت  ا قاعتدق بيانتات او مدونتة  عليميتة   احتد منصتات الدعلتيم  .ضمن اجملا ت الددركبيتة   منصتات الدتدركل الدابعتة لت عارق الدعلتيم هاقدميومرؤوسيهم و 

 لدباةل ا لات واملهارات بني القائدات لدعىكى الذكاء العاطفي.
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Abstract: The study aimed to identify the level of the emotional intelligence for leaders of the private schools in Buraydah, 

and to discover statistically, the significant differences between the response of the study sample in determining the level of 

emotional intelligence attributed to the variables (Education level, years of experience, and training courses), and suggest 

mechanisms to enhance the emotional intelligence of school leaders.  

      used the descriptive method (survey), and the questionnaire was a study instrument that was developed based on the 

Goleman Model, the sample of study was chosen in a simple random way, and the sample consisted of (186) female teachers 

from private schools that are followed to the General Education Ministry, in the second semester of the year 1440-1441 H. 

     The most important results were: Firstly, the leaders of the private schools in Buraydah have a high degree of emotional 

intelligence. Secondly, no differences were attributed to the variables on study sample responses. 

     Although, the result is -somewhat- ideal, the researcher looks forward to promoting this type of intelligence through a 

number of recommendations, including: Intensifying training courses that enhance emotional intelligence for leaders and 

their subordinates and providing them within the training areas in the training platforms of the Ministry of Education. 

Providing an educational database or blog in one of the educational platforms to exchange experiences and skills amongst 

leaders to enhance emotional intelligence. 

 

 Keywords: Emotional Intelligence, Private Schools, Educational Leadership, relationship management, self-awareness, self-

management, social awareness. 
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 المقدمة

 2030الدعليم ه  احملرك الرئيس واحمل ر األول واألهم لرؤكة 
 ا سرتا يجيال   عد اعلمن مسد ى من مسد كات الدمطيط 

باململاة العربية السع ةكة لد قيق الدنمية املسددامة.  ا هدمام 
ا لنم  الدول و قدمها.  من الدعليمية كعد منطلق   ؤسساتبامل

الدقدم   كا   " -اهلل هرمح-اق ال املؤسس امللك عبدالعىكى 
-إ  بالعلم والعمل"، ومن اق ال امللك سلما  بن عبدالعىكى 

  السع ةكة ه  الركيىق األساسية ال   الدعليم    إ" -اهلل هحفظ
  العل م" االدقركر  حنقق هبا  طلعات شعبنا حن  الدقدم والرقي  

 (. 2017السن ي ملادل الدعليم األهلي، 
الدعليم   سع   الدعليم األهلي ب)احل ا هدمام  لقد    

عقد شراكة مع القطاا  2030الذي كا  احد اهداف رؤكة 
ب ا من اهدمام احلا مة؛  قد نال الدعليم األهلي نصي ا اص.
(. 2017من اجهىق وعارق الدعليم ااألحيدب،  اجىء   إ  كُعد  

الدعليم األهلي  ا إىل وعارق الدعليم  حصائياتإواشارت آخر 
بلغ عدة املدارس األهلية     قد  ذ  واعةكاة كل عام؛ 

ة تطالل/ (554372ا عدة الط ب( مدرسة، و 3795اململاة ا
 (. 1438اوعارق الدعليم، 

ا  الدعليم األهلي ق كان حدكث عهد     يه   شك ومما
ا   خمدلل الدعليم بدا اهلي      إ إ السع ةكة بل ن اق الدعليم؛ 
  إ (150-149، ص.ص 2015مراحله. االغامدي واجل اة، 

املقبلني ه مع اعةكاة اعداة املدارس األهلية وار فاا نسبة ن  ا
 ،وجل اخذها با عدبار ؛  الراهنعليها من الط ب   ال ق

 ةو والدغلل علمن مع قاهتا ال  حت ل  ،واحلرص علمن ج ةهتا
حتقيق اهدا ها. ومن  لك ا سد يمار بامل ارة البشركة لر ع  

(. 2019ااجملايل،  لي اكفاءق اةاء العاملني واةاء املدرسة ك
 (2018االفركح  وو اء(، 2016اواشارت ةراسة إميا  املطاي 

  امل ظفني   املدارس األهلية كؤثر با ا  ا هدمام معن ك   إىل
وج ة     إهم. لذا  ءي اندماهبم وكق   وكقلل من  سر   ،كفاءهتم

ن من اةاء من املهارات ال جدانية حيس   قاةق علمن قدر عال  
 (. freed،2016 نداجيدهم. ا ركدإهم و ءوكىكد و  ،امل ظفني

فاعلني الالقاةق  ا  ( ا   492018 ,ا Dannاوضح ةا  
م   انفسهم مب ض عية كما كراهم قاةركن علمن الد ا  الو ا 
ا   إةارق الع قات  و اآلخر  و)ع بة    ،ك اجه    عقيد 
عنه  اسفروإهلامهم ور ع كفاءهتم. وكؤكد  لك ما   يهمالدأثا 

 ( ا   2019/2017اMuhlfeit and Costi  ك س م لفي  و  
ا لس ء رؤسائهم وظائفهم نظر    نسبة امل ظفني الذكن كرتك  

( ا  القاةق 2019ا Golemenج ملا   و كرليس  بقليلة. 
من  علمن قدر عال    الذكن كدمدع   مبهارات وجدانية كا ن  

 ،النجاح   جمال العمل، و لك من خ ل  هم مشاعرهم
وا سدفاةق  ،اآلخركنوإةراك ع اطل  ،والد ام   انفعا هتم

 يل   االذكاء العاطفي(.  عاهلم، وهذه املهارات  دمامن رةوة 
امد ك القاةق هلذا الن ا من الذكاء ميانهم من     إوهبذا  

 م اجهة الد دكات، وحتقيق ا ضل مسد ى من القياةق. 
 أثا القاةق علمن   بارع  ةور لهالذكاء العاطفي     إ

      شك ،هداف مشرتكةامرؤوسيهم وحتركاهم حن  حتقيق 
 جناح القاةق واملؤسسات الدعليمية ا  جناح امل ظفني ه 

( 2019ا (؛ وألمهيده او)  ةراسة وحشة2018اامحد،
ال. با هدمام بالذكاء العاطفي لضرور ه   حتقيق بيئة  علم  ع  

 (، والعمري2013ا من ةراسة احلراحشة و)  كل  او 
( بأ  كدم ربط اندقاء القاةق مبدى 2019ا املطايو (، 2018ا

 Golemen   ر مهارات الذكاء العاطفي. واكد  لك ج ملا  
بأ  القاةق الذكن كسدمدم    (2019ا واملنيل ؛(2019ا

 اآلخركنوإةارق  انفسهممشاعرهم بطركقة متانهم من إةارق 
ةراكي ةو  العاطفي؛ اإلذكاء الب  كدمدع   نالقاةق الذك  ف ق  ك

   ،الذكاء املعر  سبيل لل ) ل حلل ل منطقية و لك أل   
مسد ى الذكاء العاطفي سيؤةي إىل م اجهة   د  حني ا 

القاةق )ع بة   اإلقناا اكما جاء   منصة جامعة امللك 
الذكاء العاطفي كشدمل علمن اربعة     إ إ (. 2019 خالد،

حماور  دم يل   املهارات الشمصية ال   دم  ر ح ل اال عي 
ومهارات اجدماعية  دم  ر ح ل  ،(بالذات وإةارق الذات

  جدماعي وإةارق الع قات ا جدماعية(.ااال عي 
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ثب  او  ،شاا ا هدمام بالذكاء العاطفي لراهنا  ال ق  و 
  سيما   املؤسسات  ،  شىت اجملا تال اثره وةوره الفع  

اج ملا   وخا)ة   جمال القياةق و نمية امل ظفني ،الرتب كة
(Golemen,1995 قد ا)ب   ق اعد املعل مات والبيانات  .
جاركة   هذا الصدة.  الب  ثعال   وما ،الب  يية  ىخر به

الذكاء العاطفي من اجلانل اإلس مي جيد ا    املدفار     إو 
وحتايم ا نفعا ت  ،ا س م ُبين علمن ما ارم األخ  

. وجتلمن  لك   م اضع اآلخركنو قدكر الذات و  ،اإلنسانية
ومن اآلكات ال   ناول  بُعد اال عي الذايت( ق له  ،عدكدق
م ْ﴿ عاىل 

َ
َول

َ
ُروا ِفي  أ ما بُعد اإةارق ( ا8االروم،  ﴾أَْنفُِسِهمْ َيَتَفكَّ

َها الَِّذيَن آََمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا  ﴿ك ا :الذات( ق له  عاىل أَيُّ

َ لََعلَُّكْم   .(200اآل عمرا ،  ﴾ُتْفلُِحونَ َوَراِبُطوا َواتَّقُوا َّللاَّ
وإةارق  ا جدماعي ي اال عيد  اآلكات ال   طرق  لبُتع  من و 

ِ لِْنَت  عاىل:﴿  ه جدماعية( ق لالع قات ا لَُهْم َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ

وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغفِْر  ا َغلِيَظ اْلَقْلِب ََلْنَفضُّ َولَْو ُكْنَت َفظ ًّ
َ ُيِحبُّ  ِ إِنَّ َّللاَّ ْل َعلَى َّللاَّ لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْْلَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

لِينَ  ََل َتْسَتِوي وَ ﴿  :( وق له  عاىل159﴾ اآل عمرا ،  اْلُمَتَوكِّ

َئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ  يِّ اْلَحَسَنُة َوََل السَّ

ُه َولِيٌّ َحِميمٌ   (34ا صل ،  ﴾ َكأَنَّ
وعند النظتر إىل ظهت ر مصتطلح "التذكاء العتاطفي" واندشتاره 

 بدا   العاق الغريب كما ه  م ضح   الشتال رقتم جند انه قد
 ( الددرمل الدارخيي  ندشار هذا املصطلح.1ا

؛ Dann ,2012؛ Golemen) 2019/1995ىل من إعداة الباح ية بالرج ا إ اللاريصي النلشار مصطلح الذكاء العاطفي   اللسلسل1شكل 
 ( 2019؛ جبران، 2015بن غربال، 
ةها ج ملتتتتتتتا  كمتتتتتتتا حتتتتتتتد  اربعتتتتتتتة  لتتتتتتتذكاء العتتتتتتتاطفي ابعتتتتتتتاة او

Golemen ر هلتذا النت ا متن املنظ ت دكعت إن ه إ  ؛(2019/ 1995ا
كتترى ا  التتذكاء العتتاطفي كد قتتق وكداامتتل بدتت  ر  وهتت التتذكاء، 

حتتتتراع النجتتتتاح   جمتتتتال العمتتتتل   كتتتتل إلاربعتتتتة عنا)تتتتر  عمتتتتل 
: االتتتتت عي علتتتتتمن الن تتتتت  اآليتوهتتتتتي  ،و مجتتتتتاعيانشتتتتتاي  تتتتترةي 

التتتتتتذايت، إةارق التتتتتتذات، التتتتتت عي ا جدمتتتتتتاعي، وإةارق الع قتتتتتتات 
 (20. صاا جدماعية(. 

متتتتن الدفصتتتتيل كمتتتتا جتتتتاء   ةراستتتتة  ءوستتتتيدم عرضتتتتها بشتتتتي
(، بتتتتتتتتتن  ربتتتتتتتتتال 2013ا (، واحلراحشتتتتتتتتتة1998ا ع يمتتتتتتتتتا  ورع 

 (.2019(، والروكليا2019املطاي ا(، و 2015ا
  الُبعد األول  الوعي الذاتي

 ومعر تتة وعتتي  وهتت ،ل الركيتتىق األساستتية للتتذكاء العتتاطفي ي تتمي
يتى وا ستدجابة يعلتمن الدم وقدر ه ه،ع اطفه وإةراك مشاعر لالفرة 

لل تتا ت النفستتية واألمىجتتة والر بتتات، وكشتتمل الدقيتتيم التتدقيق 
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 اثتتره نعاسكتتممتتا  ؛ومعر تتة متت اطن ق  تته وضتتعفه ،العميتتق للتتذات
 علمن ثقده بنفسه و قدكره لذا ه. 
 الُبعد الثاني  اللحكم الذاتي

وهتتي  عتتين  ،كطلتتق عليتته التتبعة إةارق ا نفعتتا ت ال جدانيتتة
ومعر دتتته آلليتتتة  ،قتتتدرق الفتتترة علتتتمن التتتد ام   ع اطفتتته الداخليتتتة

 ،وعرضتتتها والدعبتتتا عنهتتتا بطركقتتتة مقب لتتتة ،الدعامتتتل متتتع مشتتتاعره
 ،م   الر بتتتتتتات وا نتتتتتتد اعات وا نفعتتتتتتا ت الستتتتتتلبيةوالتتتتتتد ا  

وحت كلهتتتا إىل انفعتتتا ت إجيابيتتتة، وحتقيتتتق مستتتد كات عاليتتتة متتتن 
تتت  ،وال  تتتاء با لدىامتتتات ،ل املستتؤوليةالنىاهتتة وكقظتتتة الضتتما وحتم 

 واملرونة والدايل   م اجهة الدغاات. 
 لث  الوعي االجلماعيالًبعد الثا

عتين قتدرق الفترة علتمن كو  ،وكطلق عليه البعة مهارق الدعاطل
وحاجتتتاهتم ووجهتتتات  اآلختتتركنإةراك و هتتتم ع اطتتتل ومشتتتاعر 

)تتتت اهتم ولتتتتيس اوقتتتتراءق  عبتتتتااهتم و  ،وا ستتتتدجابة هلتتتتم ،رهمنظتتتت
تتتبالضتتترورق متتتا كق لتتت  . وكتُ   ؛ البعتتتد ال يالتتتث علتتتمن البعتتتد األولن  بت 

 اآلختتركن المتتا عاة التت عي بالتتذات عاةت مهتتارق قتتراءق مشتتاعر 
والدفاعل معها. ومن كدصل هبذا البعد كبين ع قات جيدق متع 

 وكراعي الفرو  الفرةكة. ،ا وجهات النظروكدفهم  ن    ،اآلخركن
 الُبعد الرابع  القدرة على إدارة العالقات

وهتتتي  ،وكطلتتتق عليهتتتا التتتبعة إةارق ا نفعتتتا ت ا جدماعيتتتة
هم املشتا ت، وحت ي   وحتل   اآلخركن عين الدفاعل الشمصي مع 

ال ظيفيتتتة، والقتتتدرق  اماملهتتتف بصتتت رق مر  بتتتة بإجنتتتاع علتتتمن الدصتتتر  
علتتتتمن إةارق املفاوضتتتتات متتتتن ختتتت ل الد فيتتتتى واإلقنتتتتاا والدتتتتأثا 

و احنت ل اى دو  حتي تبتختركن اإلجيايب، وامل ض عية    فستاه لآ
وخلتتتق  ،استتتل ب القيتتتاةق بالقتتتدوق، واستتتدمدام ىختتتر الفئتتتة ةو  

 هداف املؤسسة.اروح الفركق لد قيق 
 ، عرض للدراسات الستابقة املر بطتة بامل ضت اأيت يما كو     

إىل ا و تتتتق الرت يتتتتل التتتتىمين متتتتن األحتتتتدث وللدنظتتتتيم مت  سلستتتتله
 اء  علتتتتمن ذتتتتط واحتتتتد   عتتتترض كتتتتل ةراستتتتة بتتتتدألقتتتتدم، و ستتتتا ا

ينتتتة، واألةاق، واختتتتا ا بد ضتتتيح اهلتتتدف وكليتتته املتتتنهو املدبتتتع، والع
 لندائو.ا عرض

لدعتترف علتتمن مستتد ى ا(: 2019ملطتتاي ااهد   ةراستتة استتد
ممارستتتتة قائتتتتدات املتتتتدارس لاتتتتل متتتتن التتتتذكاء العتتتتاطفي والقيتتتتاةق 

لتتتتتتتة  ا اةمتتتتتتتة والاشتتتتتتتل علتتتتتتتمن الع قتتتتتتتة ا ر باطيتتتتتتتة  ات الد
 املدغتاكن لتدى قائتدات املتدارس. واستدمدم بني كت  حصائيةاإل

، وا ستتتتتتتتتدبانة اةاق للدراستتتتتتتتتة، (ا ر بتتتتتتتتتاطيااملتتتتتتتتتنهو ال )تتتتتتتتتفي 
( معلمة مت اخديارهن بطركقة عشت ائية 264امن و ا ن  العينة 

بستتيطة متتن معلمتتات حما ظتتة املتتذنل. وجتتاءت الندتتائو مر فعتتة 
ا ملمارستتتتة القائتتتتدات لاتتتتل متتتتن التتتتذكاء العتتتتاطفي والقيتتتتاةق جتتتتد  

ا اةمتتتتتة، وكربطهمتتتتتا ع قتتتتتة إجيابيتتتتتة و لتتتتتك متتتتتن وجهتتتتتة نظتتتتتر 
، وعتتتدم وجتتت ة  تتترو   ات ة لتتتة إحصتتتائية ملستتتتد ى املعلمتتتات

اختتتد ف إىل التتتذكاء العتتتاطفي   استتتدجابات املعلمتتتات  عتتتىى 
ستن ات ا تلق لصتا  إىل ، ووجت ة  ترو   عتىى املرحلة الدعليميتة

 سن ات.   5املعلمات  وات ا لق األقل من 
دعتتتتترف علتتتتتمن لل ةراستتتتتة (:2019ا Tabors تتتتتاب رس   اجتتتتترىو 

األةاء بتتوع قدتته  ،لتتدى قائتتدي املتتدارس العامتتةالتتذكاء العتتاطفي 
متتتتن املدرستتتتي، واستتتتدمدم املتتتتنهو ااملمتتتتدلط(، و ا نتتتت  العينتتتتة 

بطركقتتتتتة عشتتتتت ائية متتتتتن قائتتتتتدي املتتتتتدارس  اخدتتتتتاوا قائتتتتتد( 105ا
ال يان كتتة    استتاس. وكانتت  ندتتائو حتليتتل البيانتتات الاميتتة ا  

ة لتتتة  اتاتتتن   اع قتتتة التتتذكاء العتتتاطفي واألةاء املدرستتتي ق 
اا   اظهتتتتترتوندتتتتتائو الد ليتتتتتل النتتتتت عي للبيانتتتتتات  ،(إحصتتتتتائية

هلتتام واملهتتارات   ا  بنتتاء الع قتتات والد فيتتى واإلالقتتاةق كعدقتتدو 
 ،هم الع امل املؤثرق   األةاء املدرستياالدنظيمية والع اطل من 

وآليتتة الدعامتتل معهتتا  اآلختتركنشتتاعره ومشتتاعر مب  معر تتة املتترء او 
 من األم ر املساعدق علمن بناء الع قات والقياةق اإلجيابية(.

(: الدعتتتتترف علتتتتتمن ةرجتتتتتة 2018و ناولتتتتت  ةراستتتتتة العمتتتتتري ا
القياةق الد  كلية والذكاء العاطفي لتدى قتاةق املتدارس املد ستطة 
وةراستتتة الع قتتتة بتتتني كتتت  املدغتتتاكن االقيتتتاةق الد  كليتتتة والتتتذكاء 

، (ا ر بتتتاطيادمدم الباحتتتث املتتتنهو ال )تتتفي . واستتت(العتتتاطفي
تتتتا (285وا ستتتتدبانة اةاق للدراستتتتة، و ا نتتتت  العينتتتتة متتتتن ا  معل م 

اخدتتتتات بطركقتتتتة عشتتتت ائية بستتتتيطة متتتتن معلمتتتتي مادتتتتل الرتبيتتتتة 
بشتتتتمال مدكنتتتتة الركتتتتاض. وكانتتتت  الندتتتتائو  تتتت  ر  تتتتات القيتتتتاةق 
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عتت وق   ،الد  كليتتة لتتدى قتتاةق املتتدارس متتن وجهتتة نظتتر املعلمتتني
متتتتا اهنتتتتم كتتتترو  ا  متتتتدكركهم ميدلاتتتت   التتتتذكاء العتتتتاطفي، ا علتتتتمن

لع قتتتتة بتتتتني القيتتتتاةق الد  كليتتتتة والتتتتذكاء العتتتتاطفي  قتتتتد كانتتتت  ا
 ع قدهما طرةكة. 

