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 جملة دورية حمّكمة 

 (ديسمبر -برسبتم   - يونيو –مارسمرات في العام الجامعي ) أربعتصدر  

األصالة واالبتكار، كما  تنشر املجلة البحوث واملراجعات العلمية التي لم يسبق نشرها، باللغة العربية أو اإلنجليزية التي تتميز ب

 تستعرض مع النقد بعض الكتب املنتقاة. 

 
 األهداف   –الرسالة    –الرؤية  

 الرؤية: 

 .  واملبتكرةالتمّيز والريادة محلًيا وعربًيا ودولًيا في نشر البحوث التربوية األصيلة 

 الرسالة: 

واالسهام في تطوير املمارسات التربوية على أسس البحث العلمي ونقل  نشر البحوث العلمية الرصينة في مجال التربية والتعليم 

 التجارب في البيئة السعودية والعربية للعالم الخارجي. 

 األهداف: 

 املساهمة في تطوير العلوم التربوية وتطبيقاتها.  نشر البحوث النظرية والتطبيقية    (1

اقع املحلي والعاملي.    (2  نشر البحوث املتميزة التي تتسم بالجودة العالية واألصالة واالبتكار وترتبط بالو

 نشر البحوث التي تسهم في التطوير في مجالي التربية والتعليم.   (3

4)  .
ً
 وعامليا

ً
 توفير وعاء نشر للباحثين املتميزين والتسويق ألبحاثهم محليا

أبحاث تتعلق بالتربية. عرض تجارب عاملية متمثلة بما  (5  يصدر من كتب و

 جماالت النشر: 

تتعلق   التي  واملشكالت  التربوية  بالقضايا  تهتم  التي  والتعليمية  التربوية  التخصصات  املجلة جميع  التعليمية، تنشر  باألنظمة 

 واملنهج.   ، والطالب  ، واملعلم  ، املدرسةو 

 
 حقائق وتواريخ 

 م 1990هـ/ مارس 1410شعبان  التربية وعلم النفس" صدر أول عدد بعنوان "رسالة 

 م 2018  -مارس -12هـ/  1439 -جمادى األولى  -27 تغير اسم املجلة إلى "املجلة السعودية للعلوم التربوية"

  411 د عدد البحوث املنشورة حتى آخر عد
ً
 بحثا

 6~  عدد البحوث قيد النشر 



 


 
 



 

 
حممد وآله وصحبه الطيبني، ومن تبعهم  نبينااحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على     

 بإحسان إىل يوم الّدين. أّما بعد:

 ،(اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية) من ثامنالالكرام العدد  والباحثني لقراءنسعد أن نقدم ل

 الرتبويفهمنا للواقع  من الرفع يف تسهم اليت البحوث من عددًا العلمي البحث مليدان لنضيف

 .وتساعد يف حل مشكالته

 ضّمن هذا العدد جمموعة من الدراسات الرتبوية اليت تناولت موضوعات عّدة؛ أّوهلا:يتو    

للمعلمني  ISTEدرجة حتقيق معلمي احلاسب اآللي ملعايري تكنولوجيا التعليم الدولية  موضوع

دراسة حتليلية لتمكن طالبات الصف األول الثانوي من مهارات حل املسائل الرياضية وثانيها: 

 ، وثالثها:اللفظية والصعوبات اليت تواجههن يف حلها يف ضوء مدخل حتليل اخلطأ املوضوعي

معوقات التعليم عن بعد يف منهج الرتبية البدنية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية يف موضوع 

عالقة األخطاء الكتابية بطبيعة أصواتها موضوع  :الرابعالبحث  بينما تناول، مدينة الرياض

تطبيق درجة : امساخلوتناول البحث ، اللفظية املكتسبة لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي

معايري االعتماد األكادميي يف جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل من وجهة نظر أعضاء هيئة 

تقييم وعالج سلوك إيذاء النفس الذي يظهر لدى األطفال وأخريًا، تناول العدد موضوع  ،التدريس

 .ذوي اضطراب طيف التوحد

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

ة لتحسني ، آملني أن نتلقى مالحظاتهم ومقرتحاتهم اهلادفواستحسانهم ويضيف إىل معارفهم

 يسهم يف تطوير العلوم الرتبوية. ًاومعرفي ًاوعاء علميمستوى اجمللة وتطويرها بوصفها 

 السبيل،،، سواء إىل هلاديا واهلل
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 للمعلمين  ISTEدرجة تحقيق معلمي الحاسب اآللي ملعايير تكنولوجيا التعليم الدولية  

 ( 1) حياة بنت عبدالرحمن العجالند.

 ( ه1442 /7/ 24وقبل - ه3/6/1442قدم للنشر )

الرياض ملعايير تكنولوجيا التعليم الدولية   مدينةهدفت هذه الدراسةةة ىلا التعرع ع ا درجة تحقيق معلمي الحاسةةب اآللي  ي  املستتتصل    

ISTE    للمعلمين من وجهة نظرهم، والكشةةع عن ر ر ضعا املتريراا املقةةتقلة ع ا درجة تحقيقهم للمعاييرت ولتحقيق الهدع من الدراسةةة

الوصةةةةوا، واسةةةةتردمت الدراسةةةةة اسةةةة بانة ناداة لجما البياناا، وتم التحقق من صةةةةدقها و با  ا، ى  ح ةةةةلت اعتمدا الدراسةةةةة ع ا املن   

( فقرة موزعة ع ا خمقةةةةةةةةةةةة معاييرت ااةةةةةةةةةةةتمل م تما الدراسةةةةةةةةةةةة ع ا جميا 24جميا املعايير ع ا درجة  باا عاليةت وتكونت االسةةةةةةةةةةة بانة من )

معلم ومعلمة   102هةةةةةةةةةةةةةةةةة، وتكونت عينة الدراسةةةةة من 1442دراسةةةةألي امو  من العام معلمي ومعلماا الحاسةةةةب  ي مدينة الرياض  ي الو ةةةةل ال

للحاسةةةةةةةةةةةب اآلليت رجهرا النتاتح رن درجة تحقيق معايير تكنولوجيا التعليم ضشةةةةةةةةةةةكل عام نانت تمرتوعةت، عما عشةةةةةةةةةةةوت النتاتح ري ةةةةةةةةةةةا عدم 

والخبرة التدريقةةةةية، واملرحلة التعليمية، ونود املدرسةةةةةت   وجود فروق  اا داللة ىح ةةةةاتية  ي اسةةةةت اباا رفراد العينة يع ا ملترير الجن ،

توصةةةةةةةةةةةألي الدراسةةةةةةةةةةةة ب ةةةةةةةةةةةرورة تحديح وت وير املعايير الوانية ملعلمي الحاسةةةةةةةةةةةب  ي اةةةةةةةةةةةو  املعايير الدولية، وع ا ت وير برامح ىعداد املعلم  

 ل شمل املعايير الوانية الدوليةت

 تISTEاملعايير التربوية، معلمي الحاسب اآللي، الجمعية الدولية للتكنولوجيا  ي التعليم  :الكلمات املفتاحية

 

The Degree of Achieving ISTE Teacher Standards among K-12 Computer Science Teachers 

Hayat Abdulrahman Alajlan(1)   

(Submitted 16-01-2021 and Accepted on 08-03-2021 ) 
 

Abstract:   This study aimed to identify the degree of achieving ISTE teacher standards among computer 

science teachers from their point of view. It also revealed the effect of some independent variables on the 

degree of achieving the standards. The study relied on the descriptive approach and used a questionnaire to 

collect data. The validity and reliability of the questionnaire were verified, and all standards were of a high 

degree of constancy. The questionnaire consisted of (24) items distributed on five standards. The questionnaire 

applied to a sample of (102) computer science teachers in Riyadh city. The finding of the study showed that 

the degree of achieving ISTE teacher standards among the sample was "high", in general. The results also 

revealed that there were no statistically significant differences in the responses of the sample members that can 

be related to the variable of gender, teaching experience, educational stage, and school type. The study 

recommends the importance of updating and developing national standards for computer teachers in the light 

of international standards; and developing teacher preparation programs to include national and international 

standards. 

Keywords: Educational standards, computer science teachers, International Society for Technology in 

Education (ISTE). 
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 واإلطار النظري قدمة  امل

واريوةاملعلمون   نبيلة  رسالة    ،رصحاب 

دورهم   ع ا  يعتمد  الرسالة  هذه  تادية  ون احهم  ي 

املقتقبلت فهم حجر   بنا  جيل  الواعل ومقاهمت م  ي 

امساس والقلب النابا  ي العملية التعليمية، ودورهم  

املتعلمين   شخ ية  بنا   ىلا  املعلوماا  تلقين  ت اوز 

 ي   ملعلمين ا ي تحقيق رؤية املجتمات ىن ردوار    واإلسهام

متعددة التعليمية  تنوير   :العملية  يقهمون  ي   فهم 

وت وير املهاراا إلعداد امجيا     ،العقو  وبنا  القواعد 

م تما   واملشارعة  ي  والعيش  للعمل  و  يئت م  القادمة 

سمري  ام ؛  2012ي قم ضقرعة الت ور والترير )العرفح،  

  2020(ت وقد رعد برنامح التحو  الواني  2019َوالجبر،  

تاهيل   رهمية  القعودية  العربية  اململكة    ين املعلم   ي 

رهدافه    وت ويرهم من  الثانا  الهدع  نان  فقد  مهنيا 

وإعدادهم    :ةاالستراتي ي املعلمين  استق اب  تتحقين 

من   العديد  جا ا  لذلك  وت ويرهمتت  وتاهيلهم 

القوي   التاهيل  رهمية  لتاعيد  للمعلمين  الدراساا 

بدورهم   للقيام  الالزمة  للكواياا  امتالعهم  وارورة 

)الدرايقه،   بن اح  النبيلة  رسالت م  ؛  2014وردا  

َوالجبر،  ام ؛  2017املقعد،   الجديا  2019سمري  ؛ 

 (ت 2019واريوا، 

العلوم  م االا  امل قارعة  ي  التحوالا  ىن 

ر را   والتكنولوجيا  عكل     ي واملعرفة  التربوي  النظام 

ت التدري   ورحد ت  ت وير  يقتوجب  عديدة  ا يراا 

جودته   )الدرايقه،    ليتال مويع ي   املتريراا  هذه  ما 

باملعلمين  2014 البد   من  البد  التدري   ولت وير  (ت 

ما  سهامومقاعد  م ويشجيعهم لل  لدي م من    باف ل 

ىمكانياا  هنية ومهنية وجقدية، والحكم ع ا مقتوا  

ا من  م موعة  او   التدريسألي  ي  مس   ردائ م 

 (ت 2014واملواصواا )امل يري،  

حاجة املعلم ىلا معايير تقي     التربويون وقد ررا  

ردا والحكم  تمقتوا  التدريقية  ممارساته  وجودة  ه 

املثالية    ؛علي ما ال ورة  ىلا  ب ما  الرقي  املعلم  ليقت يا 

)العنزي،   املنهي  النمو  ع ا  يقاعده  وقد  2007التي  (ت 

ت و  رهمية  الدراساا  من  ىعداد  وجدا عدد  برامح  ير 

وفق املعايير الوانية والدولية )الدرايقه،  ع ا املعلمين 

خليوة،  2014 وربو  خ ر  املقعد،  2016؛  ؛  2017؛ 

واريوا،   الذي  2019الجديا  املعلم  ردا   تقييم  ىن  (ت 

يعتمد ع ا معايير محددة ينعك  ىي ابيا ع ا مقتوا  

الور  فقد وجد  ت  (Lauer et al., 2005)رداته التدريسألي  

التي قّيمت    م ي دراست (  Lauer et al., 2005)وآخرون  

ردا  املعلمين  ي    يبحح حو  تا ير املعايير    ماتةرعثر من  

ممارسا  م   غيروا  املعلمين  بان  املتحدة  الوالياا 

التعليمية ورسرعوا ىلا تحقين ردائ م وتبنوا ممارساا  

العربية اململكة  رما  ي  اإلصالحت  ع ا  القعودية   يعتمد 

(  ي دراست ا التي قّيمت ردا   2014فقد روصت امل يرا )

باهمية   دولية  معايير  او   الحاسب  ي  معلماا 

التدريسألي   امدا   تقييم  محددة  ي  معايير  استردام 

للمعلم لتحديد االحتياجاا املهنية الالزمة، وع ا رهمية  

(  ي  2017دعم  قافة املعايير ونشرهات عما وجد املقعد )

سته التي قيمت ردا  معلمي الحاسب  ي او  معايير  درا

املعلمين   ردا   رن  عامة  وانية  ،  ب ورة 
ً
متوس ا نان 

وروصألى باهمية يعريع معلمي الحاسب باملعايير املهنية،  

وت وير برامح ىعدادهم وتوفير برامح تدريبية مقتمرة  

 املجا ت  هذا لت ور القريا  يتواعب ال

محدداا ملقتوا  بوصوها  ىن استردام املعايير  

جودة ردا  املعلم له دور مهم  ي تحقيق الجودة الشاملة  

 ي عملية التعليم عكل )هيئة تقويم التعليم والتدريب،  

2020( زايد  املعلم  2003(ت فقد وجد  ردا   تحقين  رن   )

ت ويد  يعتبر  املعايير  او    التدريسألي  ي 
ً
للعملية    ا

 التعليمية التي يعتبر املعلم ج  
ً
ك فإن امدا   من ا؛ وبذل  ا

يع للمعلم   معيار   ّد التدريسألي 
ً
 رتيق  ا

ً
جودة    ا ع ا  للحكم 

التربوية   االت اهاا  ما  ي ناسب  بما  العام  التعليم 

جودة ت  الحديثة بين  املهمة  العالقة  تلك  ع ا  وبنا  
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املعلم فقد رصدر عدد   ردا   التعليمية وجودة  العملية 

ير  من الهيئاا واملنظماا العلمية والتربوية قواتم معاي

فع ا   التعليميةت  العملية  عناصر  من  عن ر  لكل 

املقتوا املح ي رصدر املرع  الواني للقياس والتقويم  

 ي التعليم )قياس( معايير للمعلمين مشترعة بين جميا  

التر  اا، ومعايير رخرا لكل تر ص )هيئة تقويم  

والتدريب،   الدولي، 2020التعليم  املقتوا  ع ا  رما  (ت 

الجمعية   رصدرا  م ا   فقد  للتكنولوجيا  ي  الدولية 

  ISTE )International Society forالتعليم

Technology in Education  ،)  راهر من  يعد  والتي 

املؤسقاا التعليمية التي اهتمت باستردام وتوجيع  

املتحدة الوالياا  التعليم  ي  معايير    ،التكنولوجيا  ي 

والقادة   والتربويين  واملعلمين  لل لبة  تكنولوجية 

( الحاسب  ضعلوم  واملهتمين  واملدربين  ,  ISTEالتربويين 

والتعلم  2020 التعليم  ع ا  املعايير  رع ا هذه  (ت وقد 

 وقيادة الع ر الرقميت  

الجمعية   عن  ال ادرة  املعلمين  معايير  ويعد 

التعليم   م ا   للتكنولوجيا  ي  رعو   ISTEالدولية    امن 

املعايير املعتمدة  ي الوالياا املتحدة و ي رنحا  متعددة 

ورصبحت   العالم    ي 
ً
البرامح    تبنى  مرجعا رساسه  ع ا 

( التعليمية  معايير  (ت  NCATE, 2008والخ ط  وتتكون 

التعليم   م ا   للتكنولوجيا  ي  الدولية    ISTEالجمعية 

ولكل    ،الخاصة باملعلمين من خمقة معايير تكنولوجية

تناو  املعيار امو   (ت  ISTE, 2008ار عدة مؤاراا )معي

وإبداعهم   ال الب  يعلم    Facilitate andتيقير وتحويز 

inspire student learning and creativity  ، رن    ري

التدري   وارق  باملادة  معرفت م  يقتردمون  املعلمين 

ورساليب التعلم والتقنية من رجل تيقير الخبراا التي  

من  نل   الب وإبداعهم وابتكارهم  ي  تحقن من يعلم ال

( واالفترااية  الحقيقية  التعلم  (ت  ISTE, 2008بيئاا 

يعلم   ممارساا  الثانا ت ميم وت وير  املعيار  وت من 

الرقمي   الع ر  تواعب  لل الب    Design andوتقييم 

develop digital age learning experiences and  

assessments  ، وي و ي ممون  املعلمين  رن  رون  ري 

التعلم   ورساليب  التعلم  وت ارب  خبراا  ويقيمون 

من   املعاصرة  واملوارد  امدواا  ما  ويدم ون ا  الحقيقا 

سياق   املحتوا  ي  يعلم  من  الق وا  االستوادة  رجل 

واالت اهاا   واملهاراا  املعرفة  تحقين  رجل  من  واقعي 

(ISTE, 2008 ت)  رما املعيار الثالح فتناو  تقديم رنمو ج

  Model digital ageم  ي الع ر الرقمي  للعمل والتعلي

work and learning  ،  ري رن املعلمين يظهرون املعرفة

املهنية املبدعة  ي   التي تمثل  واملهاراا وخ واا العمل 

( ورقمي  عاملا  املعيار  (ت  ISTE, 2008م تما  وت من 

واملقئولية   املواانة  رنمو ج  وتقديم  يشجيا  الراضا 

  Promote and model digital citizenshipالرقمية  

and responsibility  ،  ق ايا يوهمون  املعلمين  رن  ري 

رقمية   والعاملية  ي  قافة  املحلية  املجتما  ومقئولياا 

وامخالقي  ي   القانونا  القلوك  ويظهرون  ناائة 

( املهنية  املعيار  (ت  ISTE, 2008ممارسا  م  رعد  ورخيرا 

املهن والقيادة  النمو  املشارعة  ي  ع ا  ية  الخام  

Engage in professional growth and leadership ،  

املهنية   املعلمين يقتمرون  ي ت وير ممارسا  م  رن  ري 

ليكونوا نمو جا  ي التعلم مدا الحياة ويظهرون القيادة  

يشجيا   اريق  عن  املنهي  م تمعهم  و ي  مدرست م   ي 

وم ادر مدواا  الواعل  الرقمية   االستردام  التقنية 

(ISTE, 2008 ت) 