(: التتتت  كتتتتا  هتتتتد ها ةراستتتتة 2018واشتتتتارت ةراستتتتة امحتتتتد ا
 يعلتتتتتمن الستتتتتل ك الدنظيمتتتتتي لتتتتتدى إةار  التتتتتذكاء العتتتتتاطفي واثتتتتتره

 بتتتتاطي(، وا ستتتتدبانة املتتتتنهو ال )تتتتفي اا ر م اجلامعتتتتة، واستتتتدمد
تتتا (164دراستتة، و ا نتت  العينتتتة متتن الاةاق ل متتتن  اخدتتاوا م ظف 

 ستتفرتاو ختت ل املستتح الشتتامل متتن متت ظفي جامعتتة الطتتائل، 
ار فتتتاا مستتتد ى التتتذكاء العتتتاطفي والستتتل ك عتتتن ندتتتائو الدراستتتة 

 ،الستتل ك الدنظيمتتي  وا  التتذكاء العتتاطفي  و اثتتر  ،الدنظيمتتي
 كتتتتتل    بعتتتتتاةاإحصتتتتتائية بتتتتتني  ةلتتتتت ووجتتتتت ة ع قتتتتتة إجيابيتتتتتة  ات ة

 .منهما
اشتتتتل عتتتتتن طبيعتتتتتة ال(: 2017ةراستتتتتة عتتتتت ةات ا ناولتتتت  و 

ةاء الت ظيفي للقتاةق   من التذكاء العتاطفي واأل  كل  الع قة بني
و لتتتتك متتتتن وجهتتتتة نظتتتتر العتتتتاملني، واستتتتدمدم املتتتتنهو  ،اجلامعتتتتة

دراستتة، و ا نتت  عينتتة لال )تتفي اا ر بتتاطي(، وا ستتدبانة اةاق ل
بطركقتتتتتة عشتتتتت ائية متتتتتن  اخدتتتتتاوام ظتتتتتل ( 203متتتتتن االدراستتتتتة 

م ظفي اهليئة اإلةاركة   جامعة الام ك، والندائو الت    )تل  
متن التذكاء العتاطفي واألةاء الت ظيفي  بعاة كتل  ا  ممارسة اليها إ

  لة، واشارت الدراسة إىل وج ة ع قة  ات ةةجاءت مد سط
بعاةمهتا، ايفي و متن التذكاء العتاطفي واألةاء الت ظ إحصائية لال

وعتتتدم وجتتت ة  تتترو   ات ة لتتتة إحصتتتائية   استتتدجابات عينتتتة 
 مدغا سن ات ا لق. إىل الدراسة  عىى 

 عتنلاشتل ستع  إىل ا(: الت  2016ةراسة الشمري ا  و 
مستتتد ى التتتذكاء العتتتتاطفي لتتتدى القيتتتتاةات الرتب كتتتة   املتتتتدارس 
، األهلية من وجهة نظرهم، اسدمدم املنهو ال )في ااملس ي(

ا (83و ا نتتتتتت  العينتتتتتتة متتتتتتن ا ،دراستتتتتتةلوا ستتتتتتدبانة اةاق ل  قائتتتتتتد 
بطركقتتة عشتت ائية متتن قائتتدي املتتدارس األهليتتة بالركتتاض.  اخدتتاوا

اخنفتتتاض ةرجتتتة التتتذكاء العتتتاطفي  ميتتتع  عتتتن الندتتتائو كشتتتف و 
إحصتتتائية   لتتتة تتتراة العينتتتة، ووجتتت ة  تتترو   ات ةاابعتتتاةه لتتتدى 

و لتتتتك لصتتتتا  قتتتتاةق كتتتت  املتتتترحلدني  ،مدغتتتتا املرحلتتتتةإىل  عتتتتىى 
 إحصتتتتائية  جتتتتد  تتتترو   ات ة لتتتتة  و  ،املد ستتتتطة وا بددائيتتتتة

 .سن ات ا لق  عىى إىل
(: عن التذكاء العتاطفي ,2016freed كشف  ةراسة  ركد او 

لتتتتدى قائتتتتدي الاليتتتتات اجملدمعيتتتتة، واستتتتدمدم الباحتتتتث املتتتتنهو 
-ستتال  -متتاكر مقيتتاساملمتتدلط االامتتي والنتت عي(، واستتدمدم 

املقتتتتاب ت، و ا نتتتت   عتتتت وق  علتتتتمنكاروستتتت  للتتتتذكاء العتتتتاطفي 
باملستتتح الشتتتامل جلميتتتع القتتتاةق  اخدتتتاواا قائتتتد  ( 21امتتتن العينتتتة 

  القتاةق كفدقترو  االندتائو  كان باليات اجملدمع   واشنطن. و 
إىل معر تتتتة آليتتتتة  تتتت ظيفهم للتتتتذكاء العتتتتاطفي،   حتتتتني اظهتتتترت 

متتتن التتتذكاء العتتتاطفي   عتتتايلالستتتد ى امل ي  القتتتاةق  و االدراستتتة 
 ا علمن ثقا ة املؤسسة وحتقيق اهدا ها. كان ا اك ير  ركيى  

 (  ,2016Shafiq et al)ن  كخر آةراسة شفيق و  هد  اسدو 
الاشتتتل عتتتن الع قتتتة بتتتني التتتذكاء العتتتاطفي وا لدتتتىام الدنظيمتتتي 
لدى اعضاء هيئة الددركس باجلامعة، واسدمدم املنهو ال )تفي 

، وا ستتتتتدبانة اةاق للدراستتتتتة، و ا نتتتتت  العينتتتتتة متتتتتن اا ر بتتتتتاطي(
( عضتتتتتتت  هيئتتتتتتتة  تتتتتتتدركس للدراستتتتتتتات العليتتتتتتتا بالاليتتتتتتتات 494ا

احلا ميتتتتتة   باكستتتتتدا ، و  )تتتتتل  ندتتتتتائو الدراستتتتتة إىل امهيتتتتتة 
كتتت    كتتتربطانتتته و  ،حتقيتتتق ا لدتتتىام الدنظيمتتتي  التتتذكاء العتتتاطفي 

الدنظيمتتتتي نتتتته مياتتتتن الدنبتتتتؤ بتتتتا لدىام ااملدغتتتتاكن ع قتتتتة إجيابيتتتتة، و 
 بد  ر الذكاء العاطفي لدى العاملني.

(: إىل اثتتر التتذكاء  ,2013Haratiهتتارايت ا واشتتارت ةراستتة 
العاطفي علمن القرارات األخ قية لدى قاةق اجلامعة، واسدمدم 
املنهو ال )في اا ر بتاطي(، وا ستدبانة اةاق للدراستة و ا نت  

امعتة ستاكنس رؤستاء وعمتداء ج  مدم يلتة   رة ا (73العينة من ا
ا   تت  ر التتذكاء العتتاطفي إىل   ماليىكتتا. واشتتارت ابتترع الندتتائو 

والدتتأثا  ،إجيابيتتة اذتتا  القتترارات األخ قيتتة  لتتدى القتتاةق كتتؤثر 
الدعامتتتل متتتع املشتتتا ت كاتتت   ا   و  ،املنظمتتتة بشتتتال  عتتتال  

 اسهل كلما عاةت نسبة الذكاء العاطفي.
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 اللعقيب على الدراسات السابقة
راستات الستابقة والدراستة االتفاق واالخلالف بتين الدأوجه 
 الحالية
ا فقتتتتت  الدراستتتتتة متتتتتع ةراستتتتتة الشتتتتتمري  المتتتتتنهت الملبتتتتتع  -
   حتتتني (،(   استتتدمدامها املتتتنهو ال )تتتفي ااملستتت ي2016ا

ستتتتتتتدمدم املتتتتتتتنهو البعة ااخدلفتتتتتتت  متتتتتتتع بتتتتتتتاقي الدراستتتتتتتات  تتتتتتت
 والبعة اآلخر اسدمدم املنهو املمدلط.  ،ا ر باطي
 لتتتتتتل ا شتتتتتتاهب  الدراستتتتتتة احلاليتتتتتتة متتتتتتع  الدراستتتتتتة أداة  -

ةراستة  ركتد  ا    حتني، الدراسات   اعدماةها اةاق ا سدبانة
  .سدبانةمجع  ما بني اةاق املقابلة وا  (,Freed 2016ا
الدراستتتتتة احلاليتتتتتة متتتتتع معظتتتتتم  ا فقتتتتت  مجلمتتتتتع الدراستتتتتة  -

الدراسات   ا  جمدمع الدراسة ق كاتن متن وجهتة نظتر القتاةق 
بتتل كتتا  اجملدمتتع متتن املعلمتتني واعضتتاء هيئتتة الدتتدركس  ،انفستتهم

(  ,2019Taborsماعتدا ةراستة  تاب رس ا ،واملت ظفني واإلةاركتني
 ,Harati( وهتتتارايت ا2016ا والشتتتمري( ,Freed 2016ا و ركتتتد
 .  انفسهم ةق اشدمل جمدمع الدراسة علمن القا ، (2013
 السلفادة من الدراسات السابقة فيا توتم
 .دكد الفج ق الب  يية و دعيم املشالةحت -

   اجملال الرتب ي. لقاء الض ء علمن امهية الب ثإ -

 .سحجر األسا دعيم اإلطار النظري  قد كان   -

،  صميم اةاق الدراسة، وحتدكد املعاجلات اإلحصائية -
 .و فسا الندائو ومقارندها

 مشكلة الدراسة
األخاق جند مصطلح الذكاء العاطفي   سع  اآلونة   

وعلمن  ،وشاا اسدمدامه   الب  ث العلمية   شىت اجملا ت
ل الباح يني   جمال اإلةارق ب  ا من ق  وجه ا ص ص  قمن اهدمام  

 هالرتب كة خا)ة الذكاء العاطفي لدى القاةق؛ ل عيهم بدور 
وعكاةق قدرهتم علمن الرتكيى علمن ثقا ة  ،جناح القاةق  اإلجيايب 
 ,Freedكما جاء   ةراسة ا  ،وحتقيق اهدا ها ،املؤسسة

  (.2019، ؛ الروكلي2017ع ةات،  ؛2016

ة   هذا الن ا من الذكاء  و اثر وع قة إجيابية ببعإو 
؛ (2019ملطاي اا من املدغاات كما جاء   ةراسة كل

 ( بأنه كعىع2013ا Harati ؛(2018امحد ا؛ (2018العمري ا
القياةق ا اةمة، والقياةق الد  كلية،  من علمن الد ايل ك   

والسل ك الدنظيمي، واذا  القرارات والدعامل الفعال مع 
 املشا ت. 

وبناء علمن  لك املعطيات ال  سلط  الض ء علمن امهية 
اسة الشمري   ا  ةر إاء العاطفي لدى قاةق املدارس الذك
اخنفاض الذكاء العاطفي لدى عن  اندائجه كشف ( 2016ا

قاةق املدارس األهلية   الركاض،   حني ا  ةراسة ع اطل 
( جاءت ندائو الذكاء العاطفي  يها مر فعة 2019املطاي ا

وعليه لدى قائدات مدارس الدعليم العام   حما ظة املذنل، 
الدعرف علمن مسد ى الذكاء  إ  الدراسة احلالية ملس  ضرورق 

العاطفي لدى قائدات املدارس األهلية   مدكنة بركدق من 
اسئلة  نو لك من خ ل اإلجابة ع ،وجهة نظر املعلمات

 الدراسة.

 أسئلة الدراسة
ما مسد ى التذكاء العتاطفي لتدى قائتدات املتدارس األهليتة -1

   مدكنة بركدق من وجهة نظر املعلمات؟
ا بتتني استتتدجابات عينتتتة الدراستتتة حصتتتائي  إة لفتتترو  الدالتتتامتتا -2

ااملعلمتتات(   حتدكتتد مستتتد ى التتذكاء العتتتاطفي لتتدى قائتتتدات 
مدغتاات ااملرحلتة إىل املدارس األهلية   مدكنة بركدق ال   ُعتىى 

 الدعليمية، سن ات ا لق، الدورات الددركبية(؟
متتا اآلليتتات املقرتحتتة لدعىكتتى التتذكاء العتتاطفي لتتدى قائتتدات -3
 دارس األهلية   مدكنة بركدق من وجهة نظر املعلمات؟امل

 أهداف الدراسة 
سئلدها  سعمن الدراسة إىل حتقيتق ا  ض ء مشالة الدراسة و 

 : اآل يةاألهداف 
الدعتتتتترف علتتتتتمن مستتتتتد ى التتتتتذكاء العتتتتتاطفي لتتتتتدى قائتتتتتدات -1

 املدارس األهلية   مدكنة بركدق من وجهة نظر املعلمات.
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حصتتتتتتتائية بتتتتتتتني عتتتتتتتن الفتتتتتتترو   ات الد لتتتتتتتة اإل الاشتتتتتتتل-2
اسدجابات عينة الدراستة ااملعلمتات(   حتدكتد مستد ى التذكاء 
العتتتاطفي لتتتدى قائتتتدات املتتتدارس األهليتتتة   مدكنتتتة بركتتتدق التتت  

مدغتتاات ااملرحلتتة الدعليميتتة، ستتن ات ا تتلق، التتدورات إىل  ُعتتىى 
 الددركبية(.

طفي لتدى قائتدات وضع آليات مقرتحتة لدعىكتى التذكاء العتا-3
 املدارس األهلية   مدكنة بركدق من وجهة نظر املعلمات.

 أهمية الدراسة
متتتتا كرت تتتتل عليهتتتتا متتتتن  ائتتتتدق علتتتتمن  ي دجلتتتتمن امهيتتتتة الدراستتتتة 

 اجلانل النظري والدطبيقي كما كدضح   اآليت:
 األهمية النظرية

 ادستتتل الدراستتتة امهيدهتتتا النظركتتتة متتتن امهيتتتة اجملتتتال املطبتتتق -1
وامهيتتتة م ضتتت ا الدراستتتة التتتذكاء  ،وهتتت  جمتتتال الدعلتتتيم  ا ،عليتتته

  كد لتتمن امتتن الستتمات املميتتىق التت  جيتتل  دالعتتاطفي التتذي كعتت
 هبا القاةق.

كد قتتع ا   ستتهم الدراستتة   إثتتراء احملدتت ى العلمتتي الرتبتت ي -2
ا للبتتاح يني املهدمتتني قتتد  اتت   مرجع تتو  ،مبفهتت م التتذكاء العتتاطفي

 ذا اجملال. هب
 األهمية اللطبيقية

ميان هلذه الدراسة ا   قدم  غذكة راجعة ملدمذي القترار -1
  املتتتتتدارس األهليتتتتتة و  وعارق الدعلتتتتتيم حتتتتت ل مستتتتتد ى التتتتتذكاء 
العاطفي لدى قائدات املدارس األهلية   مدكنتة بركتدق لد دكتد 

 ا حديامل الددركيب.
كقتتدم  غذكتتتة راجعتتتة لقائتتدات املتتتدارس األهليتتتة   مدكنتتتة -2

ممتتا كعيتتنهن علتتمن الدقتت    ؛ن العتتاطفيبركتتدق عتتن مستتد ى  كتتائه
 والدط كر الذايت.

لقتتتاء الضتتت ء علتتتمن آليتتتات  عىكتتتى التتتذكاء العتتتاطفي لتتتدى إ-3
 2030ممتتتتتتا قتتتتتتد كستتتتتتهم    لبيتتتتتتة مدطلبتتتتتتات رؤكتتتتتتة  ؛القائتتتتتتدات
خبصتتت ص حتستتتني  5.2رقتتتم  ا ستتترتا يجيا   اهلتتتدف خص ) تتت

 ةاء اجلهاع احلا مي.ا

 حدود الدراسة
 ناول  الدراسة الذكاء العتاطفي بأبعتاةه  الحدود الموضوعية 

األربعة اال عي الذايت، وإةارق الذات، ال عي ا جدمتاعي، إةارق 
( 20، 2019( كمتتتتا حتتتتدةها اج ملتتتتا ، ةالع قتتتتات ا جدماعيتتتت

ر هلذا الن ا من الذكاء. وكذلك بناء علمن ا فا  عتدق املنظ   وه 
كلتتتي، ؛ الرو 2019ةراستتتات علتتتمن هتتتذه األبعتتتاة منهتتتا ااملطتتتاي، 

 (.1998؛ ع يما  ورع ، 2018؛ امحد، 2019
قدصتتر الب تتث علتتمن متتدارس الدعلتتيم العتتام ا الحتتدود المكانيتتة 

 األهلي اابددائي، مد سط، ثان ي(   مدكنة بركدق. 
الدراستة علتمن معلمتات الدعلتيم العتام  بقت طُ  الحدود البشترية 

 ،و لك  ر باطهن بالقائتدات ؛باملدارس األهلية   مدكنة بركدق
استتتئلة  نواإلجابتتتة عتتت ،لتتتدكهن القتتتدرق علتتتمن الدشتتتمي  التتتدقيقو 

 الدراسة.
 –ه1440الفصتتل الدراستتي ال يتتا  متتن العتتام  الحتتدود الامانيتتة 

 ه1441

 مصطلحات الدراسة
  Emotional Intelligenceالذكاء العاطفي 

: بأنته القتدرق علتمن ,Golemen) 1995/2019ج ملا  ا هعر 
 التتتتتتذايت ختتتتتت ل التتتتتت عي إحتتتتتتراع النجتتتتتتاح   جمتتتتتتال العمتتتتتتل متتتتتتن

والتتتتتت عي ا جدمتتتتتتاعي والقتتتتتتدرق علتتتتتتمن إةارق بالتتتتتتذات والتتتتتتد ام 
 . (20. صا الع قات

 أنتته:ب (,1997Mayer & Saloveyعر تته ستتال   ومتتاكر او 
متتن ح لتته و نظيمهمتتتا  اآلختتركنإةراك الفتترة لع اطفتته وع اطتتل 

لرقتتتي الفتتترة   انفعا  تتته و فاتتتاه، وكصتتتنل متتتن انتتت اا التتتذكاء 
 ا جدماعي.

(: هتتتي  ,P52012 /2018Jill Dann,وعر تتته جيتتتل ةا  ا
اللاعتتة   إجيتتاة اجلتتذور العاطفيتتة لستتل ك الفتترة ولطركقتتة  فاتتاه 
و فستتتتاه ليتتتتدمان متتتتن اخديتتتتار ا ضتتتتل األ عتتتتال، باإلضتتتتا ة إىل 

ورةوة ا عتتتتاهلم متتتتن ختتتت ل  اآلختتتتركنالقتتتتدرق علتتتتمن  هتتتتم ستتتتل ك 
 الدقرب والدعاطل معهم.
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قائتتدات املتتدارس األهليتتة   مدكنتتة ا بأنتته متدتتع جرائي تتإوكعتترف 
بركتتتتدق مبهتتتتارق معر تتتتة التتتتذات ومعر تتتتة متتتتن حتتتت هلن والقتتتتدرق علتتتتمن 
التتد ام   مشتتاعرهن مب ضتت عية وضتتبط الع قتتات ا جدماعيتتة 

ت املعلمتتات وامل ظفتتات ممتتا كتتؤةي ملراقبتتة وإةراك  نفعتتا  او ق تت
 ىل  عىكى ةورهن وحتفيىهن للقيام بعملهن علمن اكمل وجه.  إ

  ر الميداني للدراسةاإلطا
كستتتدعرض هتتتذا اجلتتتىء إجتتتراءات الب تتتث متتتن حيتتتث   ضتتتيح 
املتتتتتنهو املدبتتتتتع، وجمدمتتتتتع وعينتتتتتة الدراستتتتتة وو)تتتتتل  صائصتتتتتهم 
الدمي  را يتتتتة، باإلضتتتتا ة إىل و)تتتتل األةاق املستتتتدمدمة   مجتتتتع 

ختتا ا و)تتل لءجتتراءات التت  اانتتات وآليتتة بناؤهتتا و ط كرهتتا و البي
 وثباهتا. مت ا باعها   الدأكد من )دقها

 منهت الدراسة
مدتتتتتته ءاستتتتتتة املتتتتتتنهو ال )تتتتتتفي ااملستتتتتت ي( مل اعدمتتتتتتدت الدر 

هبتدف  ؛و لك من خت ل مجتع راي املعلمتات وحتليلته ،للهدف
 قتتد   شتتمي  وو)تتل ةقيتتق ملستتد ى التتذكاء العتتاطفي لتتدى 

 قائدات املدارس األهلية   مدكنة بركدق. 

 

 مجلمع الدراسة
لدعلتتيم العتتام األهلتتي اشتتدمل جمدمتتع الدراستتة علتتمن معلمتتات ا

بلتتتتتتغ  والتتتتتت يتاابدتتتتتتدائي، مد ستتتتتتط، وثتتتتتتان ي(   مدكنتتتتتتة بركتتتتتتدق 
و تتتتق آختتتتر إحصتتتتائية لتتتت عارق الدعلتتتتيم  ،( معلمتتتتة345عتتتتدةهن ا

 .ه(1439-ه 1438ا

  عينة الدراسة
اخدات عينة الدراستة بطركقتة عشت ائية بستيطة، مت احدستاهبا 

 و ق معاةلة سديفن ثامبس  .

 
( 182احلتتتتتتتد األةة للعينتتتتتتة كبلتتتتتتتغ اإ  كشتتتتتتف  املعاةلتتتتتتة ا  

( معلمتتتتة؛ بنتتتتاء علتتتتمن عتتتتدة 186مت اعدمتتتتاة ا   حتتتتنيمعلمتتتتة، 
% متن حجتم 53,9ومت يتل نستبة  ،ا سدجابات املد صل عليهتا

 اجملدمع األ)لي.
( ك ضتتح خصتتائ  1اجلتتدول رقتتم ا خصتتائ  عينتتة الدراستتة 

: ااملرحلتة اآل يتةا راة عينة الدراسة والت   شتدمل علتمن املدغتاات 
ة( والتت  بنيتت  عليهتتا يتتالدعليمتتة، ستتن ات ا تتلق، التتدورات الددركب

 مؤشرات ة  ت الد لي ت املمدلفة املدعلقة بأسئلة الدراسة.

 1جدول 
 ة، سنوات الصبرة، الدورات اللدريبية(يا لملغيرات )المرحلة اللعليمخصائ  عينة الدراسة تبعً  

 النسبة العدد اللعليميةالمرحلة 
 %35.5 66 املرحلة ا بددائية
 %16.7 31 املرحلة املد سطة
 %47.8 89 املرحلة ال يان كة
 النسبة العدة سن ات ا لق

 %53.2 99 سن ات 5اقل من 
 %26.9 50 10سن ات إىل اقل من  5من 
 %19.9 37 سن ات  أك ير 10من 

 النسبة العدة الددركبية عدة الدورات
 %36.6 68 ةورات  دركبية  أقل 5

 %63.4 118 ةورات  دركبية 5اك ير من 
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علمتتتات امل(: ا  النستتتبة األكتتتل متتتن 1كدضتتتح متتتن اجلتتتدول ا
 كلتتتتتيهن   ،عينتتتتتة الدراستتتتتة كتتتتتن متتتتتن معلمتتتتتات ااملرحلتتتتتة ال يان كتتتتتة(

معلمتتتتتات ااملرحلتتتتتة ا بددائيتتتتتة( و  الرت يتتتتتل األختتتتتا معلمتتتتتات 
النستتتبة     إااملرحلتتتة املد ستتتطة(. وعنتتتد النظتتتر لستتتن ات ا تتتلق  تتت

ستن ات( كلتيهن ا)ت اب ستن ات  5ااقتل متن  األعلمن ممتن هتن  
 اواختتتتتتا   (،ستتتتتتن ات 10ستتتتتتن ات إىل اقتتتتتتل متتتتتتن  5ا تتتتتتلق متتتتتتن ا

بالنستتبة متتا استتن ات  تتأك ير(.  10ا)تت اب ستتن ات ا تتلق امتتن 
ااك يتر متن  ن ميدلان  النسبة األعلمن ممإلدورات الددركبية  إىل ا
النستتتبة األقتتتل ممتتتن حضتتتر     حتتتني ا ةورات  دركبيتتتة(  مختتتس

 ةورات  دركبية  أقل(. مخسا
  أداة الدراسة

استتئلة الدراستتة وحتقيتتق هتتد ها مت  طتت كر  نا لءجابتتة عتتستتعي  
وبتتالرج ا إىل  ،ج ملتتا نمتت  مل ةانيتتا باةاق ا ستتدبانة با ستتدعانة 

منهتتتتتا ةراستتتتتة و ، هنفستتتتتالدراستتتتتات التتتتت  استتتتتدمدم  النمتتتتت  مل 
؛ ع يمتتتتتتا  2018 امحتتتتتتد،؛ 2019؛ الروكلتتتتتتي، 2019ااملطتتتتتتاي، 

القستتتتتتم قستتتتتتام ا ا نتتتتتت  األةاق متتتتتتن ث ثتتتتتتة و (. 1998ورع ، 
ة، يتتتتتاملدم يلتتتتتة   ااملرحلتتتتتة الدعليم ةالبيانتتتتتات الدمي  را يتتتتت األول 

بعتتتتتاة ا القستتتتتم الثتتتتتاني ستتتتتن ات ا تتتتتلق، التتتتتدورات الددركبيتتتتتة(. 
التتذكاء العتتاطفي املدم يلتتة   اربعتتة حمتتاور االتت عي بالتتذات، إةارق 
التتتتتتتذات، التتتتتتت عي ا جدمتتتتتتتاعي، إةارق الع قتتتتتتتات ا جدماعيتتتتتتتة( 

اآلليتتات املقرتحتتة لدعىكتتى التتذكاء العتتاطفي لتتدى  القستتم الثالتتث 
علتتتتتمن   )تتتتتيات الدراستتتتتات هتتتتتا بنتتتتتاء ؤ والتتتتت  مت بنا ،القائتتتتتدات
 السابقة. 

كمتتا مت بنتتتاء بتتدائل إجابتتتات القستتتم اال يتتا  وال يالتتتث( علتتتمن 
تا،  الب تا، احيان تا، نتاةر ا، مطلق تا(  مقياس ليارت ا ماسي اةائم 

و بنتتتتت  الدراستتتتتة املعيتتتتتار لاتتتتتل  قتتتتترق   احلاتتتتتم علتتتتتمن التتتتتذكاء 
العتتتاطفي لتتتدى قائتتتدات املتتتدارس األهليتتتة   مدكنتتتة بركتتتدق متتتن 
وجهة نظر املعلمات، بنتاء  علتمن املد ستطات احلستابية للعبتارات 

 :(2ول رقم اواملد سطات ال عنية لألبعاة كما ه  م ضح باجلد

 2جدول 
 معيار الحكم على فقرات االسلبانة

 الملوسط الحسابي للعبارة أو الملوسط الوزني للبعد
  أك ير 4.2من  4.2ألقل من  3.4من  3.4ألقل من  2.6من  2.6ألقل من  1.8من  1.8اقل من 
 اكبيرة جدً  كبيرة ملوسطة ضعيفة منعدمة

  ملرية لالسلبانةالشروط السيكو 
 الصدق

 مينالصدق صدق المحك  
للد قتتتتق متتتتن )تتتتد  ا ستتتتدبانة مت ا عدمتتتتاة علتتتتمن الصتتتتد  

متتتتتني( للدأكتتتتتد متتتتتن مناستتتتتبة ا ستتتتتدبانة الظتتتتتاهري ا)تتتتتد  احملا  
مت عرضتها  إ ومدى وض ح عباراهتتا  ،مدها لغرض الب ثءوم 

  اإلةارق والدمطتتتيط الرتبتتت ي، ومشتتتر ة  رب كتتتة،  نيعلتتتمن خمدصتتت
 . ن  ومب حظاهت ن  ق، وث ث معلمات ل سرتشاة براكهوقائد

 االتساق الداخلي
 ستتتتتتتدبانة ا  ستتتتتتتا  التتتتتتتداخلي لوكتتتتتتتذلك مت الد قتتتتتتتق متتتتتتتن 

باستتتتتتتدمدام معامتتتتتتتل ار بتتتتتتتاي باستتتتتتت     حستتتتتتتاب معتتتتتتتام ت 
 ؛ليته العبتارقا ر باي بني ةرجة كتل عبتارق وةرجتة البعتد املندميتة إ

و لك للدأكد من مدى متاسك وجتتانس عبتارات كتل بعتد  يمتا 
ر بتتاي كمتتا هتتي م ضتت ة باجلتتدول بينهتتا،  اانتت  معتتام ت ا 

 .(3ارقم
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  3جدول 
ةالكلية للبعد المنلمية إليه العبار معامالت االرتباط بين درجات عبارات االسلبانة والدرجة 

 0.01 ة لة** ةالة عند مسد ى 

ا  معتام ت ا ر بتاي بتني ( 3ا الستابق كدضح من اجلدولو 
ةرجتتتات عبتتتارات ا ستتتدبانة والدرجتتتة الاليتتتة للبعتتتد املندميتتتة إليتتته 

عنتتتد  االعبتتتارق مجيعهتتتا معتتتام ت ار بتتتاي م جبتتتة وةالتتتة إحصتتتائي  
بتتارات  وهتت  متتا كؤكتتد ا ستتا  وجتتتانس ع،  0.01 ة لتتةمستتد ى 

كتتتذلك مت  بعتتتة.متتتع بعضتتتها  كتتتل بعتتتد  يمتتتا بينهتتتا ومتاستتتك
ومتاستتتتك الدأكتتتتد متتتتن جتتتتتانس وا ستتتتا  ابعتتتتاة التتتتذكاء العتتتتاطفي 

حبستتاب معامتتل ار بتتاي باستت   بتتني ةرجتتات  بعضتتها متتع بعتتة
األبعتتتتتتاة والدرجتتتتتتة الاليتتتتتتة للتتتتتتذكاء العتتتتتتاطفي  اانتتتتتت  مجيعهتتتتتتا 

 ة لتتتة عنتتتد مستتتد ى امعتتتام ت ار بتتتاي م جبتتتة وةالتتتة إحصتتتائي  
وه  ما كؤكد ا سا  وجتانس ابعتاة التذكاء العتاطفي  يمتا  0.01
 (: 4اه  م ضح  دول  ا. كمومتاسك بعضها مع بعةبينها 

 4جدول 
 معامالت االرتباط بين درجات أبعاد الذكاء العاطفي والدرجة الكلية 

 إدارة العالقات االجلماعية الوعي االجلماعي إدارة الذات الوعي بالذات
0.945** 0.981** 0.959** 0.965** 

 0.01 ة لة** ةالة عند مسد ى 

 الثبات
مت الد قتتتتق متتتتن ثبتتتتات ةرجتتتتات ا ستتتتدبانة احلاليتتتتة وابعاةهتتتتا 
الفرعية باستدمدام معامتل ثبتات الفتا كرونبتاء  جتاءت ةرجتات 

ا ستتتدبانة وابعاةهتتتا الفرعيتتتة ملعتتتام ت ال يبتتتات مر فعتتتة ومقب لتتتة 
 (:5ا كما جاء   جدول  اإحصائي  

 5جدول 
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لدرجات االسلبانة وأبعادها الفرعية 

 معامل الثبات األبعاد
 

 الذكاء العاطفي لدى قائدات المدارس األهلية بمدينة بريدة
 0.920 ال عي بالذات
 0.907 إةارق الذات

 0.953 ال عي ا جدماعي
 0.947 الع قات ا جدماعيةإةارق 

 0.980 الذكاء العاطفي كال

 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة
 املقرتحات لىكاةق الذكاء العاطفي لدى القائدات إةارق الع قات ا جدماعية ال عي ا جدماعي إةارق الذات الوعي بالذات

1 0.892** 1 0.754** 1 0.917** 1 0.833** 1 0.799** 
2 0.732** 2 0.770** 2 0.879** 2 0.916** 
3 0.832** 3 0.811** 3 0.879** 3 0.937** 2 0.914** 
4 0.923** 4 0.665** 4 0.867** 4 0.840** 
5 0.903** 5 0.846** 5 0.931** 5 0.906** 3 0.949** 
6 0.807** 6 0.904** 6 0.927** 6 0.920** 4 0.905** 

7 0.859** 
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 معامل الثبات األبعاد
 0.915 اآلليات المقلرحة للعايا الذكاء العاطفي لدى القائدات

ممتتتتا ستتتتبق كدضتتتتح ا  ل ستتتتدبانة مؤشتتتترات إحصتتتتائية جيتتتتدق 
االصتتتد ، ال يبتتتات( ممتتتا كؤكتتتد )تتت حية استتتدمدامها   الب تتتث 
احلتايل   الاشتتل عتن مستتد ى التتذكاء العتاطفي لتتدى قائتتدات 

 املدارس األهلية   مدكنة بركدق من وجهة نظر املعلمات. 

  نلائت الدراسة وتفسيراتها
تتت الد )تتتل إليهتتتا متتتن ئو التتت  مت ندتتتالل اكدنتتتاول هتتتذا اجلتتتىء عرض 

حصتتائي  ستتدجابات ا تتراة العينتتة، مدسلستتلة ختت ل الد ليتتل اإل
 بناء علمن  ر يل اسئلة الدراسة. 

ما مسد ى الذكاء العاطفي لدى  إجابة السؤال األول 
قائدات املدارس األهلية   مدكنة بركدق من وجهة نظر 

 املعلمات؟
رات والنستتتتل مت حستتتتاب الداتتتترا لإلجابتتتتة عتتتتن هتتتتذا الستتتتؤال

املئ كتتتتة  ستتتتدجابات ا تتتتراة عينتتتتة الب تتتتث علتتتتمن كتتتتل عبتتتتارق متتتتن 
بعتتتتتاة التتتتتذكاء العتتتتتاطفي، ا مت حستتتتتاب املد ستتتتتطات اعبتتتتتارات 

و لتتك لد دكتتد ةرجتتة  ؛وا حنرا تتات املعياركتتة هلتتذه ا ستتدجابات
حتقتتق كتتل عبتتارق،  اانتت  الندتتائو كمتتا هتتي م ضتت ة   جتتدول 

 (:9(، ا8(، ا7(، ا6ا
 بالذات  البعد األول  الوعي

 6جدول 
 مسلوى الذكاء العاطفي لدى قائدات المدارس األهلية بمدينة بريدة فيما يلعلق بالوعي بالذات

 العبارات م
 االسلجابة

 الملوسط
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 اللحقق

 ادائمً  اغالبً  اأحيانً  انادرً  امطلقً  اللرتيب
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

6 
القائدق  د مل مسؤولية 

 مهامها ال ظيفية
 1 اكباق جد   0.91 4.36 60.2 112 21.5 40 14.0 26 3.2 6 1.1 2

3 
 ظهر القائدق ثقدها بذاهتا 

 وبقرارهتا
 2 اكباق جد   0.98 4.28 55.4 103 26.9 50 10.8 20 4.8 9 2.2 4

1 
لدى القائدق القدرق علمن 
حتدكد ماامن ق هتا 
 وماامن ضعفها

 3 كباق 1.00 4.09 44.6 83 29.6 55 16.7 31 8.6 16 0.5 1

5 
خطائها ا دعلم القائدق من 
   املاضي

 4 كباق 1.09 4.05 45.2 84 25.0 52 18.3 34 4.3 8 4.3 8

 5 كباق 1.19 3.93 42.5 79 28.5 53 13.4 25 10.8 20 4.8 9  دقبل القائدق النقد البناء  4

2 
 دجاهل القائدق مشاعرها 
السلبية    عام هتا مع 

 امل ظفات
 6 كباق 1.12 3.91 37.6 70 32.8 61 17.2 32 8.1 15 4.3 8

 كباق    1.05 4.10 املد سط العام ملسد ى ال عي بالذات

(: ا  مسد ى الذكاء 6اكدضح من اجلدول السابق  
العاطفي لدى قائدات املدارس األهلية مبدكنة بركدق  يما كدعلق 

كبيرة بال عي بالذات من وجهة نظر املعلمات مد قق بدرجة 

وجاءت العبارق "القائدق  د مل مسؤولية مهامها ال ظيفية"   
وقد كسددل من . اكبيرة جدً املر بة األوىل ومد ققة بدرجة 

كسدشعر  بأ  القياةق  ا  القائدات علمنار فاا هذه العبارق 
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جاءت العبارق    حني. ا   ا    شركف  ا اليل قبل 
" دجاهل القائدق مشاعرها السلبية    عام هتا مع امل ظفات" 

 ،مقب لة دوبذلك  ع ،كبيرة  املر بة األخاق ومد ققة بدرجة 
ات كسيطر  علمن  ضبهن ا  القائد منعلبذلك وكسددل 

القدرق علمن ا سدجابة حلا هتن النفسية؛ وهذا كؤكد لدكهن و 

( بأ  الدمدع بالذكاء 2013ا Haratiما جاء   ةراسة هارايت 
 العاطفي كساعد علمن الدعامل مع املشا ت بسه لة. 

 
 
 

 البعد الثاني  إدارة الذات 
 7جدول 
 ة بريدة فيما يلعلق بإدارة الذاتمسلوى الذكاء العاطفي لدى قائدات المدارس األهلية بمدين 

 العبارات م
 االسلجابة

االنحراف  الملوسط
 المعياري

ةرجة 
 الد قق

الرت ي
 دائًما غالًبا أحيانًا نادرًا مطلًقا ب

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

4 
جتدهد القائدق   الدغلل 
علمن املشا ت املهنية 

  من الدهرب منها وحلها بد   
5 2.7 7 3.8 19 10.2 54 29.0 101 54.3 4.28 0.98 

كباق 
 اجد  

1 

7 
 دعم القائدق الدغا اهلاةف 

 د سني   كل األح اللل
5 2.7 8 4.3 21 11.3 48 25.8 104 55.9 4.28 1.00 

كباق 
 اجد  

2 

6 
  اجه القائدق امل ظفات 

 بأخطائهن بأسل ب لبق
 3 كباق 1.03 4.19 50.0 93 31.2 58 11.3 21 3.8 7 3.8 7

5 
 د لمن القائدق بالصل وإ  

 ق  د قق ندائو سركعة
 4 كباق 1.03 4.16 50.5 94 25.8 48 16.1 30 4.8 9 2.7 5

1 
كها ا فصح القائدق عن ر 

 ومشاعرها ب ض ح  
 5 كباق 0.97 4.07 41.4 77 31.7 59 21.0 39 4.3 8 1.6 3

3 
القائدق    ربط بني 
 مشا هتا الشمصية واملهنية

 6 كباق 1.22 4.04 51.1 95 22.6 42 12.9 24 7.0 13 6.5 12

2 
 عرتف القائدق بأخطائها 

 مب ض عية
 7 كباق 1.15 3.53 22.0 41 34.4 64 25.3 47 11.3 21 7.0 13

 كبيرة    1.05 4.08 الملوسط العام لمسلوى إدارة الذات
 مسد ى الذكاء(: ا  7ا كدضح من اجلدول السابق

العاطفي لدى قائدات املدارس األهلية مبدكنة بركدق  يما كدعلق 
. كبيرةبإةارق الذات من وجهة نظر املعلمات مد قق بدرجة 

العبارق "جتدهد القائدق   الدغلل علمن  وجاء   املر بة األوىل
 من الدهرب منها" ومد ققة املشا ت املهنية وحلها بد   

ا  علمن وقد كسددل من ار فاا هذه العبارق  اكبيرة جدً بدرجة 
القائدات علمن قدر من املرونة والدايل   م اجهة الدغاات 

جاءت العبارق " عرتف القائدق وال  اء با لدىامات.. و 

. كبيرةومد ققة بدرجة    املر بة األخاقبأخطائها مب ض عية" 
مي وقد كعىى  لك إىل متسك القائدات بدعاليم الدكن اإلس 

 قد حث الدكن احلنيل علمن ا عرتاف با طأ كما قال  عاىل 
ن ا ا نت ُفس ن ا و إ    ق    ت غ ف ر  ل ن ا و  ت ر مح  ن ا ا ءعن آةم وح ا ر بت ن ا ظ ل م 

ر كن وعند مقارنة هذه (:23ااألعراف،  (ل ن ُا ن ن  م ن  ا   اس 
ةراسة ا فق  مع  هنااالنديجة مع باقي الدراسات السابقة جند 

 اخدلف  مع كل من ةراسة مل م   حني (2019املطاي ا
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 (2016اجاءت بدرجة مد سطة وةراسة الشمري  إ  (2017ا
 جاءت بدرجة منمفضة.إ  

   الوعي االجلماعيلثالبعد الثا

 8جدول 
 يدة فيما يلعلق بالوعي االجلماعيالذكاء العاطفي لدى قائدات المدارس األهلية بمدينة بر  ىمسلو  

 العبارات م
 االسلجابة

 الملوسط
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 اللحقق

 ادائمً  اغالبً  اأحيانً  انادرً  امطلقً  اللرتيب
 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

2 
متدلك القائدق القدرق علمن حتدكد ج انل 

 اآلخركنالق ق   
 1 كباق 0.95 4.11 40.9 76 38.2 71 14.5 27 4.3 8 2.2 4

 2 كباق 1.05 4.08 45.2 84 29.0 54 17.2 32 5.9 11 2.7 5 باةل القائدق اآلراء مع امل ظفاتد  4

3 
 دعامل القائدق مع اجلميع مب ض عية 

 دو  حتيىوب
 3 كباق 1.11 4.04 46.2 86 26.3 49 17.7 33 5.4 10 4.3 8

6 
 دفاهم القائدق مع ا لفيات وال يقا ات 

 املمدلفة للم ظفات
 4 كباق 1.03 4.02 39.2 73 35.5 66 16.7 31 5.4 10 3.2 6

1 
 عرف القائدق احدياجات امل ظفات 

 الدنم كة
 5 كباق 1.04 3.98 39.2 73 32.8 61 17.7 33 8.1 15 2.2 4

5 
لدى القائدق القدرق علمن  فهم انفعا ت 
 ومشاعر امل ظفات ةو  إ صاحهن عنها

 6 كباق 1.07 3.89 34.9 65 33.3 62 21.0 39 7.5 14 3.2 6

 كبيرة    1.045 4.02 الملوسط العام لمسلوى الوعي االجلماعي

 مسد ى الذكاءا   (: 8ا من اجلدول السابقكدضح 
العاطفي لدى قائدات املدارس األهلية مبدكنة بركدق  يما كدعلق 

املعلمات مد قق بدرجة  بال عي ا جدماعي من وجهة نظر
جاءت العبارق "متدلك القائدق القدرق علمن حتدكد  .كبيرة

"   الرت يل األول ومد ققة بدرجة اآلخركنج انل الق ق   
القدرق علمن  فهم  جاءت العبارق "لدى القائدق   حني. كبيرة

ر بة انفعا ت ومشاعر امل ظفات ةو  إ صاحهن عنها"   امل

وقد كُعىى ار فاا مجيع  قرات  .كبيرةومد ققة بدرجة  األخاق
 اوضرورك   امهم   )الوعي االجلماعي( ك  إىل  هذا البعد 

لدا كن الع قات ا جدماعية وإةارق  ركق العمل بافاءق 
(، 2019من اجملايل ا ليه كلإ شاراو اعلية؛ وهذا كؤكد ما 

العنصر  من ك   (2019ا Tabors  اب رسو (، 2018امحد ا
 . ؤسساتجناح القاةق وجناح امل  البشري كؤثر 
   إدارة العالقات االجلماعيةرابعالبعد ال

 9جدول 
 بمدينة بريدة فيما يلعلق بإدارة العالقات االجلماعيةمسلوى الذكاء العاطفي لدى قائدات المدارس األهلية  
الملوسط االسلجابة العبارات م

 

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 دائًما غالًبا أحيانًا نادرًا مطلًقا   اللرتيب اللحقق

 نسبة  ارار نسبة  ارار نسبة  ارار نسبة  ارار نسبة  ارار  

5 
حتظمن القائدق بالدقدكر 
 وا حرتام من قبل امل ظفات

4 2.2 1 0.5 18 9.7 48 25.8 115 61.8 4.44 0.857 
كباق 
 اجد  

1 

 2 كباق 1.039 4.15 45.7 85 36.0 67 10.2 19 3.8 7 4.3 8لدى القائدق القدرق علمن  6
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الملوس االسلجابة العبارات م
االنحراف  ط

 المعياري
درجة 
 اللحقق

 اللرتيب
 دائًما غالًبا أحيانًا نادرًا مطلًقا  

 بسيط وحل ا   ات   
 العمل

4 
 ا ضع القائدق خط ط  
 واض ة ل  صال   العمل

 3 كباق 0.99 4.11 45.2 84 30.6 57 16.7 31 5.9 11 1.6 3

3 
 علمنمتدلك القائدق القدرق 

 بناء   ر  العمل
 4 كباق 0.97 4.18 43.0 80 32.8 61 18.3 34 3.8 7 2.2 4

1 
متدلك القائدق الدأثا علمن 

 امل ظفات
 5 كباق 0.98 4.08 40.9 76 36.6 68 15.6 29 4.3 8 2.7 5

2 
 دعم القائدق قدرات 

 وم اهل امل ظفات
 6 كباق 1.10 3.92 39.2 73 28.0 52 22.6 42 6.5 12 3.8 7

 كبيرة    0.993 4.139 الملوسط العام لمسلوى إدارة العالقات االجلماعية
 مسد ى الذكاء(: ا  9ا كدضح من اجلدول السابق

العاطفي لدى قائدات املدارس األهلية مبدكنة بركدق  يما كدعلق 
بإةارق الع قات ا جدماعية من وجهة نظر املعلمات مد قق 

جاءت العبارق "حتظمن القائدق بالدقدكر . وكبيرةبدرجة 
ومد ققة بدرجة  املر بة األوىلوا حرتام من قبل امل ظفات"   

إةراك القائدات ألمهية علمن ذلك بوكسددل  .اكبيرة جد  
رضا املعلمات واحرتامهن    اثره ظهرالذكاء العاطفي مما 

جاءت العبارق " دعم القائدق قدرات وم اهل و  لقائداهتن.
بالر م  .كبيرةومد ققة بدرجة  املر بة األخاقامل ظفات"   

ه قد كعىى  ر يبها األخا إىل إ  ان  هذه العبارق مر فعة من ك  

( الدنفيذ   الدط كرا كس ة امليدا  الرتب ي ذياملركىي الالنمط 
ر ع و نمية علمن القائدق  قمن قدر  -ءبعة الشي-مما كقلل 
وعند مقارنة هذه النديجة مع باقي الدراسات امل اهل. 