اهدا   التي  املجاالا  من  اآللي  الحاسب  ومن 

 
ً
   اهتماما

ً
؛  2017خال  القنواا امخيرة )املقعد،    متزايدا

( فمن  2019؛ الجديا واريوا،  2019سمري َوالجبر،  ام 

املهم تقييم ردا  معلمي الحاسب  ي او  معايير معترع  

معايير   مثل   
ً
دوليا معايير    ISTEب ا  يميز  وما  للمعلمينت 

ISTE  ين ع ا املعايير املحلية ملعلمي الحاسب رن ا  للمعلم

متمحور  التعليم  رن    ا جعلت  حين  ال الب  ي  حو  

متمحور  التعليم  جعلت  الوانية  املعلم    ااملعايير  حو  

واريوا،   الوانية  2019)الجديا  املعايير  رن  عما  (ت  

ملعلمي الحاسب اقت را ع ا املعرفة والوهم والت بيق  

ال املهاراا  املتقدمةللمعلم ورهملت  ىنتاج    :مثل  ،تقنية 
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املشاريا، ويقهيل   وابتكار  املعارع ونشرها ومشارعت ا، 

العمل   ودعم  ال الب،  لدا  وت ويرها  املهاراا  هذه 

(ت  2019  الجماعي وتكوين فرق العمل )الجديا واريوا،

معيار   لكل  امدا   ومقايي   املؤاراا  رن  ىلا  باإلاافة 

ومكتملةت لذا  للمعلمين جا ا واضحة    ISTEمن معايير  

الحاسب   معلمي  ردا   تربط  التي  الدراسة  هذه  جا ا 

الدولية   الجمعية  من  ال ادرة  املعلمين  بمعايير  اآللي 

للتعرع ع ا درجة    ISTEللتكنولوجيا  ي م ا  التعليم  

 تحقيقهم لها من وجهة نظر املعلمين رنوقهمت 

 الدراساا القابقة 

ملهاراا   الحاسب  معلمي  امتالك  مهمية  نظرا 

ىلا معايير فقد رجريت عدد من  ت تقنية مق ندة  ربوية 

املعلمين    الدراساا امتالك  لقياس مدا  محليا وعامليا 

رو الوانية  امل ير   للمعايير  دراسة  ومن ا    ي الدوليةت 

( التي هدفت ىلا تقييم امدا  التدريسألي ملعلماا  2014)

معايير   او   املتوس ة  ي  املرحلة  اآللي  ي  الحاسب 

الدول )الجمعية  التعليم  للتقنية  ي  ورعدا  (،  ISTEية 

امدا    بمعايير  قاتمة  يشمل  مالحظة  ب اقة  الباحثة 

القعودية   للبيئة  مقننة  الحاسب  ملعلماا  التدريسألي 

معايير  ع ا  ملتيش العلمي،    ،ستة  التمكن  هي: 

التر يط الجيد للتدري ، توجيع بيئاا يعلم ويعليم  

م ويعليم  يعلم  استراتي ياا  استردام  التمة  فعا ، 

يعلم   تقويم  اآللي،  الحاسب  من    وابيعة  مهداع 

  ع ا  ويعليم ال الباا، التنمية املهنيةت وااتملت العينة 

املتوس ة  ي    20 املرحلة  مدارس  آلي  ي  معلمة حاسب 

و  الرس،  يكنمحافظة  ضشكل    لم  لهم  التدريسألي  امدا  

املعايير   الكواية  ي جميا  من  امدنى  الحد  يحقق  عام  

وقد   الكوايةت  الذي حقق  العلمي  التمكن  معيار  ماعدا 

تقييم   املعايير  ي  استردام  باهمية  الدراسة  روصت 

امدا  التدريسألي للمعلم، وع ا رهمية دعم  قافة املعايير  

 ونشرهات

الدرايق دراسة  التعرع  2014)  هوهدفت  ىلا   )

معلمي العلوم باملعايير املهنية للمعلمين    التزامع ا درجة  

التعليمية،   الخدمة  ومدة  بالتر ص  وعالقت ا 

ما  الدراسة    واستردمت  مالحظة    ا معلم  50ب اقة 

  التزامومعلمة للعلومت ورجهرا نتاتح الدراسة رن درجة  

دالة  فروق  وجود  ما  متوس ة  نانت  باملعايير  العينة 

يا يع ا ملدة الخدمة التعليمية ل الح املعلمين  ىح ات

( الخدمة  سنواا  ووجود  6 - 10من  وي  سنواا،   )

تر ص   من  املعلمين  ل الح  للتر ص  يع ا  فروق 

املعايير   الدراسة ب رورة توجيع  الويزيا ت وقد روصت 

 املهنية للمعلمين  ي برامح ومناه  ىعداد املعلمينت 

لا معرفة  ( ىLewis, 2015سعت دراسة لوي  )و 

املتحدة   الوالياا  برامح ىعداد املعلمين  ي  مدا تقديم 

)مل التعليم  تكنولوجيا  املعلمين  ي (  ISTEعايير  لل الب 

املختلط   املن    الدراسة  اتبعت  الدراسيةت  املناه  

ودور    ISTEدراسة العالقة بين ال الب املعلمين ومعايير  ل

ردايا    متم استرداالتكنولوجيا  ي برامح ىعداد املعلمت  

االستبيان واملقابلة لجما البياناا، وتكونت العينة من  

اارك  افرد  86 االستبيان  امعلم  ا االب  62ت    24و  ؛ ي 

املقابالا    افرد هيئة    6و  امعلم  ااالب  15) ي  رع ا  

رجهرا النتاتح رن ال الب املعلمين    ت (ىداريين  3تدري  و

مما يشير  ، ISTEيمتلكون الحد امدنى من الوعي بمعايير 

واستردام   التكنولوجيا  استكشاع  ع ا  قدر  م  ىلا 

 املهاراا التقنية ضشكل مقتقل عندما ي لب من م  لكت

( خليوة  وربو  خ ر  دراسة  ىلا  2016وهدفت   )

ال املهنية  املعايير  ضعا  تحقق  درجة  عاملية  تحديد 

التربوية  رومؤاراا   العلوم  نلية  خريجي  لدا  دائ ا 

بقت واآلداب الجامعية  ي امونروا من وجهة نظرهمت  
ُ
  وا

بلرت   عينة عشواتية    50من م    ا،فرد   113املعايير ع ا 

ومعلمة من املعلمين الجددت ورجهرا   امعلم 63و اخري 

للمعايير   العينة  امتالك  درجة  رن  ىلا  الدراسة  نتاتح 

دالة  ضشكل   فروق  وجود  عدم  ما  عبيرة،  نانت  عام 
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ووجود  والجن ،  الخبرة  سنواا  لعدد  يع ا  ىح اتيا 

الخري ين   ردا   متوسط  بين  ىح اتيا  دالة  فروق 

ومتوسط ردا  املعلمينت عما رجهرا النتاتح عدم وجود  

املعد    بين  ىح اتيا  ودالة  موجبة  ارتبااية  عالقة 

لية ع ا املقياس  التراعمي لل لبة الخري ين والدرجة الك

باستمرار الدراسة  روصت  وقد  وت وير   نامالت  عمل 

وفق   الكلية  والعملية  ي  النظرية  التعليمية  البرامح 

 املعايير العاملية  ي تقييم املعلمينت

 ( املقعد  رجرا  ىلا  2017عما  سعت  دراسة   )

اآللي   الحاسب  معلمي  امتالك  درجة  ع ا  التعرع 

حاسب اآللي لعينة تكونت  للمعايير املهنية الوانية  ي ال

امل  206من     ينتربويال  ينشرفاملو   ااعلماملو   ينعلممن 

استردمت   الرياض  مدينة  اآللي  ي    في ا للحاسب 

للمعايير   العينة  امتالك  النتاتح  ورجهرا  االس بانةت 

فروق  اا   وجود  وعدم  متوس ة،  بدرجة  عام  ضشكل 

والجن ،   والخبرة  املعد   م ر  يع ا  ىح اتية  داللة 

املشرفينت   ل الح  العمل  ابيعة  م ر  فروق  ووجود 

الحاسب   معلمي  يعريع  باهمية  الدراسة  وروصت 

بر  توفير  ورهمية  املهنية  مقتمرة  باملعايير  تدريبية  امح 

 لهمت 

,  Ayad & Ajramiوهدفت دراسة ىياد وعجرما )

( ىلا معرفة درجة تنويذ املعلمين وال الب ملعايير  2017

التقنية   الكلياا  للتكنولوجيا  ي  الدولية  الجمعية 

ورخرا    اسُتردمتبولق ينت   للمعلمين  اس بانة 

من   العينة  وتكونت   معلم  71لل لبة، 
ً
ت  ااالب   186و  ا

ت الدراسة ىلا رن درجة ت بيق معايير الجمعية  وتوصل

الدولية للتكنولوجيا بين رفراد العينة ضشكل عام نانت  

تدريبية   دوراا  ضعقد  الدراسة  وروصت  منرو ةت 

ب ذه   لتعريوهم  وال الب  للمعلمين  علمية  وندواا 

 املعايير ويشجيعهم ع ا تبني ات

( العون  ربا  دراسة  تقويم  2018وسعت  ىلا   )

من  امساسية  ي محتوا  للمرحلة  التكنولوجيا    

فلق ين  ي او  معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا  

تحليل   رداة  الباحثة  واستردمت  التعليم،  م ا    ي 

واس بانة   ،لكتب التكنولوجيا لل وين التاسا والعاار

للمعايير   التكنولوجيا  معلمي  ممارسة  درجة  ملعرفة 

ر االس بانة  نتاتح  ورجهرا  ممارسة  الدوليةت  درجة  ن 

للمعايير   والعاار  التاسا  لل وين  التكنولوجيا  معلمي 

الدولية نانت اعيوة ضشكل عامت عما توصلت النتاتح  

ىلا عدم وجود فروق دالة ىح اتيا يع ا م ر سنواا  

العينة   رفراد  بين  الدراسألي  واملؤهل  والجن   الخبرة 

ضعقد ورش  افرد  60والبالغ عددهم   الدراسة  ت وروصت 

لل الدولية  عمل  الجمعية  بمعايير  لتعريوهم  معلمين 

 للتكنولوجيا  ي م ا  التعليمت 

( بةدراسة للكشع  2019وقام الجديا واريوا )

مراع    تقدمها  التي  التدريبية  البرامح  عواية  مدا  عن 

ودمح   لتوجيع  لتاهيلهم  للمعلمين  التربوي  التدريب 

لتع ي    تدريبي  برنامح  واقتراح  التعليم،  التقنية  ي 

او  الك الخدمة  ي  ر نا   للمعلمين  التقنية  واياا 

(ت ISTEمعايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا  ي التعليم )

 معلم  77االس بانة ما    اسُتردمت و 
ً
 ي محافظة ال لوا،    ا

املقدمة   التدريبية  البرامح  عواية  عدم  النتاتح  ورجهرا 

رو   رصيلة  وانية  معايير  ببنا   الباحثان  وروصألى  لهمت 

مع للمعلمين  ي   اييراعتماد  التقنية  للكواياا  عاملية 

 برامح ىعداد املعلمين و ي ت ويرهم مهنيا ر نا  الخدمةت  

)  عما املقعد  بدراسة  (  Almisad, 2020قامت 

ت درجة  ع ا  الدولية  ق  يحق للتعرع  الجمعية  معايير 

قبل   بين معلمي ما( ISTEللتكنولوجيا  ي م ا  التعليم )

تم   الكويتت  امساسية  ي  التربية  نلية  الخدمة  ي 

من   الدراسة  عينة  وتكونت  اس بانة    283استردام 

قبل الخدمةت وتوصلت الدراسة ىلا رن العينة   ما  امعلم

ملعايير   تحقيقهم  مدا  حو   ىي ابية  ت وراا  لدي ا 

ISTE ت 

 ك ويشن ةةةيم وعيم وبايةو ي دراسة حديثة قام عي

   (Kimm, Kim,  Bae; & Chen, 2020)    بدراسة

ع ا لدا    للتعرع  الحالية  التقنية  الكوا ة  مقتوا 
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ىحدا  املعلمين  ي  ىعداد  برامح  املعلمين  ي    ال الب 

تكونت     ي الوالياا املتحدةت  اجامعاا جنوب ناليوورني

التربية الخاصة    تر ص   ي  افرد  242عينة البحح من  

ت تم ت وير  اارنوا  ي استبيان ىلكترونا لتقييم رنوقهمو 

معايير   ع ا  باالعتماد  نتاتح  ت  ISTEاالستبيان  رجهرا 

الدراسة ىلا رن رفراد العينة لم ي لوا ىلا مقتوا متقن  

ملعايير   وفقا  التكنولوجية  الكوا ة  وقدمت  ت  ISTEمن 

برامح   مناه   ىصالح  عيوية  حو   توصياا  الدراسة 

املعلمين  ي  ال الب  لدعم  املعلمين  اع قاب    ىعداد 

 الكوا ة التكنولوجية التي يحتاجون ا  ي م ا  التعليمت 

و ي دراسة حديثة رخرا رجرا ىبراهيم والنافعي 

معايير  2020) توافر  درجة  ع ا  للتعرع  دراسة   )

(  ISTEالجمعية الدولية للتكنولوجيا  ي م ا  التعليم )

التعليم   بمدارس  املنهي  اإلنما   برامح  املدربين  ي  لدا 

من    امساسألي  ي سل نة الدراسة  عينة  وتكونت  عمانت 

استُ   امعلم  360 وتوصلت ردمت  ومعلمة،  اس بانةت 

الدولية   الجمعية  معايير  توافر  درجة  رن  ىلا  الدراسة 

نانت   عام  ضشكل  العينة  رفراد  لدا  للتكنولوجيا 

يع ا   ىح اتيا  دالة  فروق  وجود  عدم  ما  متوس ة، 

 م ر سنواا الخبرة والجن  واملؤهل العلميت  

ويتضح من عرض الدراساا القابقة رن ا تتوق  

رغلب ا   ورن  للمعلمين  املهنية  املعايير  مواود  رهمية   ي 

واملعايير   للكواياا  املعلمين  امتالك  قلة  عن  عشع 

هذه الدراسة ما دراسة امل يري   واتوقت املهنية عمومات 

 ,Lewisو لوي  )(  2016خليوة )  ا( وخ ر ورب2014)

2015  )( وعجرما  وربا  (  Ayad & Ajrami, 2017وإياد 

( )2018العون  واريوا  والجديا  و 2019(  براهيم  إ( 

( )2020والنافعي  واملقعد   )Almisad, 2020)   وعييم

 ي ترعيزها ع ا مقتوا   (Kimm et al., 2020)ن يوآخر 

حين   الدولية؛  ي  للمعايير  وتحقيقهم  املعلمين  امتالك 

(  2017( واملقعد )2014)  ه اختلوت ما دراسة الدرايق

ملعايير الوانيةت عما يمكن مالحظة رن  االلتين رع تا ع ا  

الدراساا القابقة ترتلع  ي التر ص، فمثال دراسة  

عن    ا ( نانت2016(، وخ ر وربا خليوة )2014)  ه الدرايق

امل يري   دراسة  ونانت  العلوم؛  تر ص  املعلمين  ي 

(2014( املقعد   ،)2017( العون  وربا  عن  2018(،   )

ونانت   اآللي؛  الحاسب  تر ص  دراسة  املعلمين  ي 

عن املعلمين  ي    (Kimm et al., 2020)  ينوعييم وآخر 

ونانت   الخاصة؛  التربية  الجديا  تر ص  دراسة 

( )2019واريوا  والنافعي  وابراهيم  واملقعد  2020(،   )

(Almisad, 2020 )عن املعلمين  ي جميا التر  اات 

ا الدراساا  رن  مالحظة  اهتمت  ويمكن  لتي 

عدراسة   الوانية  باملعايير  ارتب ت  اآللي  بالحاسب 

( امل يري  2017املقعد  عدراسة  الدولية  باملعايير  رو   ،)

(ت وترتلع هذه الدراسة عن  2018( وربا العون )2014)

( امل يري  )2014دراسة  العون  وربا  نون  2018(  (  ي 

وروسا،   رعبر  معلمي    ى العينة  الدراسة  هذه  تناولت 

الحاسب اآللي  ي املرحلتين املتوس ة والثانوية  ومعلماا  

معلماا   امل يري  دراسة  عينة  نانت  بينما  الرياض،   ي 

العون   ربا  دراسة  وعينة  الرس  املتوس ة  ي  املرحلة 

والعاار   التاسا  ال وين  فلق ينمعلمي  عما   ي  ت 

( املقعد  دراسة  عن  الدراسة  هذه  (  ي  2017ترتلع 

معلمي امتالك  مدا  تناولت  للمعايير    نون ا  الحاسب 

للمعايير   امتالعهم  مدا  املقعد  تناو   بينما  العاملية 

وما سعت   الوانيةت   رن ا  ري ا  الدراسة  هذه  يميز 

الحاسب   ومعلماا  معلمي  امتالك  درجة  عن  للكشع 

نظر   للمعايير وجهة  من  باملعلمين  الخاصة  الدولية 

 املعلمين رنوقهمت 

   الدراسةمشكلة 

استردام  هذه  جا ا   مهمية  نظرا  الدراسة 

املعايير للمعلمين ل مان جودة العملية التعليمية من  

ىلا   للوصو   والعملياا  املدخالا  تحقين  حيح 

)ال ن اوي،   املنشودة  امهداع  تحقق  مررجاا 

الحديثة  ي 2005 التوجهاا  مواعبة  ومهميت ا  ي   ،)
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؛  2017؛ املقعد،  2014؛ الدرايقه،  2003التربية )زايد،  

َوالجبر،  ام  واريوا،  2019سمري  الجديا  ؛  2019؛ 

    ت(2020ىبراهيم والنافعي، 

 عما رن معلمي الحاسب اآللي يواجهون اعو
ً
 ي   ا

 ىعدادهم ونق  
ً
 ي التاهيل التربوي رو العلمي )املقعد،    ا

ىلا عدم راا معلمي  2005(ت وقد راار الدايل )2017  )

الع وقبلها  الخدمة  ر نا   تدريب م  عن   قاب  الحاسب 

امل يري   روصت  وقد  املادةت  لتدري   الالزمة  املهاراا 

وفق  2014) للمعلم  التدريسألي  امدا   تقييم  باهمية   )

معايير محددة لدورها  ي تحديد احتياجاته املهنيةت عما  

( بإجرا  امل يد من  2019روصت دراسة الجديا واريوا ) 