؛ 2019هنا ا فق  مع كل من ةراسة املطاي ااالسابقة جند 
 (2016ااخدلف  مع ةراسة الشمري    حني (2017واملل م 
جممل ما مت الد )ل إليه من ندائو   إجابة ميان  لمي  و 

السؤال األول واملدعلق مبسد ى الذكاء العاطفي لدى قائدات 
  املدارس األهلية مبدكنة بركدق من وجهة نظر املعلمات 

 (:10ا اآليتاجلدول 

 10جدول 
 قائدات المدارس األهلية بمدينة بريدةمسلوى الذكاء العاطفي لدى  

 الرت يل ةرجة الد قق ا حنراف املعياري املد سط ال ع  الذكاء العاطفي
 1 كباق 0.993 4.13 إةارق الع قات ا جدماعية

 2 كباق 1.05 4.10 ال عي بالذات
 3 كباق 1.05 4.08 إةارق الذات

 4 كباق 1.04 4.02 ال عي ا جدماعي
 كبيرة 1.03 4.08 العاطفي ككلالذكاء 

ا  مسد ى الذكاء ( 10ا كدضح من اجلدول السابق
العاطفي لدى قائدات املدارس األهلية مبدكنة بركدق من وجهة 

 4.088بدرجة كباق مبد سط وع   انظر املعلمات جاء مد قق  
من ومجيع األبعاة جاءت مر فعة  1.037واحنراف معياري 
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عد بُ  وعاهنا النسبية ومر بة علمن الد ايل   املر بة األوىلحيث ا
عد بُ ومن ا  ،(ال عي بالذاتاعد بُ  ( كليهإةارق الع قاتا
(.  ؤكد هذه ال عي ا جدماعياعد واخا ا بُ  ،(إةارق الذاتا

  اخدبار الصد  الداخلي وال يبات ل سدبانة  ءالنديجة ما جا
  الذكاء العاطفي كدا   من إ إ و  ،و رابط ابعاةه األربعة

وكر بط وكدصل بباقي األبعاة  وكل بُعد كُبن ،حلقة مدااملة
بعاة كما جاء   الفر  بني األ  إ إ  ؛كامل اآلخر وكل منها
. وقد فسهن  راة العينة طفيل ومجيعهم علمن املسد ىااسدجابة 

كفسر بُعد إةارق الع قات الذي جاء باملر بة األوىل من إميا  
وحتركاهم وسيلة  اعلة لد قيق  القائدات بأ  كسل املرؤوسني

بُعد ال عي ا جدماعي جاء باملر بة    حني ا األهداف. 
  هذا الُبعد حيدامل إىل االرابعة واألخاق ولعل  لك كع ة إىل 

هيل، ورمبا كُعىى إىل ك يرق األعباء مىكد من الددركل والدأ
ال ظيفية للقائدق مما كقلل من  عمقها بع اطل ومشاعر 

 امل ظفات و لمس احدياجاهتن.  
ا  قائدات  علمنار فاا املسد ى الالي لألبعاة بوكسددل 

املدارس األهلية   مدكنة بركدق كدمدعن بدرجة عالية من الذكاء 
حتقيق األهداف ال   سعمن وكدركن امهيده وةوره    ،العاطفي

املنظمة إىل حتقيقها، ولدكهن القدرق علمن إةراك مشاعرهن 
 ،و هم ع اطل ومشاعر امل ظفات ،والد ام   ع اطفهن

رضاء  اةى إىلمما  ؛والدعامل بطركقة حمرتمة وبأسل ب إجيايب
كُعىى متدع وكذلك قد  قييمهن اإلجيايب للقائدات. و املعلمات 

القائدات بالذكاء العاطفي   مدارس الدعليم األهلي   مدكنة 
مدكرق مادل الدعليم األهلي مبدكنة به   ما  فضلإىل بركدق 

  ا من( 2020ابركل 5بركدق اسعاة العديق، مراسلة بال ا س، 
. مما اعام   25بعة القائدات لدكهن خلق   امليدا   دجاوع 

ومتدعهن بالقدرق علمن   ، راكم ا لات والدجارب ساعد علمن

ن ورضمن من كسل املعلمات وإةارق  ركق العمل بدما  
 اجلميع.

 وعند مقارنة هذه النديجة مع باقي الدراسات السابقة جند 
(، والعمري 2019ا من ةراسة املطاي ا فق  مع كل هناا
مسد ى     إ إ ( 2017ا ومل م ؛(2018ا وامحد ؛(2018ا

اخدلف  مع نديجة كل   حني الذكاء جاء بدرجة مر فعة. 
ا     (,Freed 2016ا( و ركد 2016من ةراسة الشمري ا

؛ وقد كُعىى الدفاوت بني الندائو امسد ى الذكاء جاء منمفض  
الدراسة احلالية والدراسات     إ إ  ؛إىل اخد ف جمدمع الدراسة

  حني  ،املدفقة مت اخذ ا سدجابات من وجهة نظر امل ظفني
خذ ا سدجابات من وجهة نظر ا  الدراسات املمدلفة مت  ا 

القاةق انفسهم؛ مما قد  سبل    قليل الدشمي  لدقدكر 
و الطم ح لأل ضل. وكذلك رمبا االذات من باب الد اضع 
املطبقة    (,Freed 2016ااسة  ركد كرجع ا خد ف مع ةر 

 البعد املاا  ونظامها ال مركىيواشنطن إىل اخد ف البيئة و 
 مما كؤةي إىل ا خد ف ال يقا  والفاري.

ا بني اسدجابات حصائي  إلفرو  الدالة اما إجابة السؤال ال يا : 
عينة الدراسة ااملعلمات(   حتدكد مسد ى الذكاء العاطفي 

إىل نة بركدق  عىى املدارس األهلية   مدك لدى قائدات
 مدغاات ااملرحلة الدعليمية، سن ات ا لق، الدورات الددركبية(؟

 : املرحلة الدعليمية: مدغا او   
 One Wayمت اسدمدام اخدبار حتليل الدباكن احاةي ا جتاه 

ANOVA  الاشل عن ة لة الفرو    اسدجابات ا راة  
عينة الدراسة ح ل مسد ى الذكاء العاطفي لدى قائدات 

وال   رجع  خد ف املرحلة  املدارس األهلية   مدكنة بركدق
الدعليمية ااملرحلة ا بددائية، املرحلة املد سطة، املرحلة ال يان كة( 

 (: 11ا رقم   جدول كما هي م ض ة  اان  الندائو
 11جدول 
 ا لملغير المرحلة اللعليميةداللة الفروق في الذكاء العاطفي تبعً  

الذكاء العاطفي لدى قائدات 
 المدارس األهلية ببريدة

 مسلوى الداللة قيمة "ف" ملوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر اللباين

 0.096 2.374 55.269 2 110.538 بني اجملم عات ال عي بالذات
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الذكاء العاطفي لدى قائدات 
 المدارس األهلية ببريدة

 مسلوى الداللة قيمة "ف" ملوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر اللباين

  ا ةالة 23.280 183 4260.328 ةاخل اجملم عات
   185 4370.866 الالي

 إةارق الذات
 

 14.509 2 29.018 بني اجملم عات
0.457 

0.634 
  ا ةالة

 31.717 183 5804.272 ةاخل اجملم عات
   185 5833.290 الالي

 ا جدماعيال عي 
 13.153 2 26.307 بني اجملم عات

0.469 
0.627 
  ا ةالة

 28.070 183 5136.774 ةاخل اجملم عات
   185 5163.081 الالي

 إةارق الع قات ا جدماعية
 15.498 2 30.995 بني اجملم عات

0.666 
0.515 
  ا ةالة

 23.272 183 4258.838 ةاخل اجملم عات
   185 4289.833 الالي

 الدرجة الالية
 316.882 2 633.763 بني اجملم عات

0.834 
0.436 
  ا ةالة

 380.032 183 69545.876 ةاخل اجملم عات
   185 70179.640 الالي

    جد  رو  ةالة ( انه: 11 ضح من اجلدول السابق اا
  اسدجابة ا راة عينة الدراسة ح ل الذكاء العاطفي  اإحصائي  

لدى قائدات املدارس األهلية مبدكنة بركدق  رجع  خد ف 
عدم وج ة إىل املرحلة الدعليمية. وقد كُعىى  ياب الفرو  

اخد  ات   طبيعة العمل واملهام القياةكة املن ي هبا   
درسية   مجيع والبيئية امل املراحل ال ي ث و شابه الد جيهات

وقد ا فق  هذه النديجة مع ما   )ل  له ةراسة املراحل. 
اخدلف  مع ةراسة االشمري،    حني( 2019ااملطاي، 

2016 .) 

 ا: مدغا سن ات ا لق:ثاني  
 One Wayمت اسدمدام اخدبار حتليل الدباكن احاةي ا جتاه 

ANOVA  للاشل عن ة لة الفرو    اسدجابات ا راة
عينة الدراسة ح ل مسد ى الذكاء العاطفي لدى قائدات 
املدارس األهلية   مدكنة بركدق وال   رجع  خد ف سن ات 

 10سن ات إىل اقل من  5سن ات، من  5ا لق ااقل من 
سن ات  أك ير(  اان  الندائو كما هي  10 سن ات، من

 .(12ام ض ة   جدول 

 12جدول 
 داللة الفروق في الذكاء العاطفي الخلالف ملغير سنوات الصبرة 

درجات  مجموع المربعات مصدر اللباين الذكاء العاطفي لدى قائدات المدارس األهلية ببريدة
 مسلوى الداللة قيمة "ف" ملوسط المربعات الحرية

 ال عي بالذات
 39.072 2 78.144 اجملم عاتبني 

1.666 
0.192 
  ا ةالة

 23.457 183 4292.722 ةاخل اجملم عات
   185 4370.866 الالي

 إةارق الذات
 43.540 2 87.080 بني اجملم عات

1.387 
0.253 
  ا ةالة

 31.400 183 5746.210 ةاخل اجملم عات
   185 5833.290 الالي

 0.282  1.273 35.433 2 70.866 بني اجملم عات ال عي ا جدماعي
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 مجموع المربعات مصدر اللباين الذكاء العاطفي لدى قائدات المدارس األهلية ببريدة
درجات 
 مسلوى الداللة قيمة "ف" ملوسط المربعات الحرية

  ا ةالة 27.826 183 5092.215 ةاخل اجملم عات
   185 5163.081 الالي

 إةارق الع قات ا جدماعية
 29.855 2 59.709 بني اجملم عات

1.292  
0.277 
  ا ةالة

 23.115 183 4230.124 ةاخل اجملم عات
   185 4289.833 الالي

 الدرجة الالية
 578.138 2 1156.275 بني اجملم عات

1.533  
0.219 
  ا ةالة

 377.177 183 69023.364 ةاخل اجملم عات
   185 70179.640 الالي

( انه:     جد  رو  ةالة 12 ضح من اجلدول السابق اا
  اسدجابات ا راة عينة الدراسة ح ل الذكاء  اإحصائي  

العاطفي لدى قائدات املدارس األهلية مبدكنة بركدق  رجع 
 خد ف سن ات ا لق. وقد كسددل من ا فاقهن   

ا  عدة سن ات ا لق   كؤثر   رؤكة ا راة  علمن ا سدجابات
د وه  اح ،واق بالدعاملاالعينة؛ والقائدات كدصفن بالعدل واملس

مؤشرات الذكاء العاطفي. و دفق هذه النديجة مع ةراسة كل 
  ( 2016 الشمري، ؛2017؛ مل م، 2018من: اامحد، 

  (.2019 اخدلف  مع ةراسة ااملطاي، حني

 ا: مدغا عدة الدورات الددركبية: ثال ي  
مت اسدمدام اخدبار "ت" للمجم عات املسدقلة 

Independent Samples T-Test  الاشل عن ة لة  
الفرو    اسدجابات ا راة عينة الدراسة ح ل مسد ى الذكاء 

وال   العاطفي لدى قائدات املدارس األهلية   مدكنة بركدق
ةورات  دركبية  أقل،  5 رجع  خد ف الدورات الددركبية ا

ةورات  دركبية(  اان  الندائو كما هي م ض ة  5اك ير من 
 (:13  جدول ا

 13 جدول
 لدورات اللدريبيةالخلالف ملغير اا داللة الفروق في الذكاء العاطفي تبعً  

 مسلوى الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري  الملوسط الحسابي الدورات اللدريبية الذكاء العاطفي لدى قائدات المدارس األهلية ببريدة

 ال عي بالذات
 5.220 24.279  أقل 5

0.767 
0.444 
 4.651 24.847 5اك ير من   ا ةالة

 إةارق الذات
 5.963 28.397  أقل 5

0.338 
0.736 
 5.428 28.686 5اك ير من   ا ةالة

 ال عي ا جدماعي
 5.334 24.191  أقل 5

0.090 
0.928 
 5.276 24.119 5اك ير من   ا ةالة

 ا جدماعيةإةارق الع قات 
 5.046 24.779  أقل 5

0.116 
0.908 
 4.699 24.864 5اك ير من   ا ةالة

 الدرجة الالية
 20.639 101.647  أقل 5

0.293 
0.770 
 18.858 102.517 5اك ير من   ا ةالة

    جد  رو  ةالة نه ا(: 13ضح من اجلدول السابق اكد
  اسدجابات ا راة عينة الدراسة ح ل الذكاء  اإحصائي  

العاطفي لدى قائدات املدارس األهلية مبدكنة بركدق  رجع 

 خد ف الدورات الددركبية. وميان  فسا  لك بأ  الدورات 
 قييم وجهة نظر املعلمات وقدرهتن علمن   الددركبية    ؤثر 

 اسل ب و)فات وشمصية القائدات. 
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ال  مت الد )ل إليها   إجابة السؤال  والندائو السابقة
(  ؤكد   13( و ا12( و ا11ال يا  كما جاءت   جدول ا

رضا وعدم اخد ف   اسدجابة معلمات  وج ةجمملها 
املدارس األهلية مبدكنة بركدق للذكاء العاطفي لدى قائدات 

ة او سن ات ا لق او ياملدارس بغة النظر عن ااملرحلة الدراس
اهنن مدفقات علمن ممارسة القائدات  بدا الدورات الددركبية(. 
 هلذا الن ا من الذكاء. 

اآلليات املقرتحة لدعىكى الذكاء  إجابة السؤال ال يالث: ما
العاطفي لدى قائدات املدارس األهلية   مدكنة بركدق من 

 وجهة نظر املعلمات؟

ب الدارارات والنسل لءجابة عن هذا السؤال مت حسا
املئ كة  سدجابات ا راة عينة الب ث علمن كل عبارق من 
عبارات احمل ر ال يالث ل سدبانة واملدعلق باآلليات املقرتحة 
لدعىكى الذكاء العاطفي لدى قائدات املدارس األهلية مبدكنة 
بركدق، ا مت حساب املد سطات وا حنرا ات املعياركة هلذه 

د دكد ةرجة امهية كل مقرتح من هذه ا سدجابات و لك ل
  جدول  علمن الن   امل ضحاملقرتحات،  اان  الندائو 

 (:14ا

 14جدول 
 اآلليات المقلرحة للعايا الذكاء العاطفي لدى قائدات المدارس األهلية بمدينة بريدة 

 العبارات م

 االسلجابة

االنحراف  الملوسط
 المعياري

درجة 
 ادائمً  اغالبً  اأحيانً  انادرً  امطلقً  اللرتيب األهمية

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار بةنس تكرار بةنس تكرار

1 
احمليط ا ارجي    أم ل القائدق و فااها 

 1 اكباق جد   0.88 4.28 48.4 90 38.2 71 9.1 17 2.2 4 2.2 4 كىكد من الذكاء العاطفي

3 
مشاركة القائدق   األنشطة ا جدماعية 
والعمل ضمن الفركق كق ي لدكها مهارق 

 الذكاء العاطفي
 2 اكباق جد   0.96 4.27 55.4 103 23.7 44 15.6 29 3.8 7 1.6 3

4 
إةرامل الذكاء العاطفي من ضمن  قييم اةاء 
القائدق كىكد من حر)ها علمن  نمية هذه 

 املهارق 
 3 اكباق جد   0.91 4.24 49.5 92 31.7 59 14.5 27 2.7 5 1.6 3

2 
عكاةق الذكاء  علمنة  ساعد يالدورات الددركب

 4 كباق 0.98 4.11 46.8 87 30.1 56 18.8 35 1.1 2 3.2 6 العاطفي لدى القائدات

 اكباق جد   0.93 4.24 املد سط العام لآليات املقرتحة لدعىكى الذكاء العاطفي

املقرتحة لدعىكى    ض ء اسدجابة عينة الدراسة لآليات
بركدق الذكاء العاطفي لدى قائدات املدارس األهلية مبدكنة 

وال  مت حتدكدها بناء علمن مراجعة معمقة لد )يات الدراسات 
السابقة، ومما كؤكد امهية هذه اآلليات ما جاء   ندائو السؤال 

علمن اهنا  (:14رقم ا اجلدول السابق  ال يالث كما ه  م ضح 
بلغ  إ من األمهية من وجهة نظر املعلمات  اكبيرة جدً ةرجة 

باحنراف  4.242املد سط ال ع  للدرجات الالية   هذا احمل ر 
اما بشأ  املقرتحات الفرعية   هذا احمل ر  ،0.937معياري 

فراد من وجهة نظر أ فجاءت مرتبة حسب درجة األهمية
 عينة الدراسة

احمليط ا ارجي كىكد من الذكاء    أم ل القائدق و فااها  -
 .العاطفي

القائدق   األنشطة ا جدماعية والعمل ضمن مشاركة  -
 الفركق كق ي لدكها مهارق الذكاء العاطفي.

ةرامل الذكاء العاطفي ضمن  قييم اةاء القائدق كىكد من إ -
 .حر)ها علمن  نمية هذه املهارق
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عكاةق الذكاء العاطفي لدى  علمنالدورات الددركبة  ساعد  -
 .القائدات

 توصيات الدراسة
 ك )ي الب ث مبا إليه ندائو الدراسة  ض ء ما   )ل  

   الذكاء العاطفي املسد ى املر فعللم ا ظة علمن هذا  أيتك
 لدى القائدات: و عىكىه 

لرتشيح  عمة كأحد املعاكا ال  الذكاء العاطفي اعدماة -
 القاةق. 

 ا ييل الدورات الددركبية املعىعق للذكاء العاطفي لدى  -
ضمن اجملا ت الددركبية     قدميهاو  مالقاةق ومرؤوسيه

 منصات الددركل الدابعة ل عارق الدعليم.
 عىكى الذكاء العاطفي   مجيع مراحل الدعليم من خ ل  -

 إضا ده إىل اللامو الدعليمية.
و مدونة  عليمية   احد منصات ا   ا قاعدق بيانات  -

الدعليم لدباةل ا لات واملهارات بني القائدات لدعىكى الذكاء 
 العاطفي.

  المراجع
(. اثر الذكاء العاطفي   سل ك 2018امحد، سعدكة بن را ل راشد ا

امل اطنة الدنظيمية: ةراسة  طبيقية علمن امل ظفني اإلةاركني   جامعة 
جملة احتاة اجلامعات العربية للب  ث   الدعليم العايل: احتاة الطائل. 

 200 - 171، (1ا38 ،اجلامعات العربية
(. الدقركر السن ي ملادل الدعليم األهلي. 2017ا انس بن )ا األحيدب، 

 وعارق الدعليم: اإلةارق العامة للدعليم مبنطقة الركاض. 
الذكاء العاطفي وع قده بالد ا ق املهين ةراسة (. 2015بن  ربال، سعيدق ا

رسالة . ميدانية علمن عينة من اسا ذق جامعة حممد خيضر بسارق
 جامعة خضا بسارق. ، ماجسدا  ا منش رق

(. وعارق الدعليم: اإلةارق العامة 2017الدقركر السن ي ملادل الدعليم األهلي ا
 للدعليم مبنطقة الركاض.
اثر برنامو  دركيب مقرتح لد سني الرضا (. 2019جلا ، علي بن حممد ا

ال ظيفي و ق نظركة الذكاء العاطفي لدى مدكري املدارس   حما ظة 
 جامعة الام ك، إربد.  ،د راه  ا منش رقاطروحة ةك. إربد

اك ير امهية من  ك نه(. الذكاء العاطفي وسبل  2019ا ج ملا ، ةانيال
طبعة خا)ة مبناسبة مرور عشر  ،ا رمجة مادبة جركر(حا)ل الذكاء. 

 (.1995االعمل األ)لي نشر    سن ات علمن اإل)دار األول.
 ، ا رمجة مادبة جركر( (. الذكاء العاطفي   اسب ا.2018ا جيل، ةا 

 (.2012االعمل األ)لي نشر   
(. ةرجة الذكاء ا نفعايل لدى مدكري 2013احلراحشة، عب ة، حممد ا

. املنارق مدارس مدكركة الرتبية والدعليم لل اء قصيبة حما ظة املفر    األرة 
 .354-353، 3(19ا

ا اةمة ومسد ى الع قة بني القياةق م(. 2019ا الروكلي،  ية بن  ناكل
 الذكاء العاطفي لدى قياةات جامعة اإلمام حممد بن سع ة اإلس مية.

 جامعة اإلمام حممد بن سع ة اإلس مية. ، رسالة ماجسدا
(. ةرجة ممارسة ابعاة الذكاء 2016ا الشمري، راضي بن حميسن بن عبيد

الرتبية:  جملةالعاطفي لدى القياةات الرتب كة   املدارس األهلية بالركاض. 
 .174- 143، (168ا1كلية الرتبية،   -جامعة األعهر 

(. الذكاء ا نفعايل: 1998ا ، حممد عبدالسميعورع ع يما ،  ارو  السيد؛ 
كلية   -جملة كلية الرتبية باملنص رق: جامعة املنص رق مفه مه وقياسه. 

  .31 - 2(، 38الرتبية. ا
( املدخل إىل الب ث   العل م السل كية. 2016العساف، )ا  بن محد ا

 ةار الىهراء. ، الركاض، 3ي
(. مسد ى السل ك القياةي الد  كلي 2018العمري، ساق بن امحد. ا

وع قده بالذكاء العاطفي لدى مدكري مدارس الدعليم العام مبادل الرتبية 
ةارق العامة: معهد اإلةارق بشمال مدكنة الركاض: ةراسة ميدانية. اإل

 العامة. 
الع قة بني الذكاء العاطفي واألةاء (. 2017ا ع ةات، اح م ةرةاح

رسالة ماجسدا  ا  .ال ظيفي للمدراء:   ضي ات من جامعة الام ك
 جامعة الام ك، إربد.، منش رق

(.  ط ر نظام 2015ا الغامدي، محدا  بن امحد؛ اجل اة ن ر الدكن بن حممد
 . مادبة الرشد ، الركاض،4، يالدعليم   اململاة العربية السع ةكة

(. الع امل  ات الع قة بدسرب معلمات 2018ا الفركح، و اء بن  إبراهيم
املدارس األهلية   الدعليم من وجهة نظر م ك املدارس ومقرتحات 

 (،1ا3، جملة الشمال للعل م اإلنسانية: جامعة احلدوة الشماليةحل هلا. 
75-107.  

اثر نظم معل مات امل ارة البشركة علمن (. 2019ا اجملايل، رامي بن سليما 
 جامعة آل البي . ،رسالة ماجسدااةاء العاملني   الفناة  األرةنية. 

مشا ت املدارس ال يان كة األهلية (. 2016املطاي، إميا  بن    . ا
  منطقة القصيم  للبنات من وجهة نظر املعلمات واملشر ات الرتب كات

 جامعة القصيم. ، كلية الرتبية،رسالة ماجسدا  ا منش رق .الدعليمية
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 تنمية االتجاه نحو السياحة على   يةيخية في المملكة العربية السعودالتار  اآلثاروحدة مقترحة عن  أثر

 الوطنية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي بجدة

 شروق حميد رده المعبدي حنان عبد الجليل عبد الغفور نجم الدين 
 جامعة جدة -كلية الرتبية   -مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية

 هـ9/2/1442هـ، وقبل 9/7/1441قدم للنشر 

تنميـة االاـاحن  ـو السـياحة الوطنيـة لـد  علـى  التارخييـة يف اململكـة العربيـة السـعودية  اآلثـاروحدة مقرتحة عن  أثرمعرفة إىل هدف البحث  :المستخلص
املـنجج الترـريذ  ا التصـميم شـبت الترـريذ للمرموعـة الواحـدة، وتكو ـت عينـة البحـث  الباحثتـانتلميذات الصف السادس االبتدائي جبـدة، واسـتمدمت 

علمــة لتعلــيم الوحــدة املقرتحــة، التارخييــة ودليــل امل اآلثــار، ولتحقيــا افــدف ا إعــداد الوحــدة املقرتحــة عــن مقصــودة( تلميــذة ا ايتيارهــا بةريقــة 35مــن  
ملقرتحـة عداد مقياس االااحن  و السياحة الوطنية، وبعـد التككـد مـن  ـدق وثبـات مـواد وأداة البحـث ا تةبيـا أداة البحـث قبـل وبعـد تـدريس الوحـدة اإو 

( بـ  متوسـةي α≤ 0.05 ات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو  الداللـة  على عينة البحث، وبعـد تةبيـا الترربـة أسـنرت  تـائج البحـث عـن وجـود فـروق 
قبل وبعد تةبيا الوحدة املقرتحة لصاحل متوسط درجاهتن بعـد تةبيـا الترربـة،  لًيادرجات تلميذات عينة البحث يف مقياس االااحن  و السياحة الوطنية ك

لـد  تلميـذات الصـف السـادس  ليًـاخييـة باململكـة يف تنميـة االاـاحن  ـو السـياحة الوطنيـة كالتار  اآلثـارووجود أثر إجيايب مرتنع لتدريس الوحدة املقرتحة عن 
التارخييـة للمملكـة العربيـة السـعودية يف مراحـل التعلـيم العـام،  اآلثـارعـدًدا مـن التو ـيات منجـا ةـرورة إدراو موةـوعات عـن  الباحثتـاناالبتدائي، وقدمت 

التارخييـة للمملكـة عـن  اآلثـاراحة الوطنية وتةبيقت على عينات متعددة، وأمهية تزويد الةالب مبعلومـات كافيـة عـن واالستنادة من مقياس االااحن  و السي
يف اململكـة، وةـرورة ايـادة وعـي معلمـي الرتبيـة  ثريـةاألطريا املناهج الدراسية أو األ شةة، وةرورة االهتمام بتنظيم عـدد مـن الـرحالت املدرسـية للمنـاطا 

 الوطنية مبعلومات أثرية وسياحية عن اململكة  إلكساهبا للةالب مما يسجم  لك يف تنمية االااحن  و السياحة الوطنية. االجتماعية و 
 التارخيية يف اململكة العربية السعودية. اآلثارالسياحة الوطنية، االااحن  و السياحة، : الكلمات المفتاحية
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Abstract: The research sought to determine the Impact of a Suggested unit on the historical monuments in Saudi Arabia to 

develop positive attitudes towards national tourism among the sixth-grade schoolgirls in Jeddah. The researcher used the 

experimental curriculum of the semi-experimental design of the one group and the sample of the research from (35) pupils to 

be chosen in a Intended sample way. To achieve the objective of the research, the suggested unit was prepared on the histori-

cal monuments, the teacher's manual for teaching the suggested unit, and the preparation of the measure of the attitudes to-

wards national tourism. The research tool was applied before and after teaching the suggested unit on the research sample. 

After applying the experiment, the results of the research showed in statistically significant differences between sample in the 

measurement of the attitudes towards national tourism as a whole before and after the application of the suggested unit. The 

study revealed that there was a high positive impact for teaching the Suggested unit on the historical monuments of Saudi 

Arabia in developing positive attitudes towards national tourism among the pupils of the sixth grade. The researcher made 

some recommendations including the need to include a unit on the historical monuments of Saudi Arabia in the stages of 

public education, to take advantage of the measure of the attitudes towards national tourism and apply it to multiple samples. 
 

Keywords: Suggested Unit, Historical Monuments, Elementary Schools, attitudes, National Tourism.  
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 مقدمةال

التارخيية مبا يف  اآلثاراهتمت اململكة العربية السعودية ب
 لك الرتاث وأولتت أمهية كبرية أل ت يربةنا بقيمنا وتارخينا وملا فا 

 من دور بارا يف تنمية االقتصاد. 
على أهداف لتةوير  2020يشتمل بر امج التحول الوطين و 

التعليم، منجا تةوير املناهج، وأساليب التعليم، والتقومي، وتعزيز 
والثقافة، واإلملام بالتقنية احلديثة،  املعرفة األساسية بالتاريخ،

وتنمية القيم واملجارات األساسية للةالب، وحتس  البيئة 
التعليمية احملنزة لإلبداع واالبتكار، وترتبط تلك األهداف مع 

 (.2017للمملكة العربية السعودية  واارة التعليم، 2030رؤية 
ف على ومن أهداف مقرر الرتبية االجتماعية والوطنية التعر 

تاريخ اململكة العربية السعودية، واالعتزاا بالوطن، واال تماء 
إليت، واكتساب املجارات األساسية للرتبية االجتماعية والوطنية، 
وتنمية القدرة على التنكري العلمي، واإلبداع واالبتكار لد  

 ، الةالب  اللرنة العلمية للدراسات االجتماعية والوطنية
التاريخ أحد مقررات الرتبية االجتماعية  د  ، ويُـع2006)

والوطنية، الذي يُـعىن بالدرجة األوىل "بدراسة احلوادث أو 
(، 30، ص2010 حماسيس، الوقائع اليت حدثت يف املاةي"

( Archaeologyاآلثارعلم  ومن العلوم الوثيقة الصلة بالتاريخ 
الذي يُـلقي الضوء على حياة اإل سان األول، وحضارتت، "

لى العالقات والعادات والتقاليد السائدة يف اجملتمعات وع
 (.90،ص2010اإل سا ية"  اجلمل،

واململكة العربية السعودية من الدول اليت تزير بعدد من 
 إ التارخيية اليت تدل على قدم وعراقة املنةقة،  ثريةاألاملواقع 

متتلك إرثًا حضاريًا منذ القدم، ميتد منذ العصور احلررية 
 إىلالقدمية مرورًا بالعصور التارخيية واإلسالمية، باإلةافة 

املناطا املزدهرة حضاريًا وعمرا ًيا، واملتمثلة يف القصور، 
يف عدد من  ثريةاألواحلصون، واملنشآت العسكرية، واملقتنيات 

 (.2017اململكة  السياحة السعودية،املنتشرة يف أرجاء  املناطا
وتشجد اململكة العربية السعودية مرحلة جديدة من التةور 

التارخيية، وتنمية السياحة الوطنية على  اآلثارواالهتمام املتزايد ب

ا اعتماد قةاعات السياحة  إ أسس علمية، وفنية، وإدارية، 
ململكة والرتاث الوطين ككحد أهم العنا ر األساسية يف رؤية ا

، وأحد أبرا البدائل القتصادات ما بعد الننط  افيئة 2030
 (.2017العامة للسياحة والرتاث الوطين،

ديول وقد مسحت اململكة مؤيرًا بإ دار تكشرية سياحية ل
ائر أن يزور  بح من املمكن ألي ا اململكة العربية السعودية وأ

 ثرية يف وطننا احلبيب .األماكن السياحية األ
رئيس افيئة العامة األمري سلةان بن سلمان  وأوةح

أن  للسياحة والرتاث الوطين يف اململكة العربية السعودية
الوطنية جزء أساسي  اآلثار"ملتقى آثار اململكة إعالن بكن 

 اآلثارن هيئة السياحة و أن الدولة، واعتزااها حبضارهتا، و من كيا
تعمل بتوجيجات يادم احلرم  على رفع الوعي باإلرث 
احلضاري والتارخيي للمملكة، وربط املواطن  بتاريخ وطنجم" 

 (.2017 تراث اململكة احلضاري،
وأو ى امللتقى العلمي األول آلثار اململكة العربية السعودية 

( بضرورة  شر الوعي، وتعزيز الشعور الوطين لد  2017 
، اآلثارقيف الةالب عرب املراحل التعليمية بكمهية املواطن ، وتث

وما حتويت اململكة من إرث حضاري، وتعزيز استمدام 
التقنيات احلديثة والتةبيقات اإللكرتو ية لالستنادة منجا يف 

( على أن 2002كدت دراسة الراشد  أ كما،  اآلثارالتعريف ب
مة وحضارهتا، مصدرًا معلوماتًيا لتاريخ األ د  التارخيية تع اآلثار

وتضمن التوا ل ب  األجيال املاةية، وأجيال احلاةر 
 واملستقبل.

افر اجلجود ب  مجيع املؤسسات احلكومية ضلذا البد من ت
واألهلية مع هيئة السياحة والرتاث، يا ة املؤسسات 

 اآلثارالتعليم مكا ًا يصًبا للتعريف ب ديع إ التعليمية، 
وأمهيتجا، وتنعيلجا وتنشيط حركتجا من يالل الةالب، 

 (.2002واملعلم ، واملسؤول  عن التعليم  الراجي،
أحد  اآلثارالتارخيية بالسياحة؛ العتبار أن  اآلثارورُبةت 

العوامل املجمة لتنشيط السياحة ومصادر ديل لكثري من 
 والسياحة هي عالقة تكاملية اآلثارالدول، والعالقة ب  
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 اآلثاروطيدة فمن يالل االهتمام بالسياحة يتم التعرف على 
 (.2017التارخيية يف املناطا املمتلنة  آل سعود والغبان،

تناولت السياحة  الدراسات اليتجريت العديد من كما أ
معرفة تكثري  إىلهدفت  اليت ( Melville 2013 ميلنيلدراسة منجا 

الوعي السياحي على أمناط السنر وااليتيارات املجنية لةالب 
تبع املنجج الو ني، ااملدارس الثا وية يف جنوب أفريقيا، و 

( 250ومتثلت األداة يف استبا ة، وتكو ت عينة الدراسة من  
طالًبا من طالب املدارس الثا وية، وأسنرت  تائج الدراسة عن 

لا وعي خليف املدرسة الثا وية  إديال السياحة كموةوع
سياحي للةالب، وأن الةالب الذين درسوا السياحة يف 

 املدرسة الثا وية من املرجح أن يتابعوا مجنة  ناعة السياحة.
 )Bujosa & Rossello, (2013وقام بوجوسا وروسيلو 

على قرارات ايتيار هدفجا معرفة تكثر تغري املناخ بدراسة 
على ما  بناءً  ،الساحلية احمللية يف إسبا ياسياحة للالوججة 

عوامل اجلذب الوججات من حيث تكلنة السنر و بت تتميز 
وا  ، مثل درجات احلرارة والسمات املتعلقة بالشاطئالسياحي

 سياح املواطن على عينة عشوائية من ال ةا استمدام استب
أن  إىلوأشارت النتائج  ،تلن اليتيار سيناريوه  خم

املقاطعات الباردة يف مشال إسبا يا ستستنيد من ارتناع 
درجات احلرارة ، فإن احملافظات يف اجلنوب ستواجت اخنناًةا 

ثري تغري املناخ على قرارات ، مما يدل على تكيف وترية الرحالت
 ايتيار الوججة للسياحة الدايلية . 

تةوير كتاب بدراسة هدفجا  (2014الةوالبة  كما قام 
يف ةوء البنية  باألردن اجلغرافيا للصف العاشر األساسي

املعرفية للرتبية السياحية، وقياس أثرحن يف تنمية الوعي السياحي، 
وقد اتبع املنجج الترريذ واملنجج الو ني، ومتثلت أداة الدراسة 
يف ايتبار حتصيلي للتعرف على الوعي السياحي لد  الةلبة، 

 تائج  وأظجرتوطالبة، طالًبا  (60وتكو ت عينة الدراسة من  
الدراسة وجود أثر للوحدة التعليمية املقرتحة يف تنمية الوعي 

 .السياحي عند الةلبة

 ,Kang, Kim, & Nicholls  كا ج وكيم و يكولز  وقام
تقييم التوايع املتغري  جاهدف بدراسة يف كوريا اجلنوبية (2014

 1989عامي كوريا اجلنوبية  ب  للسياحة الدايلية يف  
اإلحصائية املكا ية مبا يف  وا استمدام التقنيات 2011و

الرتباط ان العاملية واملؤشرات احمللية لحصائيات مور إ لك 
سياحة الدايلية قبال على الأن اإل إىلاملكاين وأشارت النتائج 

وأن الرتكيز على ايارة  ،أيام العةالت منقل أيف فرتة الدراسة 
  .على اجلنوب الشرقياخننض يف ح   ،لؤو سي

على دور  التعرف هدفجابدارسة  (2016 ا ف   وقام
بعض املتغريات يف إدراك طالب جامعة الباحة لتكثريات وفوائد 

تبع املنجج الو ني وشبت الترريذ، ومتثلت أداة االسياحة، و 
تكثريات السياحة، وتكو ت عينة  إدراكالدراسة يف مقياس 

وطالبة من طالب جامعة الباحة  ( طالب 200الدراسة من  
وأسنرت  تائج الدراسة عن وجود فروق ب  متوسةي درجات 

من  طالب التمصصات العلمية وطالب التمصصات األدبية
دراكجم للتكثريات وفوائد السياحة لصاحل إيف   اثالذكور واإل

 .و احل الذكور طالب التمصصات العلمية
تعّرف واقع  إىلفجدفت  (2017) اجلاسر أما دراسة

سلوكيات السياحة األسرية لد  منسوبات كلية اآلداب 
تدريس، اإلداريات، جبامعة امللك سعود  عضوات هيئة ال

املنجج الو ني، وتكو ت عينة الدراسة  تتبعاوالةالبات(، و 
( منسوبة، وأسنرت  تائج الدراسة على اتناقية أغلب 418من  

 .أفراد العينة بتنضيلجن للسياحة الوطنية
 بدراسة هدفجا )Mazaraki(2019,وقام ماااراكي وآيرون 

يف أوكرا يا  على النمو االقتصادي الوطنية حتليل تكثري السياحة
أمهيتجا العاملية وتةورها الديناميكي كنظام اجتماعي  إىلبالنظر 

ثريها على الناتج ومعرفة مد  تكولوجي ، دواقتصادي وإي
وحرم اخلدمات املقدمة يف احمللي اإلمجايل والديل من النقل 

أماكن اإلقامة املؤقتة و لك باالستناد على البيا ات اإلحصائية 
أن  إىلوتو لت النتائج   2017العام  إىل  2000 عام من
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يت ا تكثر جبميع العوامل اليمجايل الناتج احمللي الزيادة يف إ
 .  كرها

 مشكلة البحث
 و ما يتعلمت، فإن كان هذا االااحن  مع    لكل تلميذ اااحن  

إجيابًيا فإن  لك يدفع التلميذ ويشرعت ويثري تعلمت؛ لذا جيب 
على املعلم أن يعرف اااهات تالميذحن، ويوجججا توجيًجا 

ميذ أكثر فاعلية  هاشم  حيًحا، وجيعل تعليم التال
 (.2011،واخللينة

ة، و لك ويؤثر التعلم بتكوين اااهات التالميذ  و السياح
بتزويدهم مبعلومات تساعد على منو االااهات، فكلما طالت 
فرتة التعلم من بداية مراحل التعليم العام  االبتدائية، 
واملتوسةة، والثا وية( وما بعدها يف املرحلة اجلامعية، بدأ لديت 
 اااحن إجيايب  و السياحة ويصوً ا السياحة دايل وطنت

 (.2013 السامرائي،
 ( بضرورة االهتمام بالرتبية2010سة األهدل  وأو ت درا

لتعليم؛ هبدف ول  بواارة اؤ السياحية، وتدعيمجا من قبل املس
 ات السياحية.مكا التعريف بالوطن واإل

التارخيية يف اململكة العربية  اآلثاروميكن أن تنعكس دراسة 
السعودية على توجت التالميذ  و السياحة الوطنية واالعتزاا 
هبا، فمن مسات هذحن املرحلة أن التلميذ يكون على استعداد  

ت، ئكبري للتكثر مبا يسمعت من اآليرين حبيث ميكن تغيري آرا
 (.2000واااهاتت  خميمر،

 شر الوعي  بضرورة (2002 أو ت دراسة الراجي  وقد
األثري يف مدارسنا عرب املناهج املدرسية، وما ينةوي حتتجا من 
أ شةة متنوعة، ودروس، ومقررات، وتدريبات، ورحالت، وهو 

وأمهيتجا، حىت ميكننا أن  نمي  اآلثارمةلب أساسي للتعريف ب
لد  التلميذ الشعور واإلحساس باال تماء فذا الرتاث 

بضرورة  (2014 سة احلارث احلضاري العظيم، كما أو ت درا
التارخيية يف  اآلثارتةوير املناهج لتضم  موةوعات عن 

مقررات الرتبية االجتماعية والوطنية والعلوم األير ، أو 

 اآلثارمقررات خمصصة لآلثار، وإعداد املعلم  لتعليم مواد 
 والرتاث.