ر نا    املعلمين  تمكن  مدا  قياس  حو   الدراساا 

خ رو  او   ىعدادهم  التقنية  ي  الكواياا  من  دمت م 

رصيلةت   )  وارتاامعايير  ( Almisad, 2020املقعد 

مدا   حو   الدراساا  من  امل يد  ىجرا   ىلا  الحاجة 

املؤسقاا   الدولية  ي  للمعايير  املعلمين  تحقيق 

وقد الحظت  التعليمية املختلوة ناملدارس والجامعاات  

املاجق مقرراا  لبعا  تدريقها  من خال   تير  الباحثة 

التعليم الحاسب ملعايير  معلماا  الدولية    تدنا معرفة 

ISTE    االهتمام من  امل يد  يقتدعي  مما  للمعلمين، 

ضشكل مقتمر ع ا نل ما هو جديد    ن وتدريب   نب ثقيوه 

امهداع   وتحقيق  التعليم  م ا   الت وراا  ي  ملواعبة 

 املرجوةت

املقتمر ملعلمي   الذايا  ال شخيص  رهمية  وان القا من 

، ولعدم وجود دراساا عربية ومحلية تناولت  الحاسب

  مدا تحقيق معلمي الحاسب ملعايير تكنولوجيا التعليم 

للتعرع    ISTEالدولية   الدراسة  هذه  جا ا  للمعلمين، 

تكنولوجيا   ملعايير  الحاسب  معلمي  تحقيق  درجة  ع ا 

 للمعلمين من وجهة نظرهمت   ISTEالتعليم الدولية 

 

 

 

 

   الدراسة أهمية

الجوانب  ل  النظرية  همية ام تكمن   الحالية  ي  لدراسة 

 اآلتية:

وهو  (1 البحح  ي ناوله  الذي  املواود     رهمية 

التعليم تكنولوجيا   ISTEالدولية    معايير 

   تنمعلميلل

التوافق ما التوجهاا الحديثة  ي تبني معايير   (2

 دولية ويعريع املعلمين ب ات 

م ا   املقاهمة  ي   (3 العربية  ي  البحوث  ى را  

 ملعايير الدولية والتوجهاا الحديثةتا

 امهمية الت بيقية للدراسة  ي الجوانب اآلتية:تكمن و 

الحاسب دعم   (1 ع ا     ي   اآللي  معلمي  التعرع 

التعليم تكنولوجيا   ISTEالدولية    معايير 

ن، والعمل ع ا تحقيقها و لك من رجل  معلميلل

 تحقين وت وير ردائ م التدريسأليت 

مقترح (2 تقديم  ىعداد  املقاهمة  ي  لبرامح  اا 

اآللي خاصة   الحاسب  املعلمين عموما ومعلمي 

من املعايير    لت ويرهم ر نا  الخدمة  ي او  نّل 

 الدولية والتوجهاا الحديثةت 

 الدراسةأهداف 

 ىلا: الحالية   الدراسة تهدف

ت (1 الحاسب  ق حقيمعرفة درجة  عايير  مل  اآللي  معلمي 

التعليم وجهة  معلميلل  ISTE   تكنولوجيا  من  ن 

 ت نظرهم

امل (2 ر ر  عن  )الجن   تريراا الكشع  ،  الوجيوية 

التدريقيةو  ونود  و   ، الخبرة  التعليمية،  املرحلة 

خاصاملدرس رو  )حكومية  درجة    (ة(ة  تحقيق  ع ا 

للمعلمين    ISTE  الدولية  معايير تكنولوجيا التعليم

 تالتعليم العامبين معلمي الحاسب اآللي  ي 
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   الدراسةأسئلة 

 : ةاآلتي امسئلةاإلجابة عن  اليةالح  حاولت الدراسة

ت (1 درجة  هي  الحاسبحقيق  ما  عايير  مل  اآللي  معلمي 

التعليم من    نمعلميلل  ISTEالدولية    تكنولوجيا 

 ؟ وجهة نظرهم

درجة   (2 ىح اتية  ي  داللة  فروق  اا  هناك  هل 

الحاسب معلمي  تكنولوجيا  مل  اآللي  تحقيق  عايير 

باختالع متريرا  م  للمعلمين    ISTE  الدولية  التعليم

املرحلة   ة  التدريقية  الخبرة  ة  )الجن   الوجيوية 

 التعليمية ة نود املدرسة(؟ 

   الدراسة حدود

   تتحدد الدراسة بالحدود اآلتية:

الدولية    معايير تكنولوجيا التعليم الحدود املواوعية:  

ISTE  الدولية  معلميلل الجمعية  من  ال ادرة  ن 

 للتكنولوجيا  ي م ا  التعليمت 

و   لحدودا مادةو  معلمالبشرية:  املكانية   ومعلماا 

 ت ي مدينة الرياض اآللي  ي التعليم العام الحاسب

العام  من  امو   الدراسألي  الو ل  ال مانية:  الحدود 

 هةت 1442الدراسألي  

 الدراسة مصطلحات 

التعليم   م ا   للتكنولوجيا  ي  الدولية  الجمعية 

(International Society for Technology in  

Education) :    هي منظمة عاملية غير حكومية وغير ربحية

م ت م قادة  ي تكنولوجيا التعليم 1979تاسقت عام  

ع ا مقتوا العالم و  دع ىلا رفا مقتوا ردا  املعلمين  

لتحقين   التكنولوجيا  م ا   والقياداا  ي  واملتعلمين 

 (تISTE, 2020) التدري  والتعلم

التعليم تكنولوجيا    ISTE  الدولية  معايير 

للمعلمين  :  للمعلمين خاصة  تكنولوجية  معايير  هي 

م ا    للتكنولوجيا  ي  الدولية  الجمعية  واعت ا 

تيقير   هي:  رتيقة  معايير  خمقة  ويشمل  التعليم، 

وت وير   ت ميم  وإبداعهم،  ال الب  يعلم  وتحويز 

ممارساا يعلم وتقييم لل الب تواعب الع ر الرقمي،  

والت للعمل  رنمو ج  الرقمي،  تقديم  الع ر  عليم  ي 

الرقمية،   واملقئولية  املواانة  رنمو ج  وتقديم  يشجيا 

( املهنية  والقيادة  النمو  (ت ISTE, 2008واملشارعة  ي 

املعلمين   لتوجيه  مؤاراا  عدة  معيار  نل  يشمل 

عملياا   التكنولوجيا  ي  ودمح  واستردام  لتوجيع 

 التعلم والتعليم ضشكل فعا ت   

   الدراسةمنهج وإجراءات 

 منهج الدراسة  

ملناسبته  الوصوا  املن      اعتمدا الدراسة الحالية ع ا

ت   بيعت ا وللوصو  ىلا امهداع التي يقعا ىلا تحقيقهال

عما   الحالي  الواقا  دراسة  ع ا  املن    هذا  يعتمد  حيح 

للجابة   له  اامل  وصع  وتقديم  رسئلة    عنهو، 

 ت  الدراسة

 الدراسة   وعينة مجتمع 

م تما   جميا    الدراسةتكون  معلمي  من 

اآللي   الحاسب  مادة  الرياض  ي   ي  ومعلماا  مدينة 

،  افرد  1260اململكة العربية القعودية، والبالغ عددهم  

  هة1442حقب ىح ا اا وزارة التعليم للعام الدراسألي  

التعليم،   بال ريقة  (1442)وزارة  العينة  اختيار  تم  ت 

مال امعثر  لكون ا  البقي ة  ل بيعة   العشواتية  مة 

ىلكترونيا   االس بانة  ىرسا   تم  حيح  الحالي،  البحح 

  ينعلممن امل 102عينة الدراسة  ملجتما الدراسةت بلرت  

رقم  ت  ااعلماملو  توزيا  1جدو   عينة    رفراد  يوضح 

تالوجيوية وفق متريرا  مالدراسة 
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 توزيع أفراد العينة وفق متغيراتهم الوظيفية (   1جدول ) 

)جدو    من  الدراسة  1ي بين  رفراد  غالبية  رن   )

( بلرت  بنقبة  و لك  اإلناث  من  بينما    67.6نانوا   )%

%(ت عما رن الخبرة التدريقية  32.4بلرت نقبة الذنور )

سنواا و لك بنقبة بلرت   10رعثر من  لدا رغلب م نانت  

خبرة   59.8) لدي م  الذين  نقبة  بلرت  بينما   ،)%

%(، والذين لدي م    27.5سنواا )   10ىلا    5تدريقية من  

سنواا فقد بلرت نقبت م    5خبرة تدريقية من سنة ىلا  

باملرحلة  12.7) يدّرسون  الدراسة  رفراد  وغالبية  %(ت 

لرت نقبة الذين  %( بينما ب56.9الثانوية بنقبة بلرت )

( املتوس ة  باملرحلة  رن43.1يدرسون  عما  غالبية   %(ت 

بنقبة   و لك  بمدارس حكومية  يدّرسون  الدراسة  رفراد 

( يدّرسون  86.3بلرت  الذين  نقبة  بلرت  بينما   )%

 %(ت 13.7بمدارس رهلية )

 الدراسة  ةأدا

استردمت االس بانة رداة لجما البياناا؛ نون ا  

للمن   املعتمد  ي هذه الدراسةت و ي او   امداة املالتمة  

تناولت   التي  القابقة  والدراساا  امدبياا  مراجعة 

ملعايير   وفقا  االس بانة  بنا   تم  مشاب ة،  مواايا 

( ISTE, 2008للمعلمين )  ISTEتكنولوجيا التعليم الدولية  

تم   وقد  الدراسة،  رسئلة  ع ا  اإلجابة  رجل  من  و لك 

ما ابيعة الدراسةت عما    يعديل ضعا العباراا لت ناسب

  تكونت اناا العلمية، حيح  بتمت مراعاة رس  بنا  االس 

الج   امو  مكون من رربعة رسئلة   :من ج رينانة  االس ب

الخبرة   ة  )الجن   الوجيوية  العينة  متريراا  عن 

والج    املدرسة(،  نود  ة  التعليمية  املرحلة  ة  التدريقية 

و  )تيقير  معايير  خمقة  من  مكون  يعلم  الثانا  تحويز 

يعلم   ممارساا  وت وير  ت ميم  وإبداعهم،  ال الب 

رنمو ج   تقديم  الرقمي،  الع ر  تواعب  لل الب  وتقييم 

وتقديم   يشجيا  الرقمي،  الع ر  والتعليم  ي  للعمل 

رنمو ج املواانة واملقئولية الرقمية، املشارعة  ي النمو  

  ا مؤار   24والقيادة املهنية(، وااتملت هذه املعايير ع ا  

الخماسألي  2و   )جد ليكرا  مقياس  استردام  تم  وقد  (ت 

(Likert Scale  )  ع ا تح ل  بحيح  االست اباا  لتقييم 

جدا،  5)  التالي =متوسط،  3=عالي،  4=عالي 

قيم  1=منروا،  2 تحديد  وتم  جدا(ت  =منروا 

الوئة   او   حقب  للمقياس  الحقابية  املتوس اا 

العليا القيمة  اآلتية:  الدنيا/عدد -باملعادلة    القيمة 

) امل لهذه  0.80=  4/5=5/ (1- 5قتوياا=  ووفقا  ت 

يكون   ى   الحقابا  املتوسط  املعادلة تحددا مقتوياا 

-3.41درجاا(، عالي )   5.00-4.21جدا ما بين )  اعالي

4.20   ( متوسط  درجاا(،    3.40-2.61درجاا(، 

( جدا    2.60  -1.81منروا  منروا  درجاا(، 

   درجاا(ت 1.80 -1.00)

 

 املتغير  الفئات التكرار النسبة

 ٪   4ت32

 ٪   6ت67
33 

69 

  عر 

 رنثى 

 الجن  

  املجمود 102 ٪   100 

 ٪   7ت12

 ٪   5ت27

 ٪   8ت59

 13 

28 

61 

 سنواا 5سنة ة رقل من 

 سنواا  10سنواا ة رقل من  5

 سنواا ورعثر  10

 الخبرة التدريقية 

  املجمود 102 ٪  100

 ٪   1ت43

 ٪   9ت56
44 

58 

 متوسط 

  انوي 

 املرحلة التعليمية 

  املجمود 102 ٪  100

 ٪   3ت86

 ٪   7ت13
88 

14 

 حكوما

 ره ي 

 نود املدرسة

  املجموع  102 ٪  100
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 مكونات أداة الدراسة (   2جدول ) 

 صدق وثبات أداة الدراسة

االس بانة لكل العناصر  يق د بال دقت امو   

وواوح   ناحية،  من  التحليل  تدخل  ي  رن  ي ب  التي 

 انية، بحيح تكون موهومة    فقرا  ا وموردا  ا من ناحية 

)عبيداا   يقتردمهات  من  وعبدالحقلكل  ،  وعدس 

 (ت 179: 2001

ضعرض   الظاهري  امداة  صدق  من  التاعد  تم 

محكمين   خمقة  ع ا  امولية  صور  ا  االس بانة  ي 

واملناه   متر  ي اآللي،  الحاسب  يعليم  م ا   ن  ي 

العباراا   صحة  من  للتاعد  و لك  التدري ،  وارق 

ومال آرا    وواوحها  او   و ي  البححت  ملواود  مت ا 

ومن  م   التعديالا  ىجرا   تم  املحكمين،  واقتراحاا 

 ُصممت االس بانة ب ور  ا الن اتيةت  

وللتاعد من صدق االيقاق الداخ ي، تم ت بيقها  

عي )ع ا  عددها  بلغ  است العية  فرد30نة   ) 
ً
و لك ا ؛ 

مداة   الداخ ي  وااليقاق  الت ان   مدا  ع ا  للتعرع 

البحح، وتم حقاب معامل االرتباط )بيرسون( بين درجة  

نل فقرة من فقراا االس بانة، والدرجة الكلية للمعيار  

معيار   لكل  الكلية  والدرجة  وبين  ىليه،  تنتمي  الذي 

  3والدرجة الكلية لالس بانة، عما يوضح  لك جدو  رقم 

 ت  4رقم وجدو  

 معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات معايير االستبانة بالدرجة الكلية للمعيار الذي تنتمي إليه (   3جدول ) 

 املعيار األول  املعيار الثاني  املعيار الثالث  املعيار الرابع املعيار الخامس

معامل 

 االرتباط 
 رقم الفقرة 

معامل 

 االرتباط 
 رقم الفقرة 

معامل 

 االرتباط 
 رقم الفقرة 

معامل 

 االرتباط 
 رقم الفقرة 

معامل 

 االرتباط 
 رقم الفقرة 

.876** 1 .749** 1 .862** 1 .644** 1 .746** 1 

.880** 2 .700** 2 .857** 2 .696** 2 .603** 2 

.645** 3 .898** 3 .846** 3 .621** 3 .850** 3 

.868** 4 .804** 4 .952** 4 .820** 4 .847** 4 

      .747** 5 .819** 5 

      .545** 6   

      .670** 7   

 رو رقل  01ت0** دا  عند مقتوا 

 معامالت ارتباط بيرسون بين معايير أداة الدراسة والدرجة الكلية لألداة (   4جدول ) 

 املعايير  املجموع الكلي

 املعيار امو   **936.

 املعيار الثانا  **842.

 املعيار الثالح  **940.

 املعيار الراضا  **735.

 املعيار الخام   **931.

 رو رقل  01ت0** دا  عند مقتوا 

رن قيم معامل ارتباط    3ويتضح من الجدو  رقم 

فقراا معايير رداة الدراسة بالدرجة الكلية للمعيار الذي  

لجميا    0.01تنتمي ىليه دالة ىح اتيا عند مقتوا داللة  

رقم   الجدو   من  يتضح  عما  املعاييرت  قيم    4فقراا  رن 

 للمعلمين  ISTEمعايير  عدد املؤشرات 

 املعيار امو : تيقير وتحويز يعلم ال الب وإبداعهم  5

 املعيار الثانا: ت ميم وت وير ممارساا يعلم وتقييم لل الب تواعب الع ر الرقمي  7

 تقديم رنمو ج للعمل والتعليم  ي الع ر الرقمي املعيار الثالح:  4

 املعيار الراضا: يشجيا وتقديم رنمو ج املواانة واملقئولية الرقمية 4

 املعيار الخام : املشارعة  ي النمو والقيادة املهنية  4

 املجمود 24
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الكلية   بالدرجة  الدراسة  رداة  معايير  ارتباط  معامل 

لجميا    0.01اللة  لالس بانة دالة ىح اتيا عند مقتوا د

ارتبااا   ترتبط  املعايير  جميا  رن  يوضح  وهذا  املعاييرت 

ىنو يقا   للمحور نان    ى   الكلية  بالدرجة  املعايير  ارتباط 

املعايير   لكل  االرتباط  معامل  ت اوز  فقد  ،  0.735عاليات 

 وهذا يد  ع ا صدق امداة ب ريقة االيقاق الداخ يت

استردام   تم  امداة،  من  باا  معامل  وللتحقق 

عرونباخ   يوضح  لك ،  Alpha Chronbachرلوا  عما 

رقم   لألداة  5جدو   عرونباخ  رلوا  قيمة  وتبلغ  ، 95ت0ت 

، 90ت0  -  80ت0وتراوح معامل الثباا لجميا املعايير ما بين  

يقور  رن  يمكن  التي  النتاتح  ىلا  باا  يشير  عن ا   وهذا 

 امداة ورن ا مقبولة لراياا البحح العلميت  

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور أداة الدراسة (   5جدول ) 

 

 املعالجة اإلحصائية 

الدراسة  للعلوم   استردمت  اإلح اتية  الح م  برنامح 

رسئلة    SPSS  االجتماعية  عن  للجابة  البياناا  لتحليل 

اآلتية: اإلح ا اا    اسُتردمت الدراسة، وقد   امساليب 

الحقابية،   املتوس اا  )التكراراا،  الوصوية 

معامل   املئوية(،  النقب  املعيارية،  رلوا  االنحرافاا 

تحليل  عرونباخ ا،  اختبار  بيرسون،  االرتباط  معامل   ،

 ت One Way ANOVAالتباين امحادي 

 النتائج  ناقشة عرض وم

رسئلة   عن  اإلجابة  الدراسة  من  الج    هذا  ي ناو  

تم   التي  اإلح اتية  البياناا  عرض  خال   من  الدراسة 

الح و  علي ا وفقا ملرتياا عينة الدراسة حو  معايير  

الدراسة الخمقة، ومن  م استرالص النتاتح ومناقشت ا  

 وتوقيرهات  

 نتائج سؤال الدراسة األول 

ع ا:   امو   الدراسة  سؤا   درجة  نص  هي  ما 

الحاسب حقيق  ت التعليم مل  اآللي  معلمي  تكنولوجيا    عايير 

للجابة عن  ؟ و من وجهة نظرهم  ن معلميلل  ISTEالدولية  

تم   الوصوا، حيح  اإلح ا   استردام  تم  القؤا   هذا 

املعيارية   واالنحرافاا  الحقابية  املتوس اا  حقاب 

معيار من املعايير الخمقة  الست اباا رفراد العينة لكل  

التعليمب  الخاصة ن  معلميلل  ISTEالدولية    تكنولوجيا 

ىلا    6وع ا امداة ناملة، عما هو موضح  ي الجداو  من  

 ت11

 والترتيب ودرجة التحقيق استجابات العينة ملؤشرات املعيار األول حسب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري  (   6جدول ) 