بضرورة االهتمام بدراسة  (2014 وأو ت دراسة  ديا 
املمتدة يف أ اء اململكة العربية السعودية،  ثريةاألتاريخ املدن 

والعمل على تنعيل دورها احلضاري والتارخيي الذي مرت بت 
أ ت  إىل (2016 عرب األامنة املمتلنة، وأشارت دراسة املةريي 

ميكن ملناهج الرتبية االجتماعية والوطنية أن يوةح فيجا أهم 
عربية السعودية، وتاريخ التارخيية املوجودة يف اململكة ال اآلثار

 إ شائجا، ووظينتجا يف تلك النرتة التارخيية.
 ظرة  (2014 ، واحلارث (2010 وتضمنت دراستا آل مريح 

التارخيية يف مناهج التعليم العام يف اململكة العربية  اآلثارلواقع 
 اآلثاروجود معلومات قليلة عن  إىلالسعودية، وتو لتا 

م تلك املعلومات بصورة علمية التارخيية يف اململكة، ومل تـَُقد  
اذب الةالب، بل جمرد  ورة يف الكتاب دون شرح واٍف 

، أو تارخيجا، أو أماكن وجودها، و لك بالرغم اآلثارعن هذحن 
 ، وكثرهتا يف اململكة.اآلثارمن تنوع 

لد   اأن هناك اااهً  (2015دراسة افياجي   تو لتو 
الةالب  و الثقافة السياحية، وتوفر الثقافة السياحية 

 باململكة.  ثريةاألة و يومعرفتجم باملناطا السياح
يف اململكة العربية السعودية،  اآلثارومع االهتمام املتنامي ب

جيب أن يترت القائمون على وةع املناهج  و تةويرها، حىت 
تتماشى مع املتغريات املتسارعة اليت تةرأ على اجملتمع، وقد 

التارخيية يف  اآلثاريةت الدول يةوات متقدمة يف تدريس 
مقررات خمتلنة، وأوةحت الترارب العاملية جناح تدريس 

عليم العام بدًءا من املرحلة االبتدائية يف الت اآلثار
 (.2014 احلارث،

وقامت الباحثتان بنحص كتب مناهج الرتبية االجتماعية 
 ملوةوعات أو ملعرفة مد  تضمنجاوالوطنية يف التعليم العام 

التارخيية للمملكة العربية السعودية، واتضح  اآلثاروحدات عن 
 التارخيية للمملكة، اآلثارأ ت ال يوجد وحدات دراسية خمتصة ب

مع وجود بعض الوحدات اليت تتناول موةوعات عن موقع 
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اململكة ومواردها يف الوحدة الثالثة يف كتاب الصف السادس 
ومل تتعرض املناهج لآلثار  1438االبتدائي النصل األول 

بالقدر  ن املوةوعات ليستكوحدة مستقلة كما أ  التارخيية
، نلتعرف على آثار وطنجالكايف الذي يسمح للتلميذات با

، ومما أكد وأماكن وجودها، وأمهيتجا، وكينية احملافظة عليجا
من معلمات  ( معلمة42 آراء باستةالع  ت  لك قيام الباحث

 منجج الرتبية  الرتبية االجتماعية والوطنية ، عن درجة تضم
التارخيية  اآلثاراالجتماعية والوطنية للمرحلة االبتدائية ملوةوع 

يف اململكة العربية السعودية، ومد  أمهيتت ومالءمتت لتلميذات 
الصف السادس االبتدائي، وما قد حتققت هذحن الوحدة من 

  تنمية اااحن التلميذات  و السياحة الوطنية، وقد تب  أن

التارخيية يف  اآلثاريرين أ ت ال توجد موةوعات عن  %   85.7
يرين أ ت من الضرورة إدراو %  95.2اململكة العربية السعودية، و

التارخيية يف اململكة العربية السعودية،  اآلثارموةوعات عن 
 اآلثاروةوعات عن م أن حيتوي املنجج ةرورةيرين   78.6 %و

لميذات الصف السادس التارخيية باململكة العربية السعودية لت
يرين أ ت ميكن لدراسة موةوعات عن  %  88.1االبتدائي، و

التارخيية أن تساعد يف تكوين اااحن التلميذات  و  اآلثار
 .السياحة الوطنية

وبناًء على ما سبا فإن مشكلة البحث تكمن يف افتقار   
التارخيية يف اململكة  اآلثاراملناهج الدراسية لوحدة مستقلة عن 

العربية السعودية، و لك بعد االطالع على تلك املناهج، 
واستةالع آراء جمموعة من معلمات الرتبية االجتماعية 

 والوطنية.
ق اإلجابة عن ويمكن التصدي لهذه المشكلة عن طري

 ي:تالسؤال الرئيس اآل
ة التارخيية يف اململكة العربي اآلثاروحدة مقرتحة عن  أثرما 

تنمية االااحن  و السياحة الوطنية لد  على السعودية 
 ذات الصف السادس االبتدائي جبدة؟تلمي

 

 أسئلة البحث
ما حمتو  الوحدة املقرتحة من معارف ومجارات  -1

 وأ شةة؟

الوحدة املقرتحة عن اآلثار التارخيية يف  أثرما   -2
السياحة   و تنمية االااحنعلى اململكة العربية السعودية 

املسؤولية  ؛اآلثار التارخيية   ؛ أمهية السياحة  امبحاوره الوطنية
لد  تلميذات الصف السادس  واالااحن كليًّاااحن السياحة ( 

 االبتدائي؟

 فروض البحث
توجد فروق  ات داللة إحصائية عند مستو  الداللة  .1

 α≤ 0.05 ب  متوسةي درجات تلميذات عينة البحث )
السياحة الوطنية يف مقياس االااحن  و السياحة  مبحور أمهية

الوطنية قبل وبعد تةبيا الوحدة املقرتحة لصاحل متوسط 
 درجاهتن بعد تةبيا الترربة.

توجد فروق  ات داللة إحصائية عند مستو  الداللة   .2
 α≤ 0.05 ب  متوسةي درجات تلميذات عينة البحث )

احن  و السياحة الوطنية التارخيية يف مقياس االا اآلثارمبحور 
قبل وبعد تةبيا الوحدة املقرتحة لصاحل متوسط درجاهتن بعد 

 تةبيا الترربة.
توجد فروق  ات داللة إحصائية عند مستو  الداللة   .3

 α≤ 0.05 ب  متوسةي درجات تلميذات عينة البحث )
مبحور املسؤولية ااحن السياحة يف مقياس االااحن  و السياحة 

قبل وبعد تةبيا الوحدة املقرتحة لصاحل متوسط الوطنية 
 درجاهتن بعد تةبيا الترربة.

توجد فروق  ات داللة إحصائية عند مستو  الداللة   .4
 α≤ 0.05 ب  متوسةي درجات تلميذات عينة البحث يف )

قبل وبعد تةبيا  ليًّامقياس االااحن  و السياحة الوطنية ك
 اهتن بعد تةبيا الترربة.الوحدة املقرتحة لصاحل متوسط درج
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 أهداف البحث
 :إىليجدف البحث احلايل 

التارخيية يف اململكة  اآلثارإعداد وحدة مقرتحة عن  .1
 العربية السعودية.

تنمية اااحن  علىالوحدة املقرتحة  أثرالكشف عن  .2
 تلميذات الصف السادس االبتدائي  و السياحة الوطنية.

 أهمية البحث
 :اآليت أمهية البحث يف ظجرت
 يف تةوير السياحة الوطنية،  2030مع رؤية اململكة  توافات

، واحملافظة اآلثاروتوجت اململكة العربية السعودية  و االهتمام ب
 عليجا.
  االستنادة من  إىلتنيد القائم  على تةوير املناهج

موةوعات الوحدة املقرتحة واليت ميكن أن تدرو ةمن 
 املقررات الدراسية.

  ،ينيد معلمي ومعلمات الرتبية االجتماعية والوطنية
الوحدة املقرتحة، ومرجع  يفو لك من يالل ما ا إعدادحن 

 الوحدة.
  ينيد مقياس االااحن  و السياحة الوطنية كل من يرغب

 يف إعداد مقاييس مشاهبة لت. 

 حدود البحث
 :كيتيقتصر هذا البحث على ما ي

التارخيية باململكة  اآلثاراحلدود املوةوعية: الوحدة املقرتحة يف 
 التارخيية يف وطين(. اآلثارالعربية السعودية، بعنوان  

احلدود البشرية: اقتصر البحث على عينة من تلميذات الصف 
 السادس.

احلدود املكا ية: ا تةبيا البحث يف املدرسة االبتدائية العاشرة 
 جبدة. بعد املائة للبنات

احلدود الزما ية: ا تةبيا البحث يالل النصل الدراسي 
 ه.1440 /1439األول من العام الدراسي 

 مصطلحات البحث
 (Impact) ثراأل
حمصلة تغيري مرغوب أو غري مرغوب فيت حيدث يف املتعلم " 

 (.22ص ،2011 شحاتة والنرار، تيرة لعملية التعليم " 
إجرائًيا بكهنا: تكثري الوحدة املقرتحة يف  تانوتعرفجا الباحث

االااحن  و السياحة الوطنية لد  تلميذات الصف السادس 
 .يتاوالذي ميكن قياست مبربع إ االبتدائي

 (Teaching Unit) الوحدة الدراسية
"تنظيم ياص يف مادة الدراسة وطريقة تدريسجا تضع 

، ويتةلب املتعلم  يف موقف تعليم متكامل، يثري اهتمامجم
 إىلمرورهم يف يربات معينة، و  إىلمنجم  شاطًا متنوًعا ويؤدي 

تعلمجم تعلًما ياً ا، ويرتتب على  لك كلت بلوغ جمموعة من 
 (.11، ص2007األهداف األساسية املرغوب فيجا"  يلينة،

إجرائًيا بكهنا: تنظيم وختةيط للمحتو   الباحثتانوتعرفجا 
 اآلثار عن وأساليب التقومي واخلربات واأل شةة اإلثرائية

ووةعجا يف عدة دروس التارخيية للمملكة العربية السعودية 
 تلميذات الصف السادس االبتدائي. يصائصمع  تتناسب

 (Archaeology) اآلثار
هو العلم الذي يبحث يف خملنات املاةي  اآلثار"علم 
؛ الستمراو الدالالت التارخيية، وتككيد ثريةاألوبقاياحن 

هي مجيع خملنات املاةي من أدوات،  اآلثاراألحداث، و 
 .(150، ص2010وأبنية، وفنون، وايارف"  حماسيس،

إجرائًيا بك ت: كل ما يتواجد يف اململكة  الباحثتانوتعرفت 
العربية السعودية من مساجد، ومباٍن، وقصور، و قوش، ورسوم 

ي،  مرية، ابتداًء من العصر القدمي مرورًا بالعصر اإلسالم
 آثار الدولة السعودية. إىلو واًل 

 (Attitudeاالتجاه )
"استعداد وجداين مكتسب وثابت  سبًيا، حيدد شعور النرد 
وسلوكت  و موةوعات معينة، ويتضمن حكًما عليجا 
بالقبول، أو الرفض، أو احلياد، وهذحن املوةوعات قد تكون 
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أشماً ا، أو مجاعة، أو أفكارًا، أو مبادئ" هاشم 
 .(146 ، ص2011واخللينة،

إجرائًيا بك ت: املوقف الذي يتكون لد   الباحثتانوتعرفت 
التلميذات حول السياحة الوطنية إما بالقبول أو الرفض من 

التارخيية للمملكة  اآلثاريالل دراستجن للوحدة املقرتحة عن 
عليجا التلميذة  تالعربية السعودية، ويقاس بالدرجة اليت حتصل

 .الباحثتانيف مقياس االااحن  و السياحة الوطنية الذي أعدتت 
 (Tourismالسياحة )

 إىل"السياحة هي عبارة عن ظاهرة فردية أو مجاعية هتدف 
حتقيا وإشباع الرغبات واحلاجات املمتلنة، و لك من يالل 

أماكن أير ،  إىلعملية اال تقال من مكان اإلقامة الدائمة 
دول  إىل يةيارج مكا ت دايلية  دايل البلد  نست( أأء سوا

 (.19 ، ص2011أير " سرحان،
 (National tourismالسياحة الوطنية )

السياحة الوطنية إجرائًيا بكهنا: ا تقال  الباحثتانتعرف 
املواطن  دايل حدود الدولة بشكل مؤقت للتعرف على 

 التارخيية املمتدة يف اململكة العربية السعودية. اآلثار

 

 

 منهج البحث
الترريذ للمرموعة  املنجج شبت ت الباحثتاناستمدم

(، حبيث يتم ايتبارها One Experimental Groupالواحدة  
قبلًيا، مث إديال املتغري املستقل عليجا، مث ايتبارها ايتبارًا 

 علىالوحدة املقرتحة كمتغري مستقل  ثرأبعديًا، و لك ملعرفة 
 قياسيف م ثرسب األحيتنمية االااحن  و السياحة الوطنية، مث 

 االااحن بعد اال تجاء من الترربة.
 متغيرات البحث

  الوحدة املقرتحة. املستقل:املتغري 
  االااحن  و السياحة الوطنية. :التابعاملتغري 

 مجتمع وعينة البحث
 مجتمع البحث -أ

اشتمل جمتمع البحث على مجيع تلميـذات الصـف السـادس 
، للعــام الدراســي يف املدرســة العاشــرة بعــد املئــة جبــدة االبتــدائي 

 ه.1439/1440
 عينة البحث -ب

( تلميذة من الصف السادس االبتدائي 35تكو ت من  
ا ايتيارهن بالةريقة  االبتدائيةباملدرسة العاشرة بعد املئة 

استبعاد  بعد يوةح عينة البحث (1  رقم . واجلدولاملقصودة
 .الغائبات

 1 جدول
 عينة البحث أعداد  

 العدد النهائي للعينة عدد حضور المقياس عدد التلميذات المجموعة
 البعدي القبلي

 30 _ 30 31 االستةالعية
 35 35 35 36 الترريبية

 ثمواد وأداة البح
 مواد البحث

 :كيتاشتملت مواد البحث على ما ي 
 التارخيية يف وطين(. اآلثارالوحدة املقرتحة    .1
 مرجع الوحدة لتعليم الوحدة املقرتحة.  .2

 

 أداة البحث
 ااحن  و السياحة الوطنية.االمتثلت أداة البحث يف مقياس 

 تفصيل لمواد وأداة البحثي أتوفيما ي
 : الوحدة المقترحة أواًل 

عــــداد الوحــــدة املقرتحــــة حســــب منــــو و تــــايلر إا تصــــميم و 
 Tyler على النحو اآليت(، ويةواتت: 
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 مرحلة تحديد األهداف .1
 :وهيمتت  ياغة األهداف العامة للوحدة،  

 التارخيية. اآلثارمعرفة أمهية  .1
 التارخيية للمملكة العربية السعودية. اآلثاراإلملام ب .2
 االعتزاا مبكا ة وطنجا التارخيية واحلضارية والسياحية. .3
 التارخيية لوطنجا. اآلثارإدراك واجبجا  و  .4
تقدير ججود اململكة العربية السعودية يف احملافظة على  .5
 التارخيية. اآلثار
 االااحن  و السياحة الوطنية. .6
 والتنكري.تنمية مجارات البحث  .7
 تنمية مجارات التعلم الذايت. .8

 مرحلة اختيار الخبرات .2
هداف، ا ايتيار اخلربات  حمتو  الوحدة( بناًء على األ

 ية:توتكو ت من املوةوعات اآل
 التارخيية. اآلثار .1
 يف وطين. ثريةاألاملعامل   .2
 واجبنا  و آثار وطننا.  .3
 التارخيية. اآلثارججود وطين يف احملافظة على  .4
 يف وطين. ثريةاألالسياحة  .5

 مرحلة تنظيم الخبرات .3
ا تنظيم حمتو  الوحدة مبراعاة املعايري اليت وةعجا تايلور 

 Tyler على النحو اآليت( وهي: 
تاحة النر ة للتلميذات ملمارسة إاالستمرارية: وهي  -

 املجارات املتنوعة.
 .التتابع: ارتباط الوحدة خبربات سابقة لد  التلميذات -

 موةوعاتالتكامل: تكامل موةوعات الوحدة مع  -
املناهج املمتلنة كالتاريخ واجلغرافيا والوطنية والعلوم واحلاسب 

 اآليل والرتبية الننية وغريها.
 مرحلة التقويم .4

 :امتر مرحلة التقومي مبرحلت  ومه

تقومي بنائي من يالل عرض معلومات الدرس،  -أ
 ويشمل:

واالستنتاو أثناء عرض وشرح طرح األسئلة واملناقشة 
 املعلومات.

 حل األ شةة النردية واجلماعية الواردة يف كل درس. -
 تقومي هناية الوحدة عبارة عن:  -ب
 ااحن  و السياحة الوطنية.االمقياس  -

 الضبط التجريبي للوحدة
 :يتوقد ا باتباع اآل

 ) الصدق الظاهري للوحدة   دق احملكم: 
الوحدة يف  سمتجا األولية على جمموعة من  ا عرض

احملكم  املتمصص  يف املناهج وطرق التدريس، وعلم الننس 
الرتبوي؛ و لك هبدف معرفة مد  مناسبة املعيار، ووةوحت 
حسب حماور تقييم الوحدة، وإةافة املالحظات والتو يات 

 .املقرتحة
 ثانًيا: مرجع الوحدة 

 ية:تللخطوات اآلمرجع الوحدة وفًقا عداد إتم 
العديد من المراجع لبناء مرجع  إلىالرجوع  .1

 الوحدة:
االطالع على عدد من عداد مرجع الوحدة بعد إا 

(، 2010(، و ايتون،2007  اخللينة،املراجع منجا
 (.2005 (، و العرمي،2018و سعادة،

 حديد الهدف العام من مرجع الوحدةت .2
التارخيية  اآلثارإرشاد املعلمة يف تعليم الوحدة املقرتحة عن 

يف اململكة العربية السعودية لتلميذات الصف السادس 
 االبتدائي جبدة.

 .  تحديد محتوى مرجع الوحدة3
 عنوان الوحدة. .1
 مقدمة الوحدة. .2
 أهداف الوحدة. .3
 أوجت النشاط يف الوحدة. .4
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 طرق التدريس املقرتحة. .5
 املقرتحة. الوسائل التعليمية .6
 تقومي الوحدة. .7

 . الوسائل التعليمية المقترحة4

السبورة، األقالم امللو ة، ججاا العرض، جمموعة  ور 
ومقاطع فيديو، جملة لصور آثار اململكة العربية السعودية، 

 عينات وجمسمات أثرية.
التاريخية في  اآلثار. تحديد الخطة الزمنية لوحدة 5

 (2) رقم وطني، ويوضحها الجدول
 2 لجدو 

 :التاريخية في وطني اآلثارالخطة الزمنية لوحدة  
 عدد اللقاءات الموضوع م
 لقاءان التارخيية. اآلثار 1
 لقاءان يف وطين. ثريةاألاملعامل  2
 لقاء واحد واجبنا  و آثار وطننا. 3
 لقاء واحد التارخيية. اآلثارججود وطين يف احملافظة على  4
 لقاءان يف وطين. ثريةاألالسياحة  5

 . الضبط التجريبي6
 :الصدق الظاهري ملرجع الوحدة   دق احملكم ( -

رض مرجع الوحدة يف  سمتت األولية على جمموعة من عُ 
احملكم  املتمصص  يف املناهج وطرق التدريس، وعلم الننس 
الرتبوي؛ و لك هبدف معرفة مد  مناسبة املعيار، ووةوحت 
حسب حماور تقييم مرجع الوحدة، وإةافة املالحظات 

 ..والتو يات املقرتحة
 ثالثًا: أداة البحث

مقياس االااحن  و السياحة الوطنية، من  احلايل أداة البحث
ية لبناء فقرات ت، وقد اتُبعت اخلةوات اآلت إعداد الباحث

 املقياس:
 الهدف من المقياس .1

قياس االااحن  و السياحة الوطنية لد  تلميذات الصف 
 السادس االبتدائي.

 

 صياغة عبارات المقياس .2
متت  ياغة عبارات املقياس يف ةوء تعرينات 

جعت إليجا يف الكتب االااهات، والسياحة الوطنية اليت رُ 
(، 2011و سرحان، (،2013املتمصصة مثل  السامرائي،

(، وا إعداد عبارات املقياس وفًقا لنمو و 2017و سعد،
التقدير اجلمعي، وهو  ( ويسمى أسلوبlikertليكرت  
من أسجل طرق قياس االااهات تةبيًقا وال حيتاو  د  أسلوب يع

(، وا ايتيار 2010لوقت وججد كبريين  ربيع وأمحد ،
عبارات املقياس على ميزان رتذ متدرو من ثالثة مستويات 

عبارات  إىلوا التو ل  أوافا، غري متككدة، ال أوافا(، 
( عبارة 20( عبارة، منجا  35  إىلاملقياس بالصورة املبدئية 

 ( عبارة سلبية.15موجبة، و 
 درجات المقياس .3

 رقم ا توايع درجات املقياس كما هو موةح يف اجلدول
 3). 

 3ول جد
 :توزيع درجات مقياس االتجاه نحو السياحة الوطنية 

 ال أوافق غير متأكدة أوافق العبارة
 ( درجة1  ( درجة2  ( درجات3  اإليجابية
 ( درجات3  ( درجة2  ( درجة1  السلبية
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 التطبيق االستطالعي للمقياس .4
( 30املقياس على عينة عشوائية بلغ عددهن   ا تةبيا

من تلميذات الصف السادس  -يارو عينة الدراسة  -تلميذة 
-1439 االبتدائي يف النصل الدراسي األول للعام الدراسي

 هـ، و لك هبدف حتديد كل من:1440
 المقياسوضوح تعليمات  -

اتضح من الترربة االستةالعية وةوح تعليمات املقياس 
 تلميذات الصف السادس االبتدائي.جلميع 

 مالءمة صياغة العبارات للتلميذات -
اتضح من الترربة االستةالعية وةوح  ياغة األسئلة 

 جلميع تلميذات الصف السادس االبتدائي.
 تحديد زمن اإلجابة على المقياس -

ا حتديد وحساب الزمن الالام امن لإلجابة عن املقياس 
بالدقائا يف ةوء امن إجابة أول مخس تلميذات، وآير مخس 
تلميذات سلمن ورقة اإلجابة، وقسمة الناتج على عددهن، 

 دقيقة. 20ويف ةوء الناتج حدد امن املقياس 
 الضبط التجريبي .5
 :حساب  دق املقياس - أ

 (:كم الصدق الظاهري   دق احمل -

للتككد من  دق املقياس ا عرةت على جمموعة من  
احملّكم  املمتص  يف املناهج وطرق التدريس، والرتبية وعلم 
الننس، والقياس والتقومي؛ و لك إلبداء رأيجم يف وةوح 
العبارات ودقتجا، ومناسبتجا ملا تقيست  الصدق(، ومناسبتجا 

  .ملستو  التلميذات يف املرحلة االبتدائية
وبعد التحكيم ا إجراء التعديالت املناسبة عليت، وأ بح 

( 20( عبارة منجا  30املقياس يف  ورتت النجائية يتكون من  
 .( عبارات سلبية10عبارة إجيابية، و  

 وا توايع عبارات املقياس على ثالثة حماور وهي:
عبارات،  9 حيوياحملور األول: أمهية السياحة الوطنية، و 

 درجة. 27والدرجة العظمى للمحور 
عبارة،  15 حيويالتارخيية للمملكة، و  اآلثاراحملور الثاين: 

 درجة. 45والدرجة العظمى للمحور 
 6 حيوياحملور الثالث: املسؤولية ااحن السياحة باململكة، و 

 درجة. 18عبارات، والدرجة العظمى للمحور 
( 90هي   ليًّاكوبذلك تصبح الدرجة العظمى للمقياس  

 ( درجة.30درجة، والدرجة الصغر   
يوةح حماور املقياس وأرقام العبارات ( 4  رقم واجلدول

 لكل حمور اإلجيابية والسلبية
 4 جدول

 أرقام العبارات اإليجابية والسلبية في كل محور من محاور المقياس 
 أرقام العبارات السلبية اإليجابيةأرقام العبارات  المحور

 9، 5 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1 أمهية السياحة الوطنية
 21، 19، 17، 14، 11 24، 22،23، 20، 18، 16، 15، 13، 12، 10 التارخيية للمملكة اآلثار

 29، 27، 25 30، 28، 26 املسؤولية ااحن السياحة باململكة
 

 صدق المفردات )االتساق الداخلي( ب.
ا حساب االتساق  فقداالتساق الدايلي:   دق

    املقياس بعد تةبيقجا على العينة الدايلي ملنردات

 Pearson اطو لك حبساب معامل ارتباالستةالعية، 

Correlation كل عبارة من عبارات مقياس   "بريسون" لدرجة
تنتمي إليت العبارة  االااحن مع الدرجة الكلية للمحور الذي

  لك:يوةح  (5  رقم واجلدول
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 5 جدول
 معامالت ارتباط عبارات كل محور من مقياس االتجاه مع الدرجة الكلية للمحور  

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 .73**0 10 .48*0 19 .91**0 25 0.61** 
2 .49*0 11 .67**0 20 .75**0 26 .47*0 
3 0.47* 12 .64**0 21 .55*0 27 0.46* 
4 .71**0 13 .84**0 22 .47*0 28 0.71** 
5 .48*0 14 .68**0 23 .78**0 29 .43*0 
6 .63**0 15 .61**0 24 .63**0 30 **0.72 
7 .67**0 16 0.47* 
8 .71**0 17 **0.79 
9 . 85**0 18 .43*0 

 0.01** دالة عند مستو   0.05دالة عند مستو  *           
أن مجيع معامالت االرتباط  (5رقم  تضح من اجلدول ي

 ب  درجة كل عبارة من عبارات مقياس االااحن  و السياحة
الوطنية مع الدرجة الكلية للمحور التابعة لت دالة عند أحد 
مستويات الداللة اإلحصائية، مما يدل على  دق االتساق 

 املقياس.الدايلي ملنردات 

كما ا حساب معامالت االرتباط ب  كل حمور من حماور 
، و لك حلساب قيم معامالت ليًّاقياس كاملقياس، ودرجة امل

 رقم حملاور املقياس كما يوةحت اجلدولاالتساق الدايلي 
 6:) 

 6ل جدو ال
 قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية للمقياس 

 أن مجيع معامالت االرتباط (6رقم  يتب  من اجلدول 
درجة على مما يدل  α  0.01كا ت دالة عند مستو 

ياس االااحن  و السياحة عالية من االتساق البنائي ملق
 .الوطنية

 المقياسحساب معامل ثبات 
ا حساب ثبات املقياس بعد تةبيقت على العينة 

تلميذة؛ و لك حلساب  (30 االستةالعية، واليت مشلت 
 Alpha كرو باخا  ( ألنαمعامل الثبات باستمدام معامل  

Kronbach وكا ت قيمة معامل ثبات املقياس ، α =0.91 
 وهي درجة عالية من الثبات.

 إجراءات البحث
الترربة على عدد من اخلةوات على اشتملت إجراءات 

 :يتنحو اآلال
يف النصل الدراسي األول من العام  ترربةا تننيذ ال .1

 ترربةبالترجيز لل تانقامت الباحث إ  1439/1440 الدراسي
ايارة املدرسة، وحتديد العينة االستةالعية، والعينة  مبا يف  لك

 معامالت االرتباط المحاور
 0.75 أمهية السياحة الوطنية

 0.90 التارخيية للمملكة اآلثار
 0.80 باململكةاملسؤولية تجاه السياحة 
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الترريبية املناسبة للتةبيا، والتنسيا مع املعلمة، وترتيب 
 اجلدول، وإعداد األدوات الالامة للتةبيا.

ا تةبيا أداة البحث وهي مقياس االااحن  و السياحة  .2
الوطنية على العينة الترريبية قبل تةبيا الوحدة املقرتحة 

 .  23/2/1440 يخبتار 
بدأ  إ ا تةبيا الوحدة املقرتحة، وتدريسجا للتلميذات،  .3

 ، وقد18/3/1440إىل  28/2/1440 التةبيا امليداين من
استغرق تدريس الوحدة مدة شجر، مبعدل حصت  يف كل 

 أسبوع.
 تانبعد اال تجاء من تدريس الوحدة املقرتحة قامت الباحث .4

ااحن  و السياحة االبتةبيا أداة البحث، وهي مقياس 
 .1440/ 19/3الوطنية تةبيًقا بعديًا بتاريخ 

لتقصي  SPSSبرب امج  إحصائًياتجا معاجلتنريغ البيا ات و  .5
 أثر الوحدة على تنمية االااحن .

كتابة النتائج وتنسريها يف ةوء اإلطار النظري،  .6
 والدراسات السابقة.

كتابة االستنتاجات، والتو يات، واملقرتحات يف ةوء  .7
  تائج البحث.

 النتائج
 وهو  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول -1

 ما حمتو  الوحدة املقرتحة من معارف ومجارات وأ شةة؟
وفا  صميم الوحدة املقرتحةت الإلجابة عن هذا السؤال، 

 .سابًقا  ُكرتاخلةوات اليت 
 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني وفروضه -2

الوحدة املقرتحة عن اآلثار التارخيية يف  أثرما  السؤال الثاين:
السياحة تنمية االااحن  و على اململكة العربية السعودية 

مبحاورها  أمهية السياحة ؛  اآلثار التارخيية ؛ املسؤولية  الوطنية
لد  تلميذات الصف السادس  ليًّاااحن السياحة ( واالااحن ك

 االبتدائي؟
ةبيا مقياس االااحن  و ت اهذا السؤال،  لإلجابة عن

السياحة الوطنية على تلميذات الصف السادس االبتدائي 
 جبدة  قبلي وبعدي(.

 وستتم اإلجابة عن هذا السؤال بالتحقا من  حة النرض
 :األول وينص على

" توجد فروق  ات داللة إحصائية عند مستو  الداللة 
 α≤ 0.05 ب  متوسةي درجات تلميذات عينة البحث )

مبحور أمهية السياحة الوطنية يف مقياس االااحن  و السياحة 
الوطنية قبل وبعد تةبيا الوحدة املقرتحة لصاحل متوسط 

 درجاهتن بعد تةبيا الترربة ". 
باستمدام  تانوللتحقا من  حة النرض قامت الباحث

 Paired Samples T ايتبار "ت" للمرموعات املرتبةة 

Test  لتعي  داللة النروق ب  متوسةي درجات تلميذات )
جمموعة البحث يف التةبيق  القبلي، والبعدي حملور أمهية 
السياحة الوطنية مبقياس االااحن  و السياحة الوطنية، كما ا 

و لك حلساب حرم  (Eta squared ²ηإجياد قيمة مربع إيتا 
التارخيية يف اململكة على اااحن  اآلثارتكثري الوحدة املقرتحة عن 

تلميذات الصف السادس االبتدائي  و أمهية السياحة 
 يوةح النتائج اليت ا التو ل فا. (7  رقم واجلدول، الوطنية

 7ول دجال
 السياحة الوطنيةقيمة "ت" وداللتها اإلحصائية التطبيق القبلي والبعدي لمحور أهمية  

 حجم التأثير ²ηقيمة  الداللة قيمة ت درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط القياس
 كبري جداً  0.59 0.001 6.94 34 2.13 23.23 القبلي
 1.01 26.03 البعدي

املتوسةات احلسابية لدرجات التلميذات بعد تدريس الوحدة  أن: (7رقم  يتضح من اجلدول 
املتوسةات احلسابية التارخيية أعلى من  اآلثاراملقرتحة عن 
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لدرجاهتن قبل تدريس الوحدة يف حمور اآلثار التارخيية للمملكة 
 مبقياس االااحن.

وجدت فروق ب  متوسةي درجات التلميذات قبل وبعد 
التارخيية باململكة عند  آلثاراتدريس الوحدة املقرتحة عن 

بلغت قيمة  ت( حملور  إ (، 0.05مستو  داللة أقل من  
( ومبستو  7.81التارخيية للمملكة مبقياس االااحن   اآلثار
مما يدل على  0.59، وأن قيمة مربع إيتا بلغت 0.001داللة 

أن حرم التكثري كبري جداً، وتدل هذحن النتيرة على وجود أثر 
التارخيية  اآلثارلتدريس الوحدة املقرتحة عن  إجيايب مرتنع

التارخيية للمملكة مبقياس االااحن  اآلثارباململكة يف تنمية حمور 
الصف السادس االبتدائي. وبناًء على هذحن  لد  تلميذات

 .ولقبول النرض األ إىل تانالنتيرة تو لت الباحث
 الفرض الثاني وينص على

 ≥αعند مستو  الداللة  " توجد فروق  ات داللة إحصائية 

( ب  متوسةي درجات تلميذات عينة البحث مبحور 0.05

للمملكة يف مقياس االااحن  و السياحة  التارخيية اآلثار
الوطنية قبل وبعد تةبيا الوحدة املقرتحة لصاحل متوسط 
درجاهتن بعد تةبيا الترربة ". وللتحقا من  حة النرض 

باستمدام ايتبار "ت" للمرموعات  تانقامت الباحث
( لتعي  داللة النروق  Paired Samples T Testاملرتبةة   

ب  متوسةي درجات تلميذات جمموعة البحث يف التةبيق  
التارخيية للمملكة مبقياس االااحن  اآلثارالقبلي، والبعدي حملور 

  ²η و السياحة الوطنية، كما ا إجياد قيمة مربع إيتا (
 اآلثارك حلساب حرم تكثري الوحدة املقرتحة عن و ل

التارخيية يف اململكة على اااحن تلميذات الصف السادس 
( يوةح 8التارخيية للمملكة، واجلدول   اآلثاراالبتدائي  و 

 تائج  لك، وكذلك قياس املتوسةات احلسابية لبيان 
يوةح  (8رقم  االيتالفات ب  املتوسةات بيا ًيا، واجلدول 

 نتائج اليت ا التو ل فا.ال

 8الجدول
 التاريخية للمملكة اآلثار: قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية التطبيق القبلي والبعدي لمحور 

 حجم التأثير ²ηقيمة  الداللة قيمة ت درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط القياس
 كبري جداً  0.59 0.001 7.81 34 4.08 38.23 القبلي
 1.85 43.14 البعدي

 أن: (8رقم )يتضح من الجدول 
  املتوسةات احلسابية لدرجات التلميذات بعد تدريس

التارخيية أعلى من املتوسةات  اآلثارالوحدة املقرتحة عن 
 اآلثاراحلسابية لدرجاهتن قبل تدريس الوحدة يف حمور 

 التارخيية للمملكة مبقياس االااحن.
  وجدت فروق ب  متوسةي درجات التلميذات قبل وبعد

التارخيية باململكة عند  اآلثارتدريس الوحدة املقرتحة عن 
بلغت قيمة  ت( حملور  إ (، 0.05مستو  داللة أقل من  

( ومبستو  7.81التارخيية للمملكة مبقياس االااحن   اآلثار
مما يدل  0.59، وأن قيمة مربع إيتا بلغت 0.001داللة 

على أن حرم التكثري كبري جداً، وتدل هذحن النتيرة على 
 اآلثاروجود أثر إجيايب مرتنع لتدريس الوحدة املقرتحة عن 

التارخيية للمملكة  اآلثارالتارخيية باململكة يف تنمية حمور 
مبقياس االااحن لد  تلميذات الصف السادس االبتدائي. 

قبول النرض  إىل تانبناًء على هذحن النتيرة تو لت الباحثو 
 الثاين.

 الفرض الثالث وينص على
توجد فروق  ات داللة إحصائية عند مستو  الداللة "

 α≤ 0.05 ب  متوسةي درجات تلميذات عينة البحث )
مبحور املسؤولية ااحن السياحة باململكة يف مقياس االااحن  و 

وبعد تةبيا الوحدة املقرتحة لصاحل السياحة الوطنية قبل 
متوسط درجاهتن بعد تةبيا الترربة "، وللتحقا من  حة 

ايتبار "ت" للمرموعات باستمدام  تانالنرض قامت الباحث
( لتعي  داللة النروق ب   Paired Samples T Testاملرتبةة  
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متوسةي درجات تلميذات جمموعة البحث يف التةبيق  
القبلي، والبعدي حملور املسؤولية ااحن السياحة باململكة 

ة، كما ا إجياد قيمة مربع مبقياس االااحن  و السياحة الوطني
و لك حلساب حرم تكثري الوحدة املقرتحة عن  (²η إيتا 

احة باململكة على اااحن تلميذات الصف املسؤولية ااحن السي
 ملسؤولية ااحن السياحة باململكة،السادس االبتدائي  و ا

 .  ( يوةح النتائج اليت ا التو ل فا9 رقم  واجلدول

 9 الجدول
 السياحة بالمملكة المسؤولية تجاهقيمة "ت" وداللتها اإلحصائية التطبيق القبلي والبعدي لمحور  

 أن: (9رقم )يتضح من الجدول 
  املتوسةات احلسابية لدرجات التلميذات بعد تدريس

املتوسةات التارخيية أعلى من  اآلثارالوحدة املقرتحة عن 
احلسابية لدرجاهتن قبل تدريس الوحدة يف حمور املسؤولية ااحن 

 السياحة باململكة مبقياس االااحن.
  وجدت فروق ب  متوسةي درجات التلميذات قبل وبعد

التارخيية باململكة عند  اآلثارحة عن تدريس الوحدة املقرت 
بلغت قيمة  ت( حملور  إ  (،0.05مستو  داللة أقل من  

( 6.37باململكة مبقياس االااحن  املسؤولية ااحن السياحة 
مما  0.54بلغت  ، وأن قيمة مربع إيتا0.001ومبستو  داللة 

يدل على أن حرم التكثري كبري جداً، وتدل هذحن النتيرة على 
 اآلثاروجود أثر إجيايب مرتنع لتدريس الوحدة املقرتحة عن 

السياحة  ااحنالتارخيية باململكة يف تنمية حمور املسؤولية 
 الصف السادس باململكة مبقياس االااحن لد  تلميذات

إىل قبول  تانوبناًء على هذحن النتيرة تو لت الباحث ،االبتدائي
 النرض الثالث.

 
 

 الفرض الرابع وينص على
حصائية عند مستو  الداللة إ" توجد فروق  ات داللة 

 α≤ 0.05 ب  متوسةي درجات تلميذات عينت البحث يف )
قبل وبعد تةبيا  ليًّامقياس االااحن  و السياحة الوطنية ك

الوحدة املقرتحة لصاحل متوسط درجاهتن بعد تةبيا الترربة "، 
باستمدام ايتبار  تانوللتحقا من  حة النرض قامت الباحث

 ( Paired Samples T Test"ت" للمرموعات املرتبةة  
 لتعي  داللة النروق ب  متوسةي درجات تلميذات

ملقياس االااحن  و  جمموعة البحث يف التةبيا القبلي والبعدي
و لك  (²η ا إجياد قيمة مربع إيتا  ليًّاالسياحة الوطنية ك

التارخيية يف  اآلثارحلساب حرم تكثري الوحدة املقرتحة عن 
اململكة، وعلى اااحن تلميذات الصف السادس االبتدائية، 

 :يوةح  تائج  لك (10 رقم  واجلدول
 10 جدولال

 ليًّاالقبلي والبعدي لمقياس االتجاه نحو السياحة الوطنية ك"ت" وداللتها اإلحصائية التطبيق قيمة 
 حجم التأثير ²ηقيمة  الداللة قيمة ت درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط القياس
 جداً  كبري 0.67 0.001 8.31 34 8.91 74.31 القبلي
 3.46 86.06 البعدي

 أن: (10رقم )يتضح من الجدول 
  املتوسةات احلسابية لدرجات التلميذات بعد تدريس

التارخيية أعلى من املتوسةات  اآلثارالوحدة املقرتحة عن 

احلسابية لدرجاهتن قبل تدريس الوحدة يف مقياس االااحن  و 
 . ليًّاالسياحة الوطنية ك

 حجم التأثير ²ηقيمة  الداللة قيمة ت درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط القياس
 كبري جداً  0.54 0.001 6.37 34 2.21 14.06 القبلي
 1.43 16.89 البعدي
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  وجدت فروق ب  متوسةي درجات التلميذات قبل وبعد
التارخيية باململكة عند  اآلثارتدريس الوحدة املقرتحة عن 

بلغت قيمة  ت(  إ (، 0.05مستو  داللة أقل من  
( ومبستو  8.31  ليًّاملقياس االااحن  و السياحة الوطنية ك

مما يدل  0.67، وأن قيمة مربع إيتا بلغت 0.001داللة 
على أن حرم التكثري كبري جًدا، وتدل هذحن النتيرة على 

 اآلثاروجود أثر إجيايب مرتنع لتدريس الوحدة املقرتحة عن 
 ليًّااالااحن  و السياحة الوطنية كالتارخيية باململكة يف تنمية 

االبتدائي، وبناًء على هذحن  لد  تلميذات الصف السادس
 قبول النرض الرابع. إىل تانالنتيرة تو لت الباحث

 ملخص نتائج البحث وتفسيرها
 إلىأشارت نتائج البحث 

وجود فروق  ات داللة إحصائية عند مستو  الداللة  .1
 α≤ 0.05 تلميذات عينة ( ب  متوسةي درجات

البحث مبحور أمهية السياحة الوطنية يف مقياس االااحن  و 
حدة املقرتحة لصاحل السياحة الوطنية قبل وبعد تةبيا الو 

بعد تةبيا الترربة، وهذا يتنا مع ما  نمتوسط درجاهت
أكدتت  تائج بعض الدراسات السابقة كدراسة األهدل 

 (.2016(، و ا ف  2010 
لة إحصائية عند مستو  الداللة وجود فروق  ات دال  .2

 α≤ 0.05 ب  متوسةي درجات تلميذات عينة )
التارخيية للمملكة يف مقياس االااحن  اآلثارالبحث مبحور 

حدة املقرتحة  و السياحة الوطنية قبل وبعد تةبيا الو 
بعد تةبيا الترربة، وهذا يتنا  نلصاحل متوسط درجاهت

لسابقة كدراسة مع ما أكدتت  تائج بعض الدراسات ا
 (.2015افياجي 

وجود فروق  ات داللة إحصائية عند مستو  الداللة   .3
 α≤ 0.05 ب  متوسةي درجات تلميذات عينة )

البحث مبحور املسؤولية ااحن السياحة باململكة يف مقياس 
حدة االااحن  و السياحة الوطنية قبل وبعد تةبيا الو 

ا الترربة، وهذا بعد تةبي ناملقرتحة لصاحل متوسط درجاهت
يتنا مع ما أكدتت  تائج بعض الدراسات السابقة كدراسة 

 Melville,2013  2014(، والةوالبة .) 
وجود فروق  ات داللة إحصائية عند مستو  الداللة  .4

 α≤ 0.05 ب  متوسةي درجات تلميذات عينة )
قبل  ليًّاالبحث يف مقياس االااحن  و السياحة الوطنية ك

بعد  نحدة املقرتحة لصاحل متوسط درجاهتوبعد تةبيا الو 
تةبيا الترربة، وهذا يتنا مع ما أكدتت  تائج بعض 

(، واجلاسر 2013الدراسات السابقة كدراسة التوم  
 2017 .) 