  املحاور  عدد املؤشرات  قيمة معامل ألفا كرونباخ

  املعيار امو   5 0.84

  املعيار الثانا  7 0.80

  املعيار الثالح  4 0.90

  املعيار الراضا  4 0.80

  الخام  املعيار  4 0.83

  جميا املعايير )الثباا العام لألداة(  24 0.95

درجة  

 التحقيق 

ترتيب 

 العبارة 

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي
 م املؤشرات

 1 يشجيا ودعم نما ج للتوكير اإلبداعي واالبتكاري، واإلبدادت  79ت3 84ت0 2 عالية

 2 تمثيل نما ج للتوكير اإلبداعي واالبتكاري، واإلبدادت  48ت3 78ت0 5 عالية

تحويز ال الب الستكشاع ق ايا العالم الواقعية وحل املشكالا الحقيقية باستردام ردواا   78ت3 11ت1 3 عالية

 التقنية واملوارد الرقميةت

3 
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( رن رفراد  6ي بين من النتاتح املوضحة  ي )جدو   

تيقير وتحويز  تالدراسة يحققون جميا مؤاراا معيار  

وإبداعهم ال الب  تراوحت    تيعلم  حيح  عالية  بدرجة 

)  املتوس اا بين  ما  وه85ت3ىلا    48ت3الحقابية   ي( 

تمتوس  املقياس  اا  فئاا  من  الراضعة  الوئة  قا  ي 

)من   ىلا  20ت4ىلا    41ت3الخماسألي  يشير  التي  الوئة  وهي   )

خيار التحقق بدرجة عاليةت وفيما ي ي عرض للمؤاراا  

امعبر    ةالحقابي  واملتوس اا املتوسط  من  التوالي  ع ا 

  ي ال شارك  ي  
ً
ىلا املتوسط امقل )يمثل املعلم رنمو جا

ال  مشارعة ال الب وال مال  وغيرهم بنا  املعرفة من خ

ت، يشجيا،  85ت3 ي بيئاا التعلم الحقيقية واالفترااية ت

واإلبداد   واالبتكاري  اإلبداعي  للتوكير  نما ج  ودعم 

العالم  79ت3ت ق ايا  الستكشاع  ال الب  تحويز  ت، 

ردواا   باستردام  الحقيقية  املشكالا  وحل  الواقعية 

يشجيا التوكير اممثل  ت،  78ت3التقنية واملوارد الرقمية ت

فهم   إلجهار  التعاونية  امدواا  باستردام  ال الب  لدا 

وعمليا  م   وتر ي هم  وتوكيرهم  ال الب  ىدراك 

ت اإلبداعي  69ت3اإلبداعية  للتوكير  نما ج  تمثيل  ت، 

 ت(ت 48ت3واالبتكاري، واإلبداد ت

ىلا   املعيار  هذا  مؤاراا  ارتواد  الباحثة  ويع و 

الحاسب معلمي  االب م  ا عموم اهتمام  رن  ،  بدعم  عما 

الحاسب ضشكل مقتمر   الوزارة بتحديح مناه   اهتمام 

شجا  ي  من قبل املعلم  رنش ة  واايكون له دور  ي  قد  

  ت واإلبداد  لالبتكارالورص  لهم    وتحتع ا التوكير و   الب ال

( رن من   الحاسب فعا   ي تنمية  2016فقد وجد عابد )

ال الب؛    ات اهاا  براون  وتح يل  وارااير  وَ ووجد 

(Brown & Warschauer, 2006  الحاسب من    رن   )

ىي ابيا   ويقهم  اإلبداد  موهوم  ع ا  رساسألي  ضشكل  يرع  

 ع ا ات اهاا ال البت 

  

 واالنحراف املعياري والترتيب ودرجة التحقيق استجابات العينة ملؤشرات املعيار الثاني حسب املتوسط الحسابي  (   7جدول) 

درجة  

 التحقيق 

ترتيب 

 العبارة 

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي
 م املؤشرات

ت ميم خبراا التعلم  اا ال لة التي تدمح امدواا واملوارد الرقمية من رجل يشجيا  44ت3 75ت0 6 عالية

 ال الب ع ا التعلم واإلبدادت

1 

ت وير خبراا التعلم  اا ال لة التي تدمح امدواا واملوارد الرقمية من رجل يشجيا ال الب  49ت3 77ت0 5 عالية

 ع ا التعلم واإلبدادت 

2 

تقييم خبراا التعلم  اا ال لة التي تدمح امدواا واملوارد الرقمية من رجل يشجيا ال الب  34ت3 79ت0 7 متوس ة

 ع ا التعلم واإلبدادت 

3 

ت وير بيئاا التعلم الثرية بالتقنية التي ت عل جميا ال الب قادرين ع ا متاضعة حب  51ت3 07ت1 4 عالية

االست الد الوردي لدي م، وي بحون مشارعين فاعلين  ي تحديد رهدافهم التعليمية وإدارة 

 يعلمهم وتقييم تقدمهم  اتيات 

4 

 واستراتي يا  متر يص ويشكيل رنش ة التعلم ملقابلة تنود رساليب التعلم لدا ال الب  52ت3 90ت0 3 عالية

  ي العمل وقدرا  م  ي استردام امدواا واملوارد الرقميةت

5 

 6 ت ويد ال الب بتقييماا مقتمرة وختامية متعددة ومتنوعة ت ابق معايير املحتوا والتقنيةت 85ت3 87ت0 1 عالية

 7 استردام نتاتح البياناا لتحقين التعلم والتدري ت  71ت3 92ت0 2 عالية

 

يشجيا التوكير اممثل لدا ال الب باستردام امدواا التعاونية إلجهار فهم ىدراك ال الب  69ت3 89ت0 4 عالية

 وعمليا  م اإلبداعيةت وتوكيرهم وتر ي هم 

4 

  ي ال شارك  ي بنا  املعرفة من خال  مشارعة ال الب وال مال  وغيرهم  ي  85ت3 83ت0 1 عالية
ً
يمثل املعلم رنمو جا

 بيئاا التعلم الحقيقية واالفتراايةت

5 
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( يمكن  7من خال  النتاتح املوضحة  ي )جدو   

مؤار  رن  معلمي    اواحد  امالحظة  تحقيق  درجة  نانت 

الحاسب له تمتوس ةت وهو تتقييم خبراا التعلم  اا  

رجل   من  الرقمية  واملوارد  امدواا  تدمح  التي  ال لة 

  املتوسطبلغ    ى يشجيا ال الب ع ا التعلم واإلبدادت،  

الثالثة 34ت3)  له  الحقابا الوئة  ( وهو متوسط يقا  ي 

)من   الخماسألي  املقياس  فئاا  وهي 40ت3ىلا    61ت2من   )

 الوئة التي يشير ىلا خيار التحقق بدرجة متوس ةت 

بينما يحقق رفراد الدراسة بقية مؤاراا معيار  

ممارساا يعلم وتقييم لل الب تواعب    ت ميم وت ويرت

  املتوس اا تراوحت    فقدبدرجة عالية    تالرقمي  الع ر

قا  ي  ت  اا متوس   ي( وه85ت3ىلا    44ت3الحقابية ما بين )

ىلا   41ت3الوئة الراضعة من فئاا املقياس الخماسألي )من 

بدرجة  20ت4 التحقق  خيار  ىلا  يشير  التي  الوئة  وهي   )

للمؤاراا    تعالية عرض  ي ي    ااواملتوس  وفيما 

ع ا التوالي من املتوسط امعبر ىلا املتوسط    ةالحقابي

)ت ويد   وختامية  امقل  مقتمرة  بتقييماا  ال الب 

والتقنية   املحتوا  معايير  ت ابق  ومتنوعة  متعددة 

التعلم  85ت3ت لتحقين  البياناا  نتاتح  استردام  ت، 

ت التعلم  71ت3والتدري   رنش ة  ويشكيل  تر يص  ت، 

ال الب  لدا  التعلم  رساليب  تنود  ملقابلة 

 ي العمل وقدرا  م  ي استردام امدواا    واستراتي يا  م 

توا الرقمية  الثرية 52ت3ملوارد  التعلم  بيئاا  ت وير  ت، 

متاضعة  التي ت عل جميا ال الب قادرين ع ا  بالتقنية 

مشارعين   وي بحون  لدي م  الوردي  االست الد  حب 

يعلمهم   وإدارة  التعليمية  رهدافهم  تحديد  فاعلين  ي 

ت، ت وير خبراا التعلم  اا  51ت3وتقييم تقدمهم  اتيا ت

ا تدمح  التي  رجل  ال لة  من  الرقمية  واملوارد  مدواا 

ت واإلبداد  التعلم  ع ا  ال الب  ت ميم  49ت3يشجيا  ت، 

واملوارد   امدواا  تدمح  التي  ال لة  التعلم  اا  خبراا 

التعلم واإلبداد   الرقمية من رجل يشجيا ال الب ع ا 

 ت(ت 44ت3ت

املعيا  ارتواد مؤاراا هذا  الباحثة  ىلا  وترجا  ر 

ت وير   ع ا  حري ون  الحاسب  ومعلماا  معلمي  رن 

املتاحة   التقنياا  توجيع  وع ا  التعليمية  ممارسا  م 

بوعالية  ي البيئة التعليمية، وهذا يتوق ما نتاتح دراسة  

( استردام  2019الرايدي  ارتواد درجة  رجهرا  التي   )

االلكترونية  ي  التعليمية  للمن اا  الحاسب  معلمي 

با رما  املعيار  التدري ت  هذا  من  الثالح  للمؤار  لنقبة 

واملتعلق بالتقييم فقد جا ا درجة تحقيق املعلمين له  

متوس ة ويع و الباحثة  لك ىلا رن معلمي الحاسب قد  

رجل   من  التقنية  امدواا  دمح  صعوبة  ي  يواجهون 

مادة   والعملية  ي  النظرية  ال الب  خبراا  تقييم 

راسة جا   ب، خ وصا ورن وقت ىجرا  هذه الدالحاس 

 نان التعليم  ى خال  جاتحة نورونا  
ً
ت عن ضعد م بقا

 استجابات العينة ملؤشرات املعيار الثالث حسب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والترتيب ودرجة التحقيق (   8جدول ) 

)جدو    املوضحة  ي  النتاتح  من  رن  8ي بين   )

رفراد الدراسة يحققون مؤاراا معيار تقديم رنمو ج  

عالية   بدرجة  الرقمي  الع ر  والتعليم  ي    ى للعمل 

( 60ت3ىلا    55ت3الحقابية ما بين )  املتوس ااتراوحت  

درجة  

 التحقيق 

ترتيب 

 العبارة 

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي
 م املؤشرات

 1 ىجهار ال القة  ي نظم التقنية ونقل املعرفة الحالية  ي توجيع تقنياا وروااد جديدةت 3.60 80ت0 1 عالية

ال شارك ما ال الب وامقران ورفراد املجتما باستردام ردواا التقنية واملوارد الرقمية لدعم  55ت3 82ت0 4 عالية

 وإبداعهمت ن اح ال الب 

2 

ىي ا  املعلوماا وامفكار  اا العالقة ضشكل فاعل ىلا ال الب وروليا  اممور وامقران من  3.56 85ت0 3 عالية

 خال  استردام راكا  مرتلوة من وساتط الع ر الرقميت

3 

تحديد وتحليل وتقييم تيقير االستردام الواعل لألدواا الرقمية الحالية والناائة من رجل  59ت3 84ت0 2 عالية

 واستردام موارد املعلوماا لدعم البحح والتعلم، ورن يكون املعلم رنمو جا  ي  لكت

4 
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قا  ي الوئة الراضعة من فئاا املقياس  ت  اامتوس   يوه

( وهي الوئة التي يشير ىلا  20ت4ىلا    41ت3الخماسألي )من  

قق بدرجة عاليةت وفيما ي ي عرض للمؤاراا  خيار التح

ع ا التوالي من املتوسط امعبر    ةالحقابي  ااواملتوس 

ىلا املتوسط امقل )ىجهار ال القة  ي نظم التقنية ونقل  

جديدة   وروااد  تقنياا  توجيع  الحالية  ي  املعرفة 

الرقمية  60ت3ت لألدواا  الواعل  االستردام  تيقير  ت، 

رج من  والناائة  وتقييم  الحالية  وتحليل  تحديد  ل 

واستردام موارد املعلوماا لدعم البحح والتعلم ورن  

ت، ىي ا  املعلوماا 59ت3يكون املعلم رنمو جا  ي  لك ت

وروليا    ال الب  ىلا  فاعل  ضشكل  العالقة  وامفكار  اا 

اممور وامقران من خال  استردام راكا  مرتلوة من  

ت الرقمي  الع ر  ما 56ت3وساتط  ال شارك  ال الب    ت، 

التقنية   ردواا  باستردام  املجتما  ورفراد  وامقران 

 ت(ت 55ت3واملوارد الرقمية لدعم ن اح ال الب وإبداعهم ت

مؤاةراا  درجاا تحقيق  وتوقةر الباحثة ارتواد  

معلمي ومعلماا الحاسةةةةةةةةةةةةب  هذا املعيار ضشةةةةةةةةةةةةكل عام رن  

امدواا   تةوجةيةع  عة ةا  غةيةرهةم  رعةثةر مةن  الةقةةةةةةةدرة  لةةةةةةةدية ةم 

لةةةةةدعم يعلم املختلوةةةةةة    الحةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةب   بيقةةةةةااتالتقنيةةةةةة و 

 ال الب  
ً
ورن التعليم نةان عن ضعةد   بوعةاليةة خ ةةةةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةةةةا

الو ةةةةةةةةةةةةةو     ى  اسةةةةةةةةةةةةةُترةدمةتوقةت ىجرا  هةذه الةدراسةةةةةةةةةةةةةة،  

االفترااةةةةةةةةةةةةةيةةةة ومن ةةةةةةةةةةةةةةةةاا التعلم والت بيقةةةاا املتنوعةةةة 

للتواصةةةةةةةةةةةةةةةةل ما ال الب وروليةةةةا   لةةةةدعم البحةةةةح والتعلم و 

   اممورت

 استجابات العينة ملؤشرات املعيار الرابع حسب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والترتيب ودرجة التحقيق (   9دول ) ج 

 

( يمكن  9من خال  النتاتح املوضحة  ي )جدو   

يحققون   الدراسة  رفراد  رن  تيشجيا    مؤار مالحظة 

املقؤولية  ي   ما  الرقمية  البيئة  القلوعية  ي  اآلداب 

تقنية   باستردام  ال لة  االجتماعية  اا  التواعالا 

بدرجة  رنمو جا  ي  لكت  املعلم  يكون  ورن  املعلوماا 

 حيح بلغ املتوسط ا
ً
ت 25ت4لحقابا للمؤار تعالية جدا

وهو متوسط يقا  ي الوئة الخامقة من فئاا املقياس  

( وهي الوئة التي يشير ىلا  00ت5ىلا    21ت4الخماسألي )من  

ت 
ً
 خيار التحقق بدرجة عالية جدا

يشجيا   معيار  مؤاراا  باقي  يحققون  بينما 

بدرجة   الرقمية  واملقؤولية  املواانة  رنمو ج  وتقديم 

 91ت3ما بين )  ة لحقابياا اس املتو   ت عالية حيح تراوح

قا  ي الوئة الراضعة من فئاا  ت  اامتوس   ي( وه04ت4ىلا  

التي  20ت4ىلا    41ت3املقياس الخماسألي )من   الوئة  ( وهي 

التحقق بدرجة عالية ىلا خيار  ي ي عرض    تيشير  وفيما 

من    ةالحقابياا  واملتوس للمؤاراا   التوالي  ع ا 

)تلبية االحتياجاا   امقل  املتوسط  ىلا  املتوسط امعبر 

االستراتي ياا   باستردام  املتعلمين  لجميا  املتنوعة 

املن ع   الوصو   وتوفير  علي م  ترع   التي  املناسبة 

ت املالتمة  التقنية  واملوارد  امدواا  ىلا  ت، 04ت4والعاد  

وام  والقانونا  اآلمن  االستردام  ويعليم  خالقي دعم 

التاليع   حقوق  احترام  بما  ي  لك  املعلوماا  لتقنية 

للم ادر   املناسب  والتو يق  الوردية  وامللكية  والنشر 

درجة  

 التحقيق 

ترتيب 

 العبارة 

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي
 م املؤشرات

لتقنية املعلوماا، بما  ي  لك احترام حقوق دعم ويعليم االستردام اآلمن والقانونا وامخالقي  4.01 79ت0 3 عالية

 التاليع والنشر، وامللكية الوردية والتو يق املناسب للم ادر، ورن يكون املعلم قدوة  ي  لكت

1 

تلبية االحتياجاا املتنوعة لجميا املتعلمين باستردام االستراتي ياا املناسبة التي ترع   04ت4 72ت0 2 عالية

 الوصو  املن ع والعاد  ىلا امدواا واملوارد التقنية املالتمةت علي م، وتوفير 

2 

عالية 

 جدا 

يشجيا اآلداب القلوعية  ي البيئة الرقمية، ما املقؤولية  ي التواعالا االجتماعية  اا  4.25 79ت0 1

 ال لة باستردام تقنية املعلوماا، ورن يكون املعلم رنمو جا  ي  لكت 

3 

ت وير فهم  قا ي ووعي عاملا عن اريق االندماج ما ال مال  وال الب من الثقافاا امخرا من  91ت3 03ت1 4 عالية

 خال  وساتل الع ر الرقمي  ي االت ا  وردواا التعاون، ورن يكون املعلم قدوة  ي  لكت 

4 
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ت، ت وير فهم  قا ي  01ت4ورن يكون املعلم قدوة  ي  لك ت

ووعي عاملا عن اريق االندماج ما ال مال  وال الب من  

الرقمي  ي  الع ر  وساتل  خال   من  امخرا  الثقافاا 

ا  وردواا التعاون ورن يكون املعلم قدوة  ي  لك االت  

السحيم  91ت3ت نتاتح دراسة  ما  تتوق  النتاتح  ت(ت وهذه 

( التي رعدا ع ا ارتواد درجة تحقيق  2019والبراهيم )

مقرر   تدري   الرقمية  ي  املواانة  ملعايير  املعلماا 

الحاسب اآللي لكل من القلوك الرقمي والقانون الرقمي  

الرقم دراسة    ، يةوالثقافة  نتاتح  ما  عذلك  تتوق  عما 

( التي رعدا ع ا توافر معايير املواانة  2017الدوسري )

    الرقمية بدرجة عالية لدا معلمي الحاسب اآلليت

 

ق املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والترتيب ودرجة التحقي استجابات العينة ملؤشرات املعيار الخامس حسب   (  10جدول )

)جدو    املوضحة  ي  النتاتح  من  رن  10ي بين   )

معيار   مؤاراا  من  مؤارين  يحققون  الدراسة  رفراد 

املهنيةت والقيادة  النمو  عالية    ت املشارعة  ي    ى  بدرجة 

)  لهما  الحقابا  املتوسطتراوح   بين  (  67ت3ىلا    48ت3ما 

قا  ي الوئة الراضعة من فئاا املقياس  ت  اامتوس   يوه

( وهي الوئة التي يشير ىلا  20ت4ىلا    41ت3الخماسألي )من  

املؤارين   يحققون  بينما  عاليةت  بدرجة  التحقق  خيار 

متوس ة   بدرجة  الحقابا    املتوسطتراوح    ى اآلخرين 

قا  ي الوئة  ت  اامتوس   ي( وه39ت3ىلا    25ت3ما بين )لهما  

(  40ت3ىلا    61ت2الثالثة من فئاا املقياس الخماسألي )من  

وهي الوئة التي يشير ىلا خيار التحقق بدرجة متوس ةت  

ع ا    ةالحقابي  ااواملتوس وفيما ي ي عرض للمؤاراا  

التوالي من املتوسط امعبر ىلا املتوسط امقل )املشارعة  

ال  والعاملية  املحلية  التعليمية  املجتمعاا  ع شاع   ي 

ال الب   يعلم  لتحقين  للتقنية  االبتكارية  الت بيقاا 

التدري   67ت3ت مهنة  وحيوية  فاعلية  اإلسهام  ي  ت، 

لها   الذايا  والت ديد  وم تمعا  م  مدارسهم  ونشاط 

الرؤية  ي دمح  48ت3ت القيادة من خال  ىجهار  ت، عرض 

لبنا    القراراا  اترا   املعنيين  ي  وإاراك  التقنية 

مهاراا القيادة  ي التقنية لدا اآلخرين    املجتما وت وير

ت، التقييم والتامل  ي البحوث الحديثة واملمارسة  39ت3ت

املهنية ع ا رس  منتظمة من رجل االستردام اممثل  

والناائة   الحالية  الرقمية  التقنية  واملوارد  لألدواا 

  ت(ت25ت3لدعم يعلم ال الب ت

والثالح و  الثانا  املؤارين  لح و   املبرر    لعل 

املعلمين   اهتمام  عدم  هو  متوس ة  تحقيق  درجة  ع ا 

واملعلماا بامبحاث الحديثة واالاالد ع ا نتات ها إل را   

وهذه النتاتح تتوق ما نتاتح  وت ويد ممارست م املهنيةت  

ملعلمي   املهنية  املمارسة  م ا   تناولت  اخرا  دراساا 

ومعلماا الحاسب اآللي، من ا دراسة ال هرانا وال هرانا  

عند  2020) املهنية  املمارسة  م ا   رن  رجهرا  التي   )

نان متحقق الحاسب  متوس ة، وعذلك    امعلم  بدرجة 

امتالك معلمي    رن ( التي راارا ىلا2017دراسة املقعد )

ملعايير   نان  الحاسب  الحاسب  عام  ضشكل  املهنية 

 متوس 
ً
   ت ا

 

درجة 
 التحقيق

ترتيب  
 العبارة 

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلساب 

 م املؤشرات

املشاركة يف اجملتمعات التعليمية احمللية والعاملية الكتشاف التطبيقات االبتكارية للتقنية لتحسني تعلم  3.67 1.00 1 عالية
 .الطالب

1 

،  عرض القيادة من خالل إظهار الرؤية يف دمج التقنية، وإشراك املعنيني يف اختاذ القرارات لبناء اجملتمع 3.39 1.00 3 متوسطة
 وتطوير مهارات القيادة يف التقنية لدى اآلخرين. 

2 

أسس منتظمة، من أجل االستخدام األمثل التقييم والتأمل يف البحوث احلديثة واملمارسة املهنية على  3.25 0.99 4 متوسطة
 واملوارد التقنية الرقمية احلالية والناشئة لدعم تعلم الطالب.  لألدوات

3 

 4 . اإلسهام يف فاعلية وحيوية مهنة التدريس ونشاط مدارسهم وجمتمعاهتم والتجديد الذايت هلا 3.48 1.11 2 عالية
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 العينة ملعايير أداة الدراسة حسب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والترتيب ودرجة التحقق استجابات  (   11جدول) 

( يتضح رن رفراد الدراسة  11من خال  )جدو   

عالية   بدرجة  الخمقة  الدراسة  معايير    ى يحققون 

ىلا    45ت3تراوحت املتوس اا الحقابية للمعايير ما بين )

فئاا  05ت4 من  الراضعة  الوئة  تقا  ي  متوس اا  وهي   )

)من   الخماسألي  ىلا  20ت4ىلا    41ت3املقياس  يشير  التي   )

املتوسط بلغ  فقد  عاليةت  بدرجة  التحقق  العام   خيار 

وإبداعهمت   ال الب  يعلم  وتحويز  تتيقير  امو   للمعيار 

تت ميم  72ت3) الثانا  للمعيار  العام  واملتوسط   ،)

  وت وير ممارساا يعلم وتقييم لل الب تواعب الع ر

( الثالح  55ت3الرقميت  للمعيار  العام  واملتوسط   ،)

الرقميت   الع ر  والتعليم  ي  للعمل  رنمو ج  تتقديم 

واملتوسط58ت3) تيشجيا    (،  الراضا  للمعيار  العام 

الرقميةت ) رنمو ج املواانة واملقؤولية  (، 05ت4وتقديم 

تاملشارعة  ي  الخام   للمعيار  العام  املتوسط  وبلغ 

 (ت 45ت3النمو والقيادة املهنيةت )

لألداة  العام  املتوسط  رن  مالحظة  يمكن  عما 

( بلغ  الدراسة  67ت3ناملة  رفراد  رن  ىلا  يشير  وهذا   ،)

الدولية  يحققون   التعليم  تكنولوجيا    ISTEمعايير 

للمعلمين بدرجة عالية من وجهة نظرهم، وهذا يتوافق  

( وربوخليوة  ىليه خ ر  توصل  ما  واملقعد 2016ما   )

(Almisad, 2020)  من رعد نل  وآخر ؛  ي حين  ن  يعييم 

(Kimm et al., 2020)   و( وربو 2019الجديا واريوا   )

( Ayad & Ajrami, 2017)( وإياد وعجرما  2018العون )

( ع ا اعع امتالك املعلمين للمعايير  2014وامل يري )

( والنافعي  ابراهيم  توصل  وقد  رن 2020الدوليةت  ىلا   )

درجة امتالك املعلمين  ي مرتلع التر  اا للمعايير  

من   نل  له  توصل  ما  وهذا  متوس ة،  نانت  الدولية 

( والدرايق2017املقعد  المتال2014)  ه(  بالنقبة  ك  ( 

الوانيةت   للمعايير  الدراسة  املعلمين  نتاتح  وت شابه 

دراسة   نتاتح  ما  )الحالية  (  ي  Lewis, 2015لوي  

ع ا   وقدر  م  التقنية  للمهاراا  املعلمين  امتالك 

التكنولوجيا وتوجيع  وعذلك  استردام  دراسة  ،  ما 

( والدبيبي  تحقيق  2017القعيد  درجة  ارتواد  (  ي 

الحاسب   املرع   معلماا  ومعايير  الوانية  للمعايير 

 الواني للقياس والتقويم  ي ردائ م التدريسأليت 

ومعلماا   معلمي  تحقيق  درجة  جا ا  وقد 

ملعايير   اآللي  ع ا    ISTEالحاسب  يد   قد  وهذا  عالية، 

ورن م   عموما،  والوانية  املحلية  باملعايير  وعي م  ارتواد 

املعايير   تحقيق  ويراعون  ي تمون  ممارساغالبا    م   ي 

يمكن توقير ن ي ة ارتواد درجة تحقيق  عما   التعليميةت

الدولية   التعليم  تكنولوجيا  ملعايير  العينة    ISTEرفراد 

وجهة   من  جا ا  الدراسة  هذه  رن  ضقبب  للمعلمين 

نظرهم، عما رن تر ص الحاسب اآللي ي قم ضقرعة  

التر  اا باقي  من  رعثر  والترير  وهذا    ،الت ور 

االهتمام    اا الحاسب اآللييقتوجب ع ا معلمي ومعلم

ت وير رنوقهم وت ويد ممارسا  م التعليمية  ب  املقتمر

ولكا    لت ناسب ما هذه الت وراا القريعة واملتالحقة، 

 رجيا  ال الب التي رصبحت التقنية ج  ت ناسب ما  
ً
  ا

حيا  م، يع ا    من  ربما  الن ي ة  هذه  فإن  وبالتالي 

   ل بيعة التر ص التي تورض الت وير املقتمرت

 نتائج سؤال الدراسة الثاني

نص سؤا  الدراسة الثانا ع ا: هل هناك فروق  

الحاسب    اا داللة ىح اتية  ي درجة تحقيق معلمي 

للمعلمين    ISTEاآللي ملعايير تكنولوجيا التعليم الدولية  

 الدرجة 
ترتيب 

 املعيار 

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

عدد 

 املؤشرات
 املعايير 

 املعيار امو : تيقير وتحويز يعلم ال الب وإبداعهم  5 72ت3 89ت0 3 عالية

املعيار الثانا: ت ميم وت وير ممارساا يعلم وتقييم لل الب تواعب  7 55ت3 87ت0 4 عالية

 الع ر الرقمي 

 املعيار الثالح: تقديم رنمو ج للعمل والتعليم  ي الع ر الرقمي  4 58ت3 83ت0 2 عالية

 املعيار الراضا: يشجيا وتقديم رنمو ج املواانة واملقئولية الرقمية 4 05ت4 83ت0 1 عالية

 املعيار الخام : املشارعة  ي النمو والقيادة املهنية  4 45ت3 03ت1 5 عالية

 امداة ناملة 24 67ت3 89ت0  عالية
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متري  الخبرة  باختالع  ة  )الجن   الوجيوية  را  م 

ة نود املدرسة(؟ وللجابة   ة املرحلة التعليمية  التدريقية 

االستداللي   اإلح ا   استردام  تم  القؤا   هذا  عن 

وتبين   اإلح اتيةت   الداللة  الوروق  اا  عن  للكشع 

 نتاتح هذا التحليلت  15ىلا  12الجداو  من 

 اختبار ت للعينات املستقلة ملعرفة الفروق بين إجابات العينة تبعا ملتغير الجنس (   12جدول) 

 اجلنس عدد ال املتوسط احلساب  االحنراف املعياري  Tقيمة  الداللة اإلحصائية 

.323 -.993 
 ذكر  33 85.6970 14.01001

 أنثى  69 88.7536 14.78016

)جدو    من  فروق  اا  12ي بين  وجود  عدم   )

داللة ىح اتية بين متوس اا درجاا الذنور واإلناث  

الدولية   التعليم   ي درجة تحقيقهم   ملعايير تكنولوجيا 

ISTE    ما تتوافق  النتاتح  هذه  ناملةت  لألداة  للمعلمين 

( والنافعي  ابراهيم  )2020نتاتح  العون  وربا   )2018 )

( )(  2017واملقعد  خليوة  وربا  رن 2016وخ ر  (  ي 

العينة  ي   رفراد  ع ا است ابة  يؤ ر  الجن  ال  اختالع 

املعايير ابيعة    تتحقيق  ضقبب  توقير  لك  ويمكن 

الذايا   الت وير  تت لب  التي  املت ددة  التر ص 

، عما يمكن رن يعود  لك  للمهاراا ملواعبة نل جديد في ا

الدراسة  ىلا رن اإلعداد التربوي والتر صألي  ي مرحلة  

متقارب نان  اآللي  الحاسب  م ا    الجامعية  ي 
ً
بين    ا

   الذنور واإلناثت

 ملعرفة الفروق بين إجابات العينة تبعا ملتغير الخبرة التدريسية   ANOVAحادي  األ تحليل التباين  (   13جدول) 

  املربعاتمجموع  df متوسط املربعات F الداللة اإلحصائية

.591 .528 

 بين املجموعاا  225.237 2 112.619

 داخل املجموعاا  21119.116 99 213.324

 املجمود 21344.353 101 

)جدو    من  فروق  اا  13ي بين  وجود  عدم   )

اآللي  الحاسب  معلمي  تحقيق  ىح اتية  ي درجة  داللة 

للمعلمين يع ا   ISTEملعايير تكنولوجيا التعليم الدولية  

ملترير الخبرة التدريقية، ى  جا ا قيم )ع( غير دالةت  

وهذا يد  ع ا رن اختالع عدد سنواا الخبرة  ي تدري   

رفر  است ابة  ع ا  يؤ ر  ال  اآللي  العينة  ي  الحاسب  اد 

تحقيق املعايير، وهذه الن ي ة توافق ما توصل ىليه نل  

)  ىبراهيممن   )2020والنافعي  العون  وربو   )2018 )

( والدوسري  2017والقعيد والدبيبي )  (2017واملقعد )

(2017)   ( خليوة  وربا  توقير  2016وخ ر  ويمكن   ،)

  لك ضقبب ابيعة التر ص ورنه مت دد ومت ورت 

 ملعرفة الفروق بين إجابات العينة تبعا ملتغير املرحلة التعليمية   ANOVAحادي  تحليل التباين األ (  14جدول)

  مجموع املربعات df متوسط املربعات F الداللة اإلحصائية

.852 .035 

 بين املجموعاا  7.444 1 7.444

 داخل املجموعاا  21336.909 100 213.369

 املجمود 21344.353 101 

)جدو   ي من  فروق  اا  14 بين  وجود  عدم   )

اآللي  الحاسب  معلمي  تحقيق  ىح اتية  ي درجة  داللة 

للمعلمين يع ا   ISTEملعايير تكنولوجيا التعليم الدولية  

ملترير املرحلة التعليمية، ى  جا ا قيم )ع( غير دالة،  
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وهذا يد  ع ا رن اختالع املرحلة التعليمية  ي تدري   

مقرر الحاسب اآللي ال يؤ ر ع ا است ابة رفراد العينة  

تحديح   توقير  لك ضقبب  ويمكن  املعايير؛  تحقيق   ي 

باملواد  مناه  مقارنة  املقتمر  وت ويرها  الحاسب    

 خرا وابيعة التر ص املت ددةتاال 

 اختبار ت للعينات املستقلة ملعرفة الفروق بين إجابات العينة تبعا ملتغير نوع املدرسة (  15جدول )

 الجنس  العدد  الحسابي املتوسط  االنحراف املعياري  Tقيمة  الداللة اإلحصائية

.690 .400 
 ه ي ر 14 89.2143 14.09953

 حكوما 88 87.5341 14.67107

)جدو    من  فروق  اا  15ي بين  وجود  عدم   )

العينة   رفراد  درجاا  متوس اا  بين  ىح اتية  داللة 

درجة   ورهلية  ي  حكومية  مدارس  يدرسون  ي  الذين 

الدولية   التعليم  تكنولوجيا  ملعايير    ISTEتحقيقهم 

بوجود  توقير  لك  ويمكن  ناملة؛  لألداة  للمعلمين 

املادة  ي لتدري   الالزمة  املناسبة والتقنياا   الت هيزاا 

عما يمكن رن يعود   املدارس الحكومية وامهليةت  من   نّل 

درس  ي مدارس  
ُ
 لك ىلةى رن مناه  الحاسب اآللي التي ت

من  التعليم   ومقدمة  موحدة  وامهلية  الحكومية  العام 

 وزارة التعليمت 

وجود  وقد   عدم  ىلا  الدراسة  هذه  نتاتح  راارا 

معلمي   تحقيق  درجة  ىح اتية  ي  داللة  فروق  اا 

التعليم   تكنولوجيا  ملعايير  اآللي  الحاسب  ومعلماا 

ت وهذا قد  ةمتريراا الدراسة امربعيع ا ىلا    ISTEالدولية  

ع ا معلم  يد   يشعرون  رن  اآللي  الحاسب  ومعلماا  ي 

تحقيق   ورن م  و العاملية،  املعايير  باهمية  دورهم  باهمية 

املقعد   ىلا  لك  راار  عما  مدارسهم  للتقنية  ي  رواد 

( فلم يكن هناك تا ير ال للجن  وال لعدد سنواا  2017)

الخبرة وال للمرحلة التي يدرسون ا وال لنود املدرسة تا ير  

للمعايير   تحقيقهم  درجة  حو   نظرهم  وجهاا  ع ا 

  العاملية  ي ممارسا  م التعليميةت  

 التوصيات

سبق، تبين رن درجة تحقيق معلمي ومعلماا     ي او  ما 

تكنولو  ملعايير  الدولية  الحاسب  التعليم    ISTEجيا 

وجود   عدم  ما  نظرهم،  وجهة  من  تعاليةت  للمعلمين 

يع ا   تحقيقهم  درجة  ىح اتية  ي  داللة  فروق  اا 

املرحلة   التدريقية،  الخبرة  )الجن ،  الدراسة  ملتريراا 

املدرسة(ت نود  الدراسة    التعليمية،  نتاتح  او   و ي 

الباحثة  توصلت  التوصياا،    الحالية،  من  عدد  من  ىلا 

 رهمها: 

توعية املتعلمين واملعلمين واإلداريين وبقية العاملين   (1

العربية   اململكة  العام  ي  التعليم  مدارس   ي 

تكنولوجيا   بمعايير  املراحل  جميا  القعودية  ي 

الدولية   جميا    ISTEالتعليم  ع ا  ور رها  ورهميت ا 

التعليمية،   العملية  ب رق    واالهتماماملشارعين  ي 

ا  عن  لهم،  وإعقاب ا  برامح  يع ي ها  تقديم  ريق 

 توعوية وتدريبية مقتمرةت  

الحاسب   (2 ملعلمي  الوانية  املعايير  وتحديح  ت وير 

واملقت داا  ي  الت وراا  لتواعب  دوري  ضشكل 

 املعايير العاملية بما ي ناسب ما البيةئة املحليةت 

 ت وير برامح ىعداد املعلم وفق املعايير الدوليةت  (3

ات (4 وفق  الوانية  املعايير  وتحديح  ملعايير   وير 

 الدولية واعتمادها  ي تقييم املعلمينت 

املعايير   (5 اآللي وفق  الحاسب  مناه   ت وير وتحديح 

 الدولية بما ي ناسب ما البيةئة املحليةت

حو    (6 للمعلمين  مقتمرة  عمل  وورش  لقا اا  عقد 

رهمية املعايير  ي تحقيق الجودة الشاملة  ي التعليم  

املعايي تحقيق  لكيوية  ناجحة  ت ارب  ر  وعرض 

 لالستوادة من ات 

 املقترحات البحثية

 ي او  ماسبق، توصلت الباحثة ىلا عدد من املقترحاا  

 البحثية، من رهمها: 

الدولية ملعلمي   (1 للمعايير  الدراساا  امل يد من  ىجرا  

 الحاسب  ي مدن رخرات 
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ىجرا  دراساا مسحية ع ا االب املدارس للتعرع   (2

 لل البت ع ا مدا تحقيقهم للمعايير الدولية 

للتعرع   (3 املدارس  قادة  ىجرا  دراساا مسحية ع ا 

 ع ا مدا تحقيقهم للمعايير الدولية للقادةت

 

 **** 

 

 

 

 

 

 العربيةاملراجع 

( َوالنةةةةةةافعي، ترنا  الةةةةةةدين  توافر  2020ىبراهيم، حقةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  (ت درجةةةةةةة 

الةةةةةدوليةةةةةة للتكنولوجيةةةةةا  ي م ةةةةةا  التعليم  معةةةةةايير الجمعيةةةةةة 

لدا املربين  ي برامح اإلنما  املنهي بمدارس التعليم امساسألي 

املجلة الدولية  ي محافظة اةةما  الشةةرقية ضقةةل نة عمانت  

 ت386 – 404  (،3) 7،  للدراساا التربوية والنوقية

توا من ةةاج التكنولوجيةةا تقويم مح(ت  2018ربو العون، يةةاسةةةةةةةةةةةةةمين )

للمرحلة امسةةةةةةةاسةةةةةةةية  ي فلقةةةةةةة ين  ي اةةةةةةةو  املعايير العاملية 

ISTEرسةالة ماجقةتير، نلية التربية، الجامعة اإلسةالمية  ي    ت

 غ ةت

(ت ت ةةةةةةةةةمين املعايير املهنية  2019امسةةةةةةةةةمري، حقةةةةةةةةةين َوالجبر، جبر )

الوانيةةةة  ي مقرراا برنةةةامح ىعةةةداد معلمي الويزيةةةا   ي نليةةةة 

بة  املةلةةةةةةةك سةةةةةةةةةةةةةعةودت  الةتةربةيةةةةةةةة  الةتةربةويةةةةةةةة  ةةةةةةةامةعةةةةةةةة  الةعةلةوم  مة ةلةةةةةةةة 

 ت1 - 25(، 25) 3 والنوقية،

(ت برنةامح تةدريبي  2019الجةديا، عبةدالرحمن َو اةةةةةةةةةةةةةريوا، هشةةةةةةةةةةةةةام )

الخةةةةةدمةةةةةة تقنيةةةةةا وفق معةةةةةايير  ر نةةةةةا   مقترح إلعةةةةةداد املعلمين 

املجلةةة التربويةةة ت  ISTEالجمعيةةة الةةدوليةةة للتقنيةةة  ي التعليم  

 ت129 - 146(، 9) 8  الدولية املتر  ة،

(ت درجة تحقق ضعا  2016خ ةةةةةةةةةةةةر، غازي وربو خليوة، اب قةةةةةةةةةةةةام )

املعايير املهنية العاملية ومؤاةةةةةةةةةةراا ردا  خريجي نلية العلوم 

الجةةةةةةامعيةةةةةةة  ي امونروا من وجهةةةةةةة نظرهم   التربويةةةةةةة واآلداب 

 ت711 - 729 ،43 (1) دراساا العلوم التربوية،رنوقهمت  

(ت تقويم ت ربة ىدخا  الحاسةةب يوليو  7-5،   2005الدايل، سةةعد )

ي مةدارس التعليم العةام بمةدينةة  ا  اآللي  ي التةدري  ال ةةةةةةةةةةةةةو

القةةةةةةةةةةةةةعوديةةةةةةةة العربيةةةةةةةة  بةةةةةةةاململكةةةةةةةة  العلمي   ،الريةةةةةةةاض  املؤتمر 

تكنولوجيا التعليم اإللكترونا ومت لباا    :القةةنوي العااةةر

 -  الجمعية امل ةةةةةةةةرية لتكنولوجيا التعليم- الجودة الشةةةةةةةةاملة

 تالقاهرة

(ت درجةة التزام معلمي العلوم بةاملعةايير  2014الةدرايقةةةةةةةةةةةةةةه، عبةد  )

م لةةة جةةامعةةة املهنيةةة للمعلمين  ي اةةةةةةةةةةةةةو  ضعا املتريراات  

 ت163ة  139(، 2)9 الخليل للبحوث: العلوم اإلنقانية،

(ت مقةةةةةتوا توافر معايير املواانة الرقمية 2017الدوسةةةةةري، فؤاد )

دراسةةةةةةةةةةةةةةةةاا  ي املنةةةةاه  وارق  لةةةةدا معلمي الحةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةب اآلليت  

 ت140- 108 ،219 التدري ،

واقا اسةةتردام معلماا الحاسةةب اآللي  (ت  2019الراةةيدي، منيرةت )

للمن ةةةةةةةةةةةةةةاا التعليميةة االلكترونيةة  ي التةدري  وات ةاهةا  ن  

 ت رسالة ماجقتير، نلية التربية، جامعة امللك سعودت  نحوها

مةةةةارس(ت برنةةةةامح تةةةةدريبي مقترح لتحقةةةةةةةةةةةةةين   11  ،2003زايةةةةد، عال  )

  امدا  التدريسةألي ملعلمي التاري   ي املرحلة الثانوية العامة  ي

املؤتمر القةةةةةةةةةةنوي الحادي  ،اةةةةةةةةةةو  معايير الجودة الشةةةةةةةةةةاملة

-ةةةةةةةةةةةةة  عشر ةةةةةةةةةةةةة الجودة الشاملة  ي ىعداد املعلم بالوان العربا

 القاهرةت -  امعة حلوان ب  نلية التربية

(ت مةةدا تحقق معةةايير 2020وال هرانا، مةةاجةةدت )ال هرانا، سةةةةةةةةةةةةةةالم  

هيئة تقويم التعليم والتدريب عند معلم الحاسةةةةةةةةةةب اآللي  ي 

دراسةةةةةاا عربية  ي التربية وعلم اململكة العربية القةةةةةعوديةت 

 ت -202  175، 123 النو ،

(ت مةةةدا توعيةةةل معلمةةةاا 2019السةةةةةةةةةةةةةحيم، رمةةةانا َوالبراهيم، رمةةةل )

ميةةةةة  ي املرحلةةةةة الثةةةةانويةةةةةت الحةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةب ملعةةةةايير املواانةةةةة الرق

 ت1 - 12(، 4) 8  املجلة الدولية التربوية املتر  ة،

(ت تقييم ردا  معلمةةاا  2017القةةةةةةةةةةةةةعيةةد، سةةةةةةةةةةةةةعيةةد والةةدبيبي، حورت )

الحاسةب اآللي باملرحلة الثانوية  ي من قة الق ةيم  ي اةو  

  16،  193 م لة القرا ة واملعرفة م ر،االقت اد املعر يت 

 ت -58

عوةةةةةةت ) ةةةةةة ال ن معةةةةةةايير رغقةةةةةةةةةةةةة    3  –يوليو    31،  2005اوي،  (ت 

الةعةلةوم  مةنةةةةةةةاهة   لةتة ةويةر  مةةةةةةةدخةةةةةةةل  الةعةلةوم:  مةنةةةةةةةاهة   مةحةتةوا 

العلمي التةةاسةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة معوقةةاا   املؤتمر  ،بةةاملرحلةةة اإلعةةداديةةة

العلميةةةةةة  ي الوان العربا ال شةةةةةةةةةةةةةخيص والحلو    -   التربيةةةةةة 

 م رت   - الجمعية امل رية للتربية العلمية

ت وير منةاه  التكنولوجيةا بمرحلةة التعليم (ت  2016عةابةد، ع ةايةا )

امسةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةألي بولقةةةةةةةةةةةةة ين  ي اةةةةةةةةةةةةةو  معةةايير التعليم والتعلم  

رسالة دعتوراه، معهد االلكترونا وات اهاا التالميذ نحوهت 

 البحوث والدراساا العربية، القاهرةت 
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(ت  2001عبيةداا،  وقةان وعةدس، عبةدالرحمن وعبةدالحق، نةايةد )

عمان، امردن،    ،ه ورسةةةةةةةةةةةاليبهالبحح العلمي: موهومه وردوات

 دار الوكر للنشر والتوزيات

(ت الراةةةةةةةا الوجيوا للمعلمين املخت ةةةةةةةين  2012العرفح، عبداإلله )

 ي الحاسةةةةب اآللي بمدارس التعليم العام )بنين(  ي محافظة 

 م لة جامعة رم القرا للعلوم التربوية والنوقية، امحقا ت  

 ت292 242- ،(1) 4

(ت ت وير عوةةايةةاا املعلم  ي مةةايو  16  -15،  2007العنزي، ضشةةةةةةةةةةةةةرا )

اللقةةةةا  القةةةةةةةةةةةةةنوي   ،اةةةةةةةةةةةةةو  معةةةةايير الجودة  ي التعليم العةةةةام

الراضا عشةر للجمعية القةعودية للعلوم التربوية والنوقةية ة  

 -  امعة امللك سعودب نلية التربية-  الجودة  ي التعليم العام

 ت رياضال

لمعايير (ت امتالك معلمي الحاسةةةةةةةةةةةةةب اآللي ل2017املقةةةةةةةةةةةةةعد، رحمد )

رسةةةةةةةةةةةةةةةالةةةة التربيةةةة وعلم املهنيةةةة الوانيةةةة  ي الحةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةب اآلليت  

 ت171 - 153، 57، النو 

تقييم امدا  التدريسةةةةةةةةةةةألي ملعلمة الحاسةةةةةةةةةةةب (ت  2014امل يري، نورةت )

اآللي باملرحلة املتوسةةةةةةةةة ة  ي اةةةةةةةةةو  معايير الجمعية العاملية 
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حل املسائل الرياضية اللفظية  مهاراتدراسة تحليلية لتمكن طالبات الصف األول الثانوي من 

 تحليل الخطأ املوضوعي  في ضوء مدخل  في حلها نههتواجوالصعوبات التي 

 ( 2)بن عثمان النذير عبد هللا أ.د. محمد بن  ( 1)هناء بنت أحمد بن غرم هللا الحمرانيأ.

( ه1442 /7/ 24 وقبل- ه3/6/1442قدم للنشر )  

حةةل اائةةا ل  مهةةاتاتمةةن ظةةب بةشةةب محاف يفتمكن طالبات الصف األول الثانوي لكشف عن إلى ا هدف البحث الحالي:  ستخلصامل

اختبات  أجري  الخليطاانهج  وباتباع. في ضوء مدخل تحليل الخطأ ااوضوعي في حلها هنه تواجالصعوبات التي   وتحليل،  الرياضيب اللفظيب

األسةةةةلو  بط تلاملخةةةة  البحةةةةثنتةةةةا    تكشةةةةفو . البحةةةةثمةةةةن م تمةةةة   %26 وتمثةةةةل ،مةةةةن الصةةةةف األول الثةةةةانوي طالبةةةةب  125ن نةةةةب مةةةة لعي تحصةةةةي ي

 ؛ع ةةى اخةةتسف مئةةتويات األهةةداف يبوالهندسةة  يةةبالجبر فةةي حةةل اائةةا ل الرياضةةيب اللفظيةةب  لةةدن ن واضةة  عن وجود ضعفاضّمن ااتزامن؛  ا

بااعرفةةب  مرتبطةةبتحليةةل إجابةةات الطالبةةات تبةةصع أع الصةةعوبات لةةدن ن  وفةةي ضةةوء .%33.7 االختبةةات اتوسةةط األداء فةةي النئةةبب اليليةةبكانةةت  إذ

 ،بةةالتركصز ع ةةى ااعرفةةب اافاهيميةةب عنةةد تةةدت   الرياضةةيات البحةةث ى وأوصةة  .وإجرا يةةب وسةةياقيب مفاهيميةةبصةةعوبات  إلةةى وُتصةةنف ،ضةةيبيالر ا

حاث الكميب والنوعيب الستقصةةاء أسةةبا  الضةةعف واختبةةات طةةرل أك ةةر فعاليةةب يد من األبإجراء ااز  البحث. واقترح وتبطها بااعرفب اإلجرا يب

 حل اائا ل. لبات فيطااللتحئصع أداء  

 .، ااعرفب اافاهيميب، ااعرفب اإلجرا يب، ااعرفب الئياقيباارحلب الثانويباائا ل الرياضيب اللفظيب، حل  الكلمات املفتاحية:

An Analytical Study Measuring solving verbal mathematical problems Mastery Level 

in first-grade secondary school female students And The Difficulties Facing Them Utilizing 

The Thematic Error Analysis Approach 

Hana Ahmad Gurm Allah Alhomrani(1) Mohammed Abdullah Othman Alnatheer(2) 

(Submitted 16-01-2021 and Accepted on 08-03-2021 ) 

Abstract: The aim of the current research is to reveal the Mastery Level of first-grade secondary 

school female students in the governorate of Bisha to solve verbal mathematical problems, and to analyze the 

difficulties they face in solving them by utilizing the Thematic Error Analysis Approach. By following the 

Mixed Methods Research, an achievement test was conducted for a sample of 125 female students of the first 

grade of secondary school, representing 26% of the research population. Mixed search results are revealed in 

the Concuren Embeded Design; They reported a clear weakness in solving algebraic and geometric 

mathematical problems at different levels of educational objectives, as the overall average performance 

percentage in the test was 33.7%. depending on the analysis of the students ’answers, it was found that their 

difficulties are related to mathematical knowledge, which is classified into conceptual, procedural and 

contextual difficulties. The research recommended focusing on conceptual knowledge when teaching 

mathematics,and linking it with procedural knowledge. The research suggested conducting more quantitative 

and qualitative research to investigate the causes of weakness and to examine more effective ways to improve 

students ’performance in solving problems. 

Keywords: solving verbal mathematical problems, high school, conceptual knowledge, procedural knowledge, 

contextual knowledge. 
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 البحث مقدمة 

الثانويب    تعّد  الطس     ار  جئاارحلب  إلعداد 

د  أح   ا الطالب فيفيص  للمرحلب الجامعيب، التي يتخص 

ااا الغالحقول  وفي  من  عرفيب،  تمكنه  ذلك  يتطلب  لب 

 التفكصر الرياض ي والعلمي.   واستراتي يات الرياضيات،  

ل
ّ
 Problemحل ااشكست في الرياضيات    و شي

Solving    تنمي التي  الرياضيب  العمليات  من  جزءا 

بأنواعه، الرياض ي  التفكصر  التفكصر  ،  واالستداللي  مثل: 

تو بد اإل ر  كص والتف  الناقد،  ركص تفوال يمكن  إذ  ظيف  اعي، 

الرياضيب   ااعرفب  تعلم  تأكيد  في  الروتينيب  اائا ل 

توظيف   يمكن  وأيضا  واإلجرا يب،  اافاهيميب  بنوعي ا 

اائا ل غصر الروتينيب في بناء الخيال الرياض ي، والبراعب  

 (.1442)النذير، لرياضيب، وتمتصع التفكصر الرياض يا

اا الكس شوأدتجت  ل   ام  ضمن يب  رياض ت 

الرياض تعل اادتسيبيم  األساس     ا يونل   ؛يات  الهدف 

اائا ل  الرياضيات  لتعلم أو  ااشكست  وتتطلب   .

ااكتئبب   والخبرة  الرياضيب  للمعرفب  ا  توظيف  الرياضيب 

الذاتيب.   حل    لذلكوااهاتات  ع ى  الفرد  قدتة  فإع 

العوامل بمئتوى هذه  تتأثر  الرياضيب  ى  مد و   ،اائألب 

و تطوتها ا،  بااطلتشب   الحلسلب    تراتي يات 

(Kaur,1997; NCTM,2000) . 

بوليا   منهجيب  إلى  يشات  اإلطات  هذا  وفي 

(Polya,1973)  اا الرياضيب،  لحل  تأئا ل    أن ا   ى التي 

تصل  ليافب اائا ل الرياضيب. إذ يشصر في ا إلى أع أول  

وتحليل  ااشيلب  استيعا هو    ؛اائألب  حلخطوات    ،

هو  بوضو   بيالرؤ   ذلك  ويقتض ي ،  هاعناصر  ما  إلى  ح 

ااعطياتو مطلو ،   بصع  خطب  الربط    ثم  ، لوض  

ومناقشته؛  هاتنفيذ اكتماله  بعد  الحل  إلى  النظر  ثم   ،

 للتأكد من صحته. 

اائا ل   حل  في  الطس   مئتوى  فإع  وعليه 

الرياضيات   من  تمكن م  بمدى  يرتبط  ،  عامبالرياضيب 

هوساوي  دتاسب  ذلك  أكدت    كشفت   إذ  ،(2018)كما 

و  الطس   تبت اجود  عن  امتسك  مئتوى  بصع  اط 

اافاهيميب واإلجرا يب؛ ومئتوى قدتت م ع ى   تصعللمعرف

دتاسب   أكدته  ما  إلي ا  يضاف  الرياضيب.  اائا ل  حل 

أع    (Joseph,2011)جوزيف   أوضحت    امتسك التي 

ااشكست  الطس  حل  توظيف  ؛  مهاتات  من  تمكن م 

 ل.  ئاااااعرفب الرياضيب لحل  

مركز  ا  سب الدتاكشفت  و  أجراها  التي  لتقويميب 

البحثي   تعليمالتمصز  لعلوم ا  لتطوير 

مئتوى    تدع  عن    هة(1436)والرياضيات في  كبصر 

في ، واائتويات ااعرفيب  كافبالطس  في الرياضيات في  

الرياضيات  كافب اارحلب  خ،  م االت  طس   لدى  اصب 

 ي تدنعن    (2013)كما كشفت دتاسب الحربي    الثانويب.

أ الثانويبء  ادمئتويات  والقدتات    طس   ااهاتات  في 

في   القدتات  و ،  الرياضيات  فروعالرياضيب  اختبات 

   العامب.

الدوليب   بصزا  نتا   دتاسب  أشاتت   Pisaفي حصع 

نتا      2018 ضعف  العربيب  إلى  ااملكب  طس  

بمتوسط حئابي   الرياضيات   373الئعوديب  وهو  -في 

ل  أص  ن م  65  رتةبوت-ك يالت  أقل من متوسط الدتجا

مشاتكب    77  The Organization for)دولب 

Economic Co-operation and 

Development,2019) .   

عديدة   دتاسات  صعوبات    عنوكشفت 

املختلفبيواجهها  مشكست  و  ااراحل  اتفقت    إذ ،  طس  

تلك الدتاسات ع ى وجود مشكست وصعوبات مرتفعب  

من: كل  اللقراءة    في    ، اوترجمت   وفهمها  يبفظاائألب 

والتأكد من صحب الحل،    ،والتخطيط لحلها، وتنفيذها

من   الصعوبب  مئتوى  ترتةب  في  اختسفات  وجود  م  

  . ى ر أخ  إلى  دتاسب

ل الب؛2013،العملب؛2013،ادتعبدالق؛2011،الثبيتي)

 ؛2017،لهاف؛2017،عبدالقادت؛2016،ي و 

   (2019،زةمح

 إلى   الصعوبات  (2017)العرينيدتاسب    عزتو 

االستدالدت القدتة  فلني  مئتوى  ضعف  يلي ا  هم  يب، 

ااقروء، ثم ضعف مئتوى ترجمب ااشيلب، ثم ضعف  

ع ى   القدتة  ضعف  ثم  اافاهيم،  استيعا   مئتوى 

الدافعيب   ا ضعف  وأخصر  اائألب،  حل  خطوات  تطبيق 

الجعفري   أما  لتعلم.ل صنفت    (2020) دتاسب  فقد 

إلى اللفظيب  الرياضيب  اائألب  بات  عو ص  صعوبات حل 
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إلى اادتس ي،و ااعلم،    :نمكل    تعزى  طبيعب  و   الكتا  

الرياضيب،   وكانت  لل  ذاتيبال عوامل  والاائا ل  طالب. 

سات  ره في الدتاى ما سبق ذكتعود إل  الصعوبات الذاتيب

 . الئابقب

بصر  دتاسب  وسكنر  وفي  وبروع  س 

   (Pearce,Bruun,Skinner&Mohler,2013)وموهلر

الصعوبات    ؛صعمقابست م  ااعلم  يتأجر  تي  لالتحديد 

اللفظيب في الصفوف  حل اائا ل    دالطس  عن يواجهها

صعوبات      ،االبتدا يب  أع  إلى  الدتاسب  نتا    وخلصت 

مشكس  إلى  تعود  وفهمها،  الطس   اائألب  قراءة  في  ت 

، والخلفيب ااعرفيب، والتخطيط، والعمليات  واافردات

التفكصر  ت  تاالحئابيب، وتحديد معقوليب اإلجابب، ومها

 العليا.

الصعوبات تو  تحديد  الدتاسات  بعض  ناولت 

كدتاسب   أخرى،  معايصر  وفق  ااعلمصع  نظر  وجهب  من 

عزت    ( 2011)العبودي أك ر    وجود  إلى  الصعوببالتي 

و حئابيب،  عمليب  تحديد  من  اافتاحيب  في  اليلمات 

   .بائأللحل ا

وإيتشيلز    سلماع  دتاسب  أما 

(Salemeh&Etchells,2016)   ثسثت ع ى حالب  قبطف  

لتحديد  لعم خاصب؛  مدتسب  في  تياضيات  مات 

اائا ل   حل  عند  طالبات ن  تواجهها  التي  الصعوبات 

وصنّ  ع ى  اللفظيب.  بناء  األخطاء  التربوي  فت  األد  

إلى صعوبات في قراءة اائألب    ؛سبونتا   الدتا  الئابق

جديدة مفردات  من  تتضمنه  بما  ومهاتات    ،وفهمها، 

ااهاتات الرياضيب،   ىطالبات يفتقرع إلالع لغويب، كما أ

 عدهم في حل اائألب. وإلى استراتي يات تئا

تحديد  في  الدتاسات  بعض  واعتمدت 

ال يواجهها  التي  في الصعوبات  أدائ م  ع ى  بناء  طس  

جبر  تلكومن    ،تاالختباتا   التي   (2004) دتاسب 

صعوبات تتأثر بوجود معطيات زا دة،  الأع  توصلت إلى 

ال وعددليعموبنوع  الحئابيب،  السزمب،    ب  العمليات 

اائ صياغب  وأسلو   اائألب،  في  العدد  ألب،  وطبيعب 

التي  (  2012)شمالب    يأب ومئتوى صعوبت ا. أما دتاسب  

االختبوبددت صعح ع ى  بناء  الطس   فكشفت    ؛اتات 

هي   هل  اائألب،  بنوع  الطس   أداء  مئتوى  تأثر  عن 

األ  وطبيعب  غصر مرسومب؟  أو  أو    ادعدمرسومب  كئريب 

 ئألب ع ى معلومات زا دة؟وهل تحتوي اا صحيحب،

الصعوبات في ضوء    حددتومن الدتاسات التي  

بوليا ودتا(2015)الراج   دتاسب  ؛خطوات  سب  ، 

ن تدع يضاف إلى كشفت ع، و (2019) ي واااليي  مدخ

أداء   مئتوى  حول  الدتاسات  بقيب  عليه  أكدت  ما 

اائا ل   حل  في  في    دو جو و   ،اللفظيبالطس   ضعف 

الريا  التحقق من  اائألب  وتنفيذ حل  صحب حل  ضيب، 

 .  وفهمها اائألباائألب، والتخطيط لحلها، وقراءة 

إلى الدتاسات  مدخل    استعمال  وتوجهت بعض 

ع ى    Approach  Error analysis  الخطأ تحليل   بناء 

اللفظيب الرياضيب  اائا ل  حل  عند  الطس     ؛إجابات 

الطس   إعإذ   أخطاء  ااعلمصعي   تحليل    ىع   ئاعد 

في   يئاعد  كما  دقيق،  بشيل  الصعوبات  تشخيص 

ا احتياجات م،  تحقيق  وفق  الطس   تعليم  في  لتمايز 

تطوي في  دوته  إلى  أبحاثإضافب  الرياضيات،  تعليم    ر 

 .(Radatz,1980;Borasi,1987)  مهاتات تدت ئهاو 

كما يذكر تاداتز  -أخطاء الطس   ويمكن تحديد

(Radatz,1980)-بان  تكرت يما  يف  عادة وقد امظتمن ا   ،

عديدة لئنوات  الطس   تتكرت   تظل  يقم    ،لدى  لم  ما 

تحليلها   ويمكن  ومعالجت ا،  بتصحيحها  ااعلموع 

الخ بتقنيات  ع ى  ووصفها  بناء  استنباطها  ويمكن  طأ. 

،  ء تلقي الطس  للمعرفب، وتعاملهم  حدوث ا أثناأسبا

التي   اايونات  تفاعل  تأثصرات  من  ليم  عت  في  همتئ أو 

 بةئب تعلم. و  ،وطالب ، ومنهج ، علمم من ؛الرياضيات

يدتس  اادخل  أعمال    أنماط  وهذا  في  األخطاء 

وأسباب ا   ؛الطس  طبيعت ا  معرفب   وذلك  ،ب دف 

اعالجت اللوص فعالب  حلول  إلى   &Herholdtول 

Sapire,2014)).     أسلو الدتاسات  بعض  واستعملت 

لنيوماع اللفظيب  اائا ل  أخطاء   Errorتحليل 

Analyze (NEA)  Newman   ،  تعتمد أع   التي  ع ى  

الرياضيب   اائألب  إلن از  مراحل  بخم   الطالب  يمر 

والفهم،  القراءة،  هي:  ااراحل  وهذه  وترجمب    اللفظيب، 
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ال وترمصز  والحل،  متطلبات  اائألب،  م   لتتوافق  نتا   

 . (Newman,1977)اائألب 

الدتاسات التي استعملت   (NEA)  نيوماع  ومن 

وآدوتاد وعائشب  آدو    سب 

(Adu,Assuah&Addo,2015)     التي استعملت منهجا

حل  عند  الطس   أخطاء  لتشخيص  ا/مزي ا 
 
مختلط

لخطيب،  وبينت الدتاسب  اائا ل اللفظيب في ااعادالت ا

األ  أبرز  الحل،  أع  اائألب وترمصز  في ترجمب  خطاء كانت 

أخطاء   و يلي ا  الحل،  أثناء  العمليات  فه في  في  م  أخطاء 

الدئألب.  اا الطس   ات وبينت  في فهم  سب وجود مشيلب 

الرياضيب.  للمصط اائا ل  في  الواتدة  األساسيب  لحات 

وسوتشاتسو   تحمن  دتاسب  وفي 

(Rahman&Sutiarso,2017)    الباحثاع   ع ىاعتمد 

نهج املختلط، وذلك  اا  ع ى وفق   (NEA) نيوماع  لمدخ

حلولهم لتحديد  بتحليل  شخصيب  مقابست  وإجراء   ،

وا  ا سبأ األخطاء.  في  فقت  تهذه  سابقت ا  م   الدتاسب 

ا ترجمب  في  كانت  الصعوبات  أبرز  يلي ا  أع  ائألب، 

العمليات في  الترمصز، الرياضيب  أخطاء  أخطاء  ثم  ثم    ، 

  تكنسب فإع القراءة لم  و من هذه الدتا الفهم. وكما يبد

غال لدى  الطس مشيلب  أع    ،ب  ااقابلب  نتا    وبينت 

من   ااشكست  تعود  هب وجهذه  الطس   عدم إلى    نظر 

كيفيب  التنبّ  فهم  وعدم  جيدة،  بصوتة  ااعلومات  إلى  ه 

سيال   اتباع  في  مشيلب  وجود  م   اائألب،  تحويل 

ق وأخصرا  ع ى  ااشيلب،  اافاهيم    استيعا دتت م 

 الرياضيب. 

الخطأ   لتحليل  توجهت  دتاسات    وفقاوهناك 

ااوضوعي   التحليل   Thematic Analysisادخل 

Approachيقوم الذي  م  ع ى  ،  ،  متتابعب  راحلست 

البيانات(1هي:) ع ى  ) التعرف  األوليب(2.  الرموز  .  توليد 

ت ةئب(3) سمات  تحت  ااشتركب  الرموز  .  ت مي  

إذاالتحقق  (4) الئم   مما  م   متئقب  الرموز  ات  كانت 

وإنشاء   بأكملها،  البيانات  وم موعب  تحت ا  تندتج  التي 

للتحليل )خريطب  وتعر (5.  .  لئماتا  يفتحديد 

 . يرلتقر اكتابب  (6)

ذلك   جودينق  ومن    (Gooding,2009)دتاسب 

مدخل التحليل  في ضوء    التي حددت صعوبات الطس 

قيامهم  ؛ااوضوعي عند  مسحظت م  من    عبر  عدد  بحل 

اللف ثم  اائا ل  أسبا     قابلت م مظيب،  عن  للكشف 

صُ   ،أخطائ م إلى:    فتنّ وعليه  قراءة    بصعوباألخطاء 

الل اائألبااغب  وفهم  في  وصعوبب   ،فظيبالل  ئتعملب 

الئيا  وتخيل  اائألب  تحديد  فيه  صممت  الذي  ل 

جم  ،اللفظيب بناء  اائألبوصعوبب  لترجمب  عدديب    ، لب 

ال إجراء  الحئابيبوصعوبب  تفئصر    ،عمليات  وصعوبب 

لقياس  اإل  اائألب  في سيال  و عد  جابب  منطقيت ا.  مدى 

جودينق  بول  تصنيف  خطوات  من  ليل     يامشاب ا 

Polya    ونيوماع Newman  م     مءلتتس، إال أن ا وظفت ا

تخيّ  صعوبب  وأضافت:  اائت دفب،  العمريب  ل  اارحلب 

 وتحديد الئيال الذي صممت فيه اائألب.

وسابصر    اسبدت   وفي  &Herholdt)هصرهولت 

Sapire,2014)   الخطأ تحليل  الكشف    وباستعمال  تم 

بعد   لكوذ،  االبتدائي  طس عن الصعوبات التي تواجه  

وخاأل   هذه  تصنيف أع  خطاء.  الدتاسب  نتي ب  لصت 

لتحديد   كافيب  تكن  لم  االختبات  في  الواتدة  ااعلومات 

الواتدة  ،األخطاء التعليقات  أغلب  عن    ؛ولكن  كشفت 

وإجر  مفاهيميب  أخطاء  ومشتركب   ا وجود  شائعب  يب 

 وبصع مختلف الطس  ع ى اائتوى العااي.  ،بين م

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامي نا شوفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي دتاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب فيلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو وكر 

  (Veloo,Krishnasamy&Abdullah,2015)عبدهللاو 

فت األخطةةةاء بنةةةاء ع ةةةى تحليةةةل محتةةةوى ااقةةةابست إلةةةى نّ صةةةُ 

بعضةةةةها كةةةةاع بئةةةةبب ألولةةةةى، مفاهيميةةةةب بالدتجةةةةب اأخطةةةةاء 

أخطةةةةاء فةةةةي حةةةةل ااشةةةةكست، وأخطةةةةاء عنةةةةد  مثةةةة اإلهمةةةةال،

 حئا  القيم. 

وفةةةةةةةةةةةةةةةةي دتاسةةةةةةةةةةةةةةةةب ديوينتةةةةةةةةةةةةةةةةو بوديونةةةةةةةةةةةةةةةةو وبريتيةةةةةةةةةةةةةةةةوي 

(Dewanto,Budiyono& Pratiwi,2017) تةةةةةةةةةةم 

الصةةةةةعوبات التةةةةي يواجههةةةةةا طةةةةس  اارحلةةةةةب شةةةةف عةةةةن الك

، ائةا ل اللفظيةب فةي حئةا  ااثلثةاتالثانويب عنةد حةل ا

ود صةةةةةةعوبات فةةةةةةي فهةةةةةةم معنةةةةةةى ا   إلةةةةةةى وجةةةةةةوخلصةةةةةةت النتةةةةةة

شيلب، تعةود إلةى نقةص فةي الفهةم، وصةعوبب فةي ترجمت ةا اا

ى إلى الصوتة الرياضيب، وصعوبب تطبيق اافهوم يعود إل
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مفهومصع، وصعوبب الحئا   بصع  وبب تميصز الطس صع

 والعجلب في الحل. ،تعود إلى ضعف ااهاتات الحئابيب

مما  و  يمكن  أع    تقّدميتض   الطس   أخطاء 

الخطأ   تحليل  مدخل  ضوء  في  تحليلها  بعد  تصنيفها 

أنماط محددة مئبق    ع ىى:  األول  بطريقتصع: مثل  وفق  ا 

وف األخطاء  صنفت  التي  تراتي يب  اسق  الدتاسات 

األخطاء الو   ،(NEA)  نيوماع أنماط  استقراء  ثانيب: 

 .التحليل ااوضوعي  باستعمال

تطبيق   تم  الحالي  البحث  التحليل    يمدخ وفي 

معاااوض الخطأ  وتحليل  لييونوعي  تحليل  ل  مدخس  ا؛ 

 . الخطأ ااوضوعي

تدني   استمرات  وم   سبق،  ما  ضوء  وفي 

امي  ظيب، وتنلفالمئتويات أداء الطس  في حل اائا ل  

بمهت االه ااشكستمام  حل  الحالي    ،اتات  البحث  سعى 

تمكن طالبات الصف األول الثانوي    مئتوى   معرفب إلى  

الرياضيب  اائا ل  حل   وتحليلاللفظيب،    من 

التي   أدائ ن  نهواجه تالصعوبات  ضوء  وفق  ؛في   ع ى 

 . تحليل الخطأ ااوضوعي مدخل

 وأسئلته  البحث مشكلة 

م عدد  اانأكد  والهيئاتاظم ن  حل    أهميب  ت 

الرياضاا ،  مها يوتعل  الرياضيات  متعل  فييب  ئا ل 

الوطني   الواليات    الرياضيات  اعلميكاملجل   في 

 National council of teachers of)  كيب رياألم

mathematics,2000)  التعليم تقويم  وهيئب   ،  

 & Education)  العربيب الئعوديب  في ااملكب والتدتيب  

Training Evaluation Commission,2019)  . 

اللفظيبع ى  و  اائا ل  أهميب  من    فإع  الرغم 

إلي ا الدتاسات   تد  ااشات  وجود  ي  ف  ملحوظ   عبينت 

الطس ، أداء  تشخيص  ابأوصت  و   مئتويات  ستمرات 

اائا ل   حل  عند  الطس   يواجهها  التي  الصعوبات 

 اللفظيب.

ا تلك  أبرز  جومن  التي   لدتاسات 
ّ
مشيلب  ل ت 

ال   طس التحصيل  ضعف   ااعرفب  وحل    ياضيب ر في 

التي هدفت للكشف   (2015) ؛ دتاسب النذيرااشكست

ب من   دين في الجامععن مئتوى تمكن الطس  اائت 

األ  الرياضيب  عن  و   .اسيبس ااعرفب  الدتاسب  كشفت 

وحل   اإلجرا يب  ااعرفب  في  ملحوظ  ضعف  وجود 

ف ومئتوى  ااعرفب  اائا ل،  في  ااتوسط  ول 

تحليل اختباتات    الدتاسب بضروتةت  وصوأيميب.  اافاه

 ياضيات للمرحلب الثانويب.الر 

ع  وعبر ع ى  طبقت  استطسعيب  من  دتاسب  ينب 

بةشبالطالبا ثانويات  في  النتا      ؛ت  وجود   عدلت  ى 

حيث كاع    ضعف عام لدن ن عند حل اائا ل اللفظيب

% كما أع أبرز  50ال يت اوز  متوسط دتجات الطالبات  

ل ك األخطاء  اائأعدت  اندن ن  فهم  القدتة  عدم  و لب  م 

في  ع ى   أخطاء  إلى  إضافب  الرياضيب  اللغب  إلى  ترجمت ا 

 . العمليات الحئابيب

وتوصيا  نتا    من  سبق  ما  إلى  تأى  وبالنظر  ت 

عميقب لتمكن طالبات  الباحثاع إجراء دتاسب تحليليب  

العربيب   بااملكب  بةشب  محافظب  في  الثانويب  اارحلب 

من و   ا ل ئااحل    الئعوديب    لتحلياللفظيب، 

 .ها في حل نه تواجهبات التي و الصع

ضوء ما سبق يمكن تحديد مشيلب البحث    يفو

ن حل  تمكن طالبات اارحلب الثانويب ببةشب م  معرفبفي  

اللفظيب،   الرياضيب  التي    وتحليلاائا ل  الصعوبات 

ادخل   وفقاطبيعب األخطاء  في الحل، وتحليل    نه تواجه

 . يوضوعتحليل الخطأ اا

الب فإع  اوعليه  عن    حاول حالي  لحث  اإلجابب 

 :بياألسئلب اآلت

ما مئتوى تمكن طالبات الصف األول الثانوي في   (1

  اللفظيب محافظب بةشب من حل اائا ل الرياضيب  

ااعرفب   ع ى مئتويات  م ال  وفق  الجبر    يفي 

 ؟ الهندسبو 

طالبات الصف    تواجههاالصعوبات التي  طبيعب  ما   (2

في الثانوي  اائب  فظمحا  األول  ا ل  بةشب عند حل 

اللفظيبلرياضا ا  يب  ااعرفب  م ال  ؛  فاهيميبافي 

 ؟ادخل تحليل الخطأ ااوضوعي وفقا

الصف  طالبات    تواجههاالصعوبات التي  طبيعب  ما   (3

في محافظب   الثانوي  اائا ل  األول  بةشب عند حل 
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اإلجرا يب ااعرفب  م ال  في  اللفظيب  ؛  الرياضيب 

 ؟ضوعيو ااخطأ ادخل تحليل ال وفقا

طالبات الصف    تواجههالتي  ات اصعوبلاطبيعب  ما   (4

اائا ل    األول  في محافظب بةشب عند حل  الثانوي 

الئياقيب ااعرفب  م ال  في  اللفظيب  ؛  الرياضيب 

 ؟ادخل تحليل الخطأ ااوضوعي وفقا

 البحث أهداف 

 إلى:  ن دف البحث الحالي

األول    مئتوى   معرفب (1 الصف  طالبات  تمكن 

ف محالثانوي  )  ظبافي  م الي  في  سب  الهندبةشب 

مئتوياتوا عند  ااعرفي  لجبر(    ،)ااعرفب  املجال 

 التطبيق، االستدالل(. 

اللفظيب    تحليل الرياضيب  اائألب  حل  صعوبات 

أنواع    تحديدالبات الصف األول الثانوي، و لدى ط

الحل في  الخطأ    وفقا؛  األخطاء  تحليل  ادخل 

 . ااوضوعي

 البحث أهمية 

 : تياآل فيث البح تتض  أهميب 

مكنب لتحئصع مئتوى التحصيل  ااحلول  ي اد الإ (1

 لطس .او الدتاس ي للطالبات  

في   (2 وأنواعها  باألخطاء  وااعلمصع  ااعلمات  تبصصر 

 ي يق  في ا الطس  بعامب.حل اائا ل الت 

في تحئصع    تحليل الخطأ ااوضوعيمدخل    توظيف (3

 ااماتسات التدت ئيب لدى ااعلمصع. 

االنتباه (4 بتمص ا للق  لفت  اع  مناهج  يات  لرياضطوير 

التي  إ الصعوبات  حل  ا   تواجهها لى  في  لطالبات 

ئا ل اللفظيب باارحلب الثانويب، وأنواع األخطاء  اا

 في تصميم مقرتات الرياضيات.املحتملب، اراعات ا 

 البحث حدود 

نتا     تعميم  االعتبات    البحثيمكن  بعصع  األخذ  م  

 املحددات اآلتيب:

ااو  من  ابعب  والر   الثانيب الوحدتاع:    : بضوعيالحدود 

تياضيات  ل1مقرت  الئعوديب(  التعليم  ام عل)وزاتة 

 هة. 1441/ 1440الدتاس ي  

الثسثب    - ااعرفيب  األهداف  مئتويات 

 ، والتطبيق، واالستدالل()ااعرفب

تحديد الصعوبات في م االت ااعرفب الثسثب   -

 ( )ااعرفيب واإلجرا يب والئياقيب

البشر  الالط   يب:ملحددات  األول  الصف    ثانوي بات 

 فظب بةشب. بمحا

ثانويات البنات الحيوميب بمحافظب    املحددات اايانيب: 

 بةشب.

الزمانيب: الدتا  البحثطبق    املحددات  العام  س ي  في 

 .هة.1441/ 1440

 البحثمصطلحات 

يعّرفةةةةه  : Mastery levelمئةةةةتوى الةةةةتمكن 

ه مئةةةةتوى يحةةةةدد 118 ة،2003) اللقةةةةاني والجمةةةةل
ّ
(: بأنةةةة

فةةةةةةرد بعةةةةةةد قةةةةةةه كةةةةةةل يحق عأصةةةةةةوتة كميةةةةةةب ير ةةةةةةى ب امئةةةةةةبق  

عةةةةةةةةةدد مةةةةةةةةةن ااواقةةةةةةةةةف  االنت ةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةن موقةةةةةةةةةف تدت  ةةةةةةةةة ي أو

التدت ئةةةةيب، ومةةةةن خسلةةةةه يةةةةتم الحكةةةةم ع ةةةةى مةةةةدى تحقةةةةق 

حصةةةةةول  بأنةةةةةهالباحثةةةةاع إجرا يةةةةةا  و عرفةةةةةهنةةةةوات  الةةةةةتعلم. 

 نئةبب ع ةى الصف األول الثانوي بمحافظب بةشةب  طالبب

ل حةةةةةةةة اتي اختبةةةةةةةةبعةةةةةةةةد تحليةةةةةةةةل أدائ ةةةةةةةةا فةةةةةةةة % فمةةةةةةةةا فةةةةةةةةول 66

حئةةةب اة البحةةةث(، ويصةةنف أدائ ةةةا أدب)ل اللفظيةةةاائةةا 

أقةةةةةةل مةةةةةةن -%33مةةةةةةنخفض،   %33أقةةةةةةل مةةةةةةن -0 )اآلتةةةةةي:

 .(تمكنمفأع ى  % 66% متوسط، 66

  : Mathematical Problemائألب الرياضيب  ا -

امل بالواليات  جيعرفها  الرياضيات  اعلمي  الوطني  ل  

في2013األمريكيب) ااتحدة   االنخراط  بأنه    مهمب،  (: 

الحلت  يثح مقدما، وإلي اد    صرغ   يوع طريقب  معروفب 

معاتفهم. ع ى  الطس   يعتمد  أع  ي ب  فإنه  كما  حل 

 ( التعليم  تقويم  هيئب  أو    (2019تعرفها  موقف  بأن ا 

حلهمشيلب   يتطلب  توتينيب  استغصر  اافاهيم  معا  ال 

وااهاتات والعمليات الرياضيب، و عبر عن ا عادة بصوتة  

ال  عمستل هندس ي، أو باشير  عبب، أو  لفظيب، أو جبري

 تسم بياني.

الباحثاع   اللفظيب    ب ألاائو عرف  الرياضيب 

في   مكتوبب  هندسيب  أو  جبريب  مشيلب  بأن ا  إجرا يا: 

ط  تعتمد  لفظيب،  الثانوي  صيغب  األول  الصف  البب 
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ومهاتات ا  احبم معاتفها  ع ى  حلها  في  بةشب  فظب 

 ااكتئبب، وخبرات ا الئابقب. 

ا - حل  اللفظيب يلر ا  ائا لصعوبات    اضيب 
(Difficulties solving verbal mathematical 

problems)    : عدم قدتة  الباحثاع إجرا يا بأن ا:    يعرفها

الرياضيب  ببالطال اائا ل  يتم    ع ى حل  والتي  اللفظيب 

التي وقعت في ا طالبات    ااتكرتة   األخطاء ها مناستقراؤ 

بمحافظب   الثانوي  األول  حثأ  فيشب  ةبالصف  ل  ناء 

ااا الرياضيب  وذلكبللفظيئا ل  حل    ،  اختبات  في 

اللفظيب ااعّد اائا ل  ال  ،  أهداف  وتنم  ،  بحثلتحقيق 

اإلجرا يب   ااعرفب  أو  اافاهيميب  ااعرفب  في  عن ضعف 

 و ااعرفب الئياقيب. أ

)اافاهيم ااعرفب     (: Conceptual Knowledgeيب 

النذير ااتيو   :(2020)يعرفها  ااعرفب  في  بأن ا    اءبنالنب 

واألفيات  و ملجم  للذهن الداخ ي   العسقات  من  عب 

 تتيوع صوتة ااعرفب. الرياضيب، وفي ا

إجرا يا الباحثاع  التي  اا  بأن ا  : و عرفها  عرفب 

البص  التخيل  و تتضمن  وإدتاك  ري  اافاهيم  إدتاك 

اائال حل  عند  بين ا  اللفظيبعسقات  الرياضيب  ،  ا ل 

اا  وذلك التحصي ي  االختبات  أهداف  تحل  عّد في  قيق 

 . البحث

)اإلجرا يعرفب  اا   ا يعرفه(:  Procedural Knowledgeب 

بالرموز  (  2020)النذير   تعنى  التي  ااعرفب  بأن ا: 

واإل  والقواعد  والعسقات  لتطبيق  والعمليات  جراءات؛ 

 ب توتينيب. مماتسات تياضي

إجرا يا الباحثاع  التي    : و عرفها  ااعرفب  بأن ا 

البناء   عن اانطتتضمن  الرياضيب   لح  دقي    اائا ل 

الحئابياللفظيب العمليات  وإجراء  ااعادالت  ،  ب، وحل 

 . لتحقيق أهداف البحث في االختبات ااعّد وذلك 

الئياقيب  ا -  Contetual)اعرفب 

Knowledge)  :وااقدا القبيست    ( 2014)دييعرفها 

في   استعمالبأن ا:   التراكميب  للمعرفب  الطالب 

 يدة.  الرياضيات في مواقف جد

إجر عر و  الباحثاع  التي  بأن  : ا يافها  ااعرفب   ا 

اا فهم  واالس تتضمن  عند  فتطلو   ااعطيات  من  ادة 

في االختبات ااعد    ، وذلكحل اائا ل الرياضيب اللفظيب

 .البحثهداف  لتحقيق أ

الخطأ  - تحليل   Thematicااوضوعي    مدخل 

Error Analysis Approach : التحليل ااوضوعي  يقوم

ع ى  (1)   :هي،  مراحل  ستع ى     .البياناتالتعرف 

األوليب(2) الرموز  ) توليد  الرم(3.  ااشتركب    ز و ت مي  

ت ةئب سمات  )تحت  الرموز  ( 4.  كانت  إذا  مما  التحقق 

تند التي  الئمات  م   وم موعب  متئقب  تحت ا  تج 

بأ للتحليلالبيانات  خريطب  وإنشاء  ) كملها،  تحديد  (5. 

 .كتابب التقرير  (6. )وتعريف الئمات

الخطأ   دم  يمكنو  ااوضوعي    والتحليل  مدخ ي تحليل 

 (: 1ا يا في جدول)ر ج  إفي البحث الحالي، ويتض

 التعريف اإلجرائي ادخل تحليل الخطأ ااوضوعي(: 1جدول)

  

 الوصف  اءة قر ال الخطوة 

 ب خاطئالتعرف ع ى البيانات بعد تفر غها وتصنيفها إلى إجابات صحيحب وإجابات  األولى  ناتالتعرف على البيا

 ليل سؤال خاطئب األك ر تكراتاتياتات التحديد االخ الثانيب 

 الجداول ليل سؤال جدول خاص به  باستعمالترمصز البيانات  الثالثب  الرموز األولية  دتولي

ع الرموز املشتركة تحت ميتج

 ات رئيسة موضوع

 موضوعات  يبتصنيف البيانات بعد ترمصزها إلى ثمان الثالثب 

 لرموز ا نتا كاالتحقق مما إذ

تي تندرج تحتها  وضوعات المتسقة مع امل

 ملها ك ومجموعة البيانات بأ

تصميم جدول يضم تكراتات الخطأ ليل سؤال في ااوضوعات وفق التصنيف  الثالثب 

 بق الئا

 إنشاء خريطة للتحليل

التي تمثل  ر ةئب الت ضوعا ث م موعات هي ااو تقئيم ااوضوعات الثمانيب في ثس  الرابعب  د وتعريف املوضوعات دي تح

 الطالبات  يعب أخطاءطب
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 وإجراءاته   البحث يةمنهج

 هج البحث نم

 Mixed Methods)  اازي /الخليط اانهج    هو

Research) والنوعيب  نات الكميب ب م  البيا ىالذي يعن

  (Creswall & Clark,2014)البحث   أسئلب  عنلإلجابب  

ااتزامن  ااضّم   األسلو   باالعتماد ع ى  Concuren)ن 

Embeded Design) ،   ج  إذ الب يتم  الكميب  م   يانات 

التركصز ع ى اانهج النوعي أك ر  ا.  ع  موالنوعيب في آع   م  

الكمي   اانهج   Quantitative data which have)من 

priority over qualitative data)     ((Creswall & 

Clark,2014  .  الكمي اانهج    عن لإلجابب  الوصفي  فياع 

 Thematic) النوعي اانهج  دماعتُ  في حصع ل و األ الئؤال 

Analysis)  الثاني والثالث والراب .   األسئلب عنلإلجابب 

 وعينته  البحثمجتمع 

البات الصف  في ط  تمثل املجتم  الك ي للدتاسب

بمحا الثانوي  من  األول  العينب  وتيونت  بةشب،  فظب 

طالبب125)  )  ( أصل  نئبته  (  480من  ما  أي  طالبب 

امل26 من  اختياتهن  الك ي،    م جت%  ع طبتم  ينب  ريقب 

: الثانويب األولى،  يه  ،ثانويات  ( 5من )  بئيطب  يب  عشوا

الخامئب،   الثانويب  الرابعب،  الثانويب  الثالثب،  الثانويب 

   .ويب الئادسبالثان

 البحث أداة 

في  مد  اعت اختبات    البحثالباحثاع  ع ى  الحالي 

(  سؤالخياتات ليل  ببأتبع )اختيات من متعددموضوعي

أسئل عن  لإلجابب  البحث،أداة  مئاحب    ب  وجود  م  

كتابب   من  الطالبب  لتتمكن  الحلكافيب  وتم  طريقب   .

األسئلباخ من  النوع  هذا  من    ؛تيات  خيات  كل  ألع 

سؤال   ليل  ااذكوتة  إجراء  فهما    تطلبي الخياتات    أو 

األخرى مختلفا   الخياتات  يئمح    ، عن  تقص ي  بمما 

  24االختبات من    وع تيو   .تاألسبا  أثناء تحليل اإلجابا

الصف  لفظيب    ألبمئ مقرت  ثانوي  لال  األو في 

الثانيب والرابعب( من الفصل الدتاس ي األول    تاعالوحد)

الدتاس ي   اناسبب    هة،1441/ 1440للعام  وذلك 

بات بناء ع ى  راض البحث. وتم إعداد االختالوحدتصع ألغ

والرابعب الثانيب  الوحدتصع  محتوى  وجدول  تحليل   ،

الطبو   ،فاتااواص  بكتا   ودلياالستعانب  ل  البب، 

ب الصفيب. وتم تحكيم االختبات  طشنالتقويم، ودليل األ

من قبل م موعب من األكاديميصع وااشرفات ومعلمات  

الظاهال صدقه  من  للتأكد  اا  رياضيات؛  ومسءمته  ري 

عاليب   بدتجب  املحكمصع  موافقب  وجاءت  ألجله،  وض  

 اللغويب.  تيس لتعدع ى االختبات، م  اقتراح بعض ا

اف  ر شإل ات ع ى الطالبات تم  با    االختوعند توز 

ع ى   الطالبات  وتنبيه  االختبات،    استعمال   عدمع ى 

م   الحاسبب،  كتابب  اآللب  ومبرتات   ضروتة    خطوات 

الحلاختي حال  ات  وفي  ا،  تمكن  فهم  عدم  من  لطالبب 

أع   فعلي ا  بشيل عشوائي؛  اإلجابب  اختاتت  أو  الئؤال 

صب  خص ئاحب املفي اا إلجابب اتقب و   فيابب  تدوع ذلك كت

اإلجا  ذلك، و لذلك الخطأ  والصعوبب، ونوع    ،ببلتحليل 

 . ، وفقا ادخل تحليل الخطأ ااوضوعيإع وجد

اال  ثبات  اختيات ولحئا   تم  عينب    ختبات 

الر ةئبمن  عشوا يب   بعدد    العينب  وحئا   30)   )

كرونباخ الذي  ألفا  معامل  وهي    %( 92)  قيمته   كانت، 

مقنئب البحث. لبو ب  ألغراض  م  تم   كما   ب  عامل  حئا  

بصع   ما  تراوح  والذي  للفقرات  %  24الصعوبب 

لسختبات  84.8و صعوبب  معامل  ومتوسط  نئبته  % 

أو 66.3 الصعوبب  شديدة  األسئلب  تحذف  ولم   %

االختبات   زمن  أما  البحث.  أهداف  تخدم  ألن ا  الئهولب 

تحديده   تم  أع   إذ،  دقيقب