وجود أثر إجيايب مرتنع لتدريس الوحدة املقرتحة عن  .5
السياحة التارخيية باململكة يف تنمية االااحن  و  اآلثار

 لد  تلميذات الصف السادس االبتدائي. ليًّاالوطنية ك
ارتفاع األثر اإليجابي للوحدة المقترحة  تانوترجع الباحث

 إلى ليًّافي تنمية االتجاه نحو السياحة الوطنية ك
وةوح أهداف الوحدة و ياغتجا، وا عكاس  لك على  .1

حتديد املوةوعات املناسبة اليت ميكن أن حتقا تلك 
 األهداف لد  التلميذات.

عداد الوحدة بشكل يتناسب مع يصائص وقدرات إ .2
ومجارات تلميذات املرحلة االبتدائية بشكل عام ويصائص 

 الصف السادس االبتدائي بشكل ياص.
ا استمدام لغة سجلة وواةحة يف حمتو  الوحدة  .3

 املقرتحة.
تضم  الوحدة ودروسجا  ور آلثار تارخيية وسياحية،  .4

لكرتو ية  إوأفالم وثائقية، ومواقع وبرامج  ةيحية،ورسوم تو 
كالواقع املعزا، والرحالت االفرتاةية، ومنا و جملسمات 

من  دومباٍن تراثية ملموسة، مما ساعد يف عملية التعلم واا
 فاعليتجا.

توفر البيئة التعليمية املناسبة من يالل توفري اإلمكا ات  .5
 الترربة  تعليم الوحدة(.واألدوات واألججزة الالامة لتةبيا 
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  دورًا كبريًا يف التحنيز والتعزيز اإلجيايب للتلميذات أد   .6
 ايادة استرابة وتناعل التلميذات.

تنوع طرق التدريس املستمدمة، واأل شةة التعليمية،  .7
ساهم يف ايادة املشاركة النشةة للتلميذات يف عملية 

 التعليم والتعلم.
وحدة سامهت يف اكتشاف أ شةة التقومي املتنوعة يف ال .8

 التلميذات لقدراهتن.
طرح التساؤالت املثرية لتنكري التلميذات، جعلت فن  .9

 دورًا  شةًا يف عملية التعلم والتناعل مع دروس الوحدة.
اإليراو النين اجلذاب للوحدة كان عاماًل مساعًدا  .10

 جلذب التلميذات.

 التوصيات
 :كيتمبا ي تانيف ةوء  تائج البحث احلايل تو ي الباحث    
التارخيية للمملكة  اآلثار. ةرورة إدراو موةوعات عن 1

-متوسط-العربية السعودية يف مراحل التعليم العام  ابتدائي
 ثا وي(.

. االستنادة من مقياس االااحن  و السياحة الوطنية الذي 2
 وتةبيقت على عينات متعددة. تانأعدتت الباحث

حلة االبتدائية مبعلومات كافية . االهتمام بتزويد تلميذات املر 3
التارخيية للمملكة العربية السعودية عن طريا املناهج  اآلثارعن 

الدراسية، أو األ شةة، و لك لتنمية اااهات إجيابية  و 
 السياحة الوطنية.

. ةرورة االهتمام بتنظيم عدد من الرحالت املدرسية 4
مما يسجم يف اااحن يف اململكة العربية السعودية،  ثريةاألللمناطا 

 التلميذات  و السياحة الوطنية.
.  ايادة وعي معلمات الرتبية االجتماعية والوطنية بكمهية 5

إكساب التلميذات مبعلومات أثرية وسياحية عن اململكة 
 العربية السعودية.

. أمهية تكاتف ججود املدرسة مع افيئة العامة للسياحة 6
التارخيية، وإكساهبن  اآلثارت بوالرتاث الوطين لتوعية التلميذا

 اااحن  و السياحة الوطنية.

 المقترحات
 ميكن اقرتاح بعض الدراسات يف ةوء  تائج البحث احلايل

 ية:تاآل
مستو  معرفة طالبات التعليم العام لآلثار التارخيية يف  .1

 اململكة العربية السعودية.
حتليل حمتو  مقررات املرحلة االبتدائية واملتوسةة والثا وية  .2

التارخيية  اآلثارملعرفة مد  تضمينجا على معلومات عن 
 للمملكة العربية السعودية.

 اااهات طالبات التعليم العام  و السياحة الوطنية.  .3
دور املؤسسات التعليمية يف تنمية االااحن  و السياحة  .4

 الوطنية.
ت املدرسية لآلثار التارخيية يف االااحن  و دور الرحال .5

 السياحة الوطنية.
 المراجع

(. األبعاد الرتبوية للسياحة الدايلية يف 2008عراد،  احل بن علي   بوأ
اململكة العربية السعودية ودور بعض املؤسسات يف تنمية الوعي 

 كلية  - يالد امللك جامعة أهبا: يف املعلم  كلية  حولية. السياحي
  64 .- 44،  13 ع الرتبوية، البحوث مركز - املعلم 

(. 2017آل سعود، سلةان بن سلمان بن عبد العزيز، والغبان، علي.  
البعد احلضاري للمملكة العربية السعودية من تشكيل املنجوم إىل تعزيز 

 الرياض: افيئة العامة للسياحة والرتاث الوطين. اال تماء.
(. اإلعالم وترويج السياحة الثقافية يف 2006 آل سعود،  ايف بن ثنيان 

-185، 18م جملة جامعة امللك سعود، .اململكة العربية السعودية
233. 

. الرياض: اآلثارالشباب والوعي بكمهية (. 2010آل مريح،  احل حممد  
 افيئة العامة للسياحة والرتاث الوطين.

مقرتحة يف الرتبية فاعلية وحدة (. 2010أمساء اين  ادق  األهدل، 
السياحية على تنمية التحصيل املعريف وتعزيز الشعور باال تماء للوطن 

الرياض: جامعة امللك  لةالبات الصف األول الثا وي يف حمافظة جدة.
 ، عمادة البحث العلمي.سعود

ية تنم (. دور مؤسسات ما قبل املدرسة يف2013كر، سحر إبراهيم أمحد  ب
جملة الةنولة والرتبية: جامعة ل رياض األطنال. لد  طن يالسياح يالوع

 .516 – 443،  14، ع5كلية رياض األطنال، مج  -اإلسكندرية 
(. األمري 2017،أكتوبر،17) .[chp_saتراث اململكة احلضاري ]@

 اآلثاراململكة إعالن بكن -آثار-سلمان: #ملتقى-بن-#سلةان
[. ا تغريدةالوطنية جزء أساسي من كيان الدولة واعتزااها حبضارهتا ]
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من  24/12/2018االسرتجاع بتاريخ 
https://twitter.com/chp_sa/status/920040439494955011  

(. اااهات طالب جامعة حائل كلية الرتبية  و 2013  التوم، إبراهيم حممد
جملة آداب، ص ص يف اململكة.  الوعي واإلدراك ااحن السياحة الدايلية

137-181 . 
(. سلوكيات السياحة اأُلسرية من 2017جلاسر، مليعة عبدالعزيز حممد  ا

منظور عضوات هيئة التدريس وإداريات وطالبات كلية اآلداب جبامعة 
العلوم اإل سا ية واالجتماعية: اجلامعة  دراساتجملة امللك سعود. 

 . 151 - 127،  1، ع44مج عمادة البحث العلمي، -األرد ية 
علم التاريخ  شكتت وتةورحن ووةعت ب  العلوم (. 2010اجلمل، شوقي  

 القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.، األير  ومناهج البحث فيت
والتعليم العام يف اململكة العربية  اآلثار(. 2014احلارث، مريفا ا فواان  

 والرتاث الوطين.. الرياض: افيئة العامة للسياحة السعودية
 اآلثار دوة  اآلثارملا ا ال خيدم التعليم (. 2002الراجي، أمحد عبد الرمحن  

.الرياض: واارة 2يف اململكة العربية السعودية محايتجا واحملافظة عليجا. م
 املعارف.

اآلثار يف اململكة العربية السعودية واقعجا (. 2002سعد عبد العزيز   الراشد،
 دوة اآلثار يف اململكة العربية السعودية محايتجا واحملافظة  ،ومستقبلجا

 . الرياض: واارة املعارف.عليجا
اململكة العربية السعودية يف مائة عام (. 2007الراشد، سعد عبد العزيز  

 . الرياض: دارة امللك عبد العزيز.13.محبوث ودراسات
ار  دوة آثار اململكة  تائج اسرتداد اآلث(. 2013الراشد، سعد عبد العزيز.  

. الرياض: مؤسسة عبد 1طالعربية السعودية إ قا  ما ميكن إ قا حن.
 الرمحن السديري اخلريية.

القياس والتقومي يف (. 2010ربيع، هادي مشعان، وأمحد، يتام إمساعيل.  
 . عّمان: دار اهران.1. طالرتبية والتعليم

جملة أفنان: (. السياحة املستدامة. 2008الرماين، ايد بن حممد بن دحيم.  
 . 102 - 92،  14النادي األديب بتبوك، ع

(. اخلريةة السياحية الوطنية الةريا إىل  ناعة 2002الرويثي، حممد أمحد  
 ادي املدينة املنورة األديب السياحة الدايلية يف اململكة العربية السعودية. 

 . 15-13، 32،ع16، مالثقايف
 مديل إىل املنجج املدرسي رؤية معا رة.(. 2010ايتون، حسن حس .  

 . الرياض: دار الصولتية للرتبية.1ط
علم الننس السياحي مناهيم (. 2013السامرائي،  بيجة  احل.  

 . عّمان: دار اهران للنشر والتوايع.1.طوتةبيقات
 دار غيداء . . عّمان:مبادئ السياحة(. 2011سرحان،  ائل موسى  

. 1ط اسرتاتيريات التدريس املعا رة.(. 2018سعادة، جودت أمحد  
 عمان: دار املسرية.

 . عّمان: اجلنادرية.١(. اإلدارة السياحية.ط2017سعد، يليل حممد  

. عّمان: اجلنادرية ١طمبادئ علم السياحة.(. 2017سعد، يليل حممد.  
 للنشر والتوايع.

  من  4/12/2017 ا اسرتجاعجا بتاريخ ، د،ت(.السياحة السعودية
https://bit.ly/2DuwTT2  

(. اجلجود 2013سيد، أشرف  احل حممد، و حممد، إسراء حممد عبدربت.  
جملة دراسات وأحباث: الوطنية يف احلناظ على املصادر الرتاثية املصرية. 

 .199 - 181،  11جامعة اجللنة، ع 
القاهرة: 1. طمبادئ السياحة(. 2001السيسي، ماهر عبد اخلالا.  

 جمموعة النيل العربية.
معرم املصةلحات الرتبوية (. 2011شحاتة ، حسن، والنرار، اينب.  

 .. القاهرة: الدار املصرية2.طوالننسية
(. تاريخ مدينة العال من يالل  2014 ديا، آمال رمضان عبداحلميد.  

العجد العثماين: دراسة تارخيية ، حضارية ، و نية. كتب الرحالة حىت 
 - 289،  70كلية اآلداب، ع  -جملة كلية اآلداب: جامعة الزقاايا 

320. 
تةوير كتاب اجلغرافيا للصف العاشر (. 2014الةوالبة، عمر إبراهيم.  

األساسي يف ةوء البنية املعرفية للرتبية السياحية وقياس أثرحن يف تنمية 
، كلية الرتبية، جامعة غري منشورة حنرسالة دكتورا حي.الوعي السيا

 الريموك. األردن. 
السياحة إمكا يات معامل ججود (. 2010عبد الرمحن، أسامة إبراهيم.  

 . القاهرة: دار الكتب. 1. طلألمام
(. تصور مقرتح 2017، و الشلذ، إفام على.  ي،  ورة دييل اهلل غاا لعتيذا

وف األولية: منجوم السياحة البيئية ىف اململكة لتضم  كتب العلوم للصن
عامل الرتبية: املؤسسة العربية لالستشارات العلمية العربية السعودية. 

 . 122 - 1،  57ع ،18وتنمية املوارد البشرية، س
املناهج الدراسية أسسجا مكو اهتا تنظيماهتا (. 2005العرمي، مجا حممد. 
 .مؤسسة امللك فجد الوطنية.افنوف: 1.طوتةبيقاهتا الرتبوية

. رماح: مركز جبديات السياحةأ (.2015الغزواين،  ا ر عبد الكرمي علي.  
 البحث وتةوير املوارد البشرية.

املوارد السياحية يف اململكة العربية (. 2012النقري، بدر عادل.  
 .الرياض:جامعة امللك سعود.1.طالسعودية

. 1. طياحة واألمن السياحي ناعة الس(. 2009كايف، مصةنى يوسف.  
 دمشا: دار مؤسسة رسالن.

وثيقة منجج (. 2006اللرنة العلمية للدراسات االجتماعية والوطنية.  
الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلت  االبتدائية واملتوسةة للتعليم 

 . الرياض: مركز التةوير الرتبوي.العام
 . عمان: دار اهران.التاريخمناتيح علم (. 2010حماسيس، جناة سليم .  
. 1.طعلم  نس النمو الةنولة واملراهقة(. 2000خميمر، هشام حممد.  

 الرياض: إشبيليا للنشر.
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بعض عنا ر املنظومة  (. دور2016، عائشة  ياب شباب  ياملةري 
ملدرسة من وججة لد  طالب ا يالسياح يتنمية الوع التعليمية يف

  -جملة الرتبية: جامعة األاهر ةوء بعض املتغريات.   ظرهم ومعلميجم يف
 . 610 - 552،  2، و168كلية الرتبية، ع

افيئة العامة (. 2017 ،امللتقى األول آلثار اململكة العربية السعودية   وفمرب
 ا االسرتجاع من للسياحة والرتاث الوطين.

https://mt.gov.sa/Programs-Activities/Pages/FFNA.asp 
(. دراسة لبعض املتغريات اليت تسجم يف 2016 ا ف، عماد متويل أمحد  

جملة الدراسات الرتبوية لتكثريات وفوائد السياحة يف مدينة الباحة. ا إدراك
 . 1ع،8واإل سا ية،م

التقومي الرتبوي (. 2011هاشم، كمال الدين حممد، واخللينة، حسن جعنر  
 . الرياض: مكتبة الرشد.3.طاحلديثةمنجومت أساليبت جماالتت توججاتت 

(. دور جامعة امللك سعود يف تنمية 2015  ياسر هاشم عماد افياجي،
جملة . الثقافة السياحية لد  الةالب من وججة  ظر الةالب أ نسجم

 . 161-135 ،2،ع27السياحة واآلثار،م

ة السياحة والرتاث يف رؤي(. 2017افيئة العامة للسياحة والرتاث الوطين  
من  2017\12\4. ا اسرتجاعجا بتاريخ 2030

https://scth.gov.sa/MediaCenter/Pages/vision2030.aspx  
. ا االسرتجاع بتاريخ 2030التعليم ورؤية (. 2017التعليم.  واارة 

 . من15/1/2019
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx 
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شع  اع  العرب  يفي جميع  اعي شر عي فيبعي يمعي شتم المجلةتلتزم  .1
العععيق ش عععهم لليععع  المجتمععع  ال ععع ه ق    عععيل  اإلسععع اي 

 .الم تبية ليلميي   ا يشيي الر ي ال يلمية  االخ قية
هعي اللغعة ال يييعة   شجعه  نش تر عي  المجلةلغة الر ي في  .2

لع   شزشع زشعة اع  ال ع  ال يجلي ض البحعه  ييللغعة اإل 
 (  لمة ييللغة ال ييية.200)
التييهشععة يععيلبحه  التععي ت ععيل  الم عع     المجلععةتبععت   .3

  الرف ية.
تبت  ييلبحه  ذا  الطيي  التج شع ق  التعي ت عب  فعي  .4

 . المجيل الرف ي تهسي  آفيق الم يفة في المجيل التييهق
  ال تب التي ت  ر حعهل اجعيال اياج ي  المجلةتر ي  .5

 .في هيا المجيل يى ن بي ذا  قيمة للميةالتي ش  التييية 
 ل اعععيا  فعععي ال عععيم  اال ععع ار اأثععع    المجلعععةتصععع ر  .6

ث  الثيلععع شه يععه   الثععي ي خعع ل شععبي فبياشععيشععبي  خعع ل
 ن تهيي.خ ل شبي 

 
 ي:إل  تح يق اي شأت المجلةتب ف 

طبي يتبععععي اعععع  الم ععععيهمة فععععي تطععععهشي ال لععععهم التييهشععععة  ت .1
 خ ل   ي البحه  الرظيشة  التطبي ية. 

المتميععععزة التععععي تت عععع  يععععيلجه ة ال يليععععة  البحععععه   ععععي  .2
  اأ يلة  االيت ير  تيتبط ييلهاق  المحلي  ال يلمي. 

 في التطهشي في اجيلي التيييعة  التي ت ب  البحه   ي  .3
 . الت لي 

ب  تهفيي  ليء   ي للبيحثي  المتميزش   الت عهشق أيحعيث .4
 احليي   ليلميي .

لععععيا تجععععير  ليلميععععة اتمثلععععة يمععععي شصعععع ر اعععع   تععععب  .5
 . لل  الرفس  نيحي  تت لق ييلتييية

 
اأ ععععيلة التععععي ترععععيق  ق ععععيشي  البحععععه  المجلععععة ععععي تر .1

 . اهضهلي  التييية
 عي رالبحه  التي لع  ش عبق   عيهي   لع  ت المجلة ي تر .2

 في جبة نخيى.
  لمعععععة  8000 لمعععععي  البحعععععث   للععععع  ل ععععع الحععععع  اأ .3

 فعععق اها عععفي  المجععع    اآللعععيالحيسعععب اطبهلعععة للععع  
 .ال لمية التيي ة لجيا ة المل  س ه 

إل  البيش   ا  البحث الميا    يهإل تي  ية   ة    إرسيل .4
 : Jes.gesten@KSU.EDU.SA ي اعع  ال صعع 

تزشعع  لعع    اإل جليزشععة. الاآلخععي ييللغععة   ال يييععة  ييللغععة نحعع همي

(  لمععععة  شهضععععو فيعععع  لرععععهاش البحععععث 200)لعععع   ال لمععععي 
  .المفتيحية ال لمي       تيئج ج نه اف   ارب

فععععععي ال تييععععععة  ال ععععععيي  اال عععععع ار   APAيرظععععععيم  االلتععععععزام .5
  التهثيق. 

 ي لمل ص تيية ات  البحث لل  ش ل لمه ش  ل ا ا.6
 اال جليزشة.  يية ييللغة ال ي 

ا تلة   ة ا  ال    المر هر في  يحث  ا  ريشز   البيحث . 7 
 .ال تي  يي   ا  يحث 

هميت  نلبيئة التحيشي حق الفح  اأ لي للبحث   ت يشي .8
   رف  .نللتح ي   

إال ي   إجي ت  ا  قبل  المجلةال شت    ي البحث في .9
 اثري  ا  المحّ مي .

  للر ي خ ل ال يم الجيا ي ف ط شت  است بيل البحه .10
 )ا  شبي اغ طس حت   بيشة شبي اييشل ا   ل ليم(.

 
ي  فعععي اجعععيل صعععص تشيسعععل البحعععث إلععع  اثرعععي  اععع  الم .1

 البحث ن  ال راسة لتح يم    ش ذ ي اس  البيحث.
فعععي حيلعععة  جعععه  اخعععت ف يعععي   تعععيئ  ت يشعععي المح معععي   .2

 شيسل البحث إل  اح   ثيلث.
المح   ت يشيا  افص   ل  ا ى إجي ت  للبحث اع   ش  م .3

 ل ابي.
 
 ية:تتهل  هيئة التحيشي المبمي  اآلت

  التأ   ا  اتيي ة ترفييهي. للمجلةرس  ال ييسة ال ياة  .1
  االرت يء يم تهاهي. المجلةال مل لل  تطهشي  .2
ة  است طي  البيحثي  للم عير  يلمجلةاإلل م  الت يشف ي .3

 يبحهثب .
اسععت بيل البحععه   اياج تبععي  تح شعع  اعع ى ا طبيقبععي اعع   .4

 .المجلةشي ط الر ي في 
إيععع ص ن عععحي  البحعععه  لععع  ت عععل  نيحعععيثب   إا عععيش  .5

   يهي ا  ل ا .
 إرسيل البحه  إل  المح مي   است بيلبي ارب . .6
 حيجة البحث لب ض الت  ش  . لر التر يق ا  البيحث  .7
ث اعع  ل اعع  ي عع  اياج ععة ات ععيذ ال ععيار ي ععأش   ععي البحعع .8

 آراء المح مي   استجيية البيحث لبي.
   .اياج ة الر  ة اأ ل  للتأ   ا  س اتبي ا  اأخطيء .9

 قواعد النشر
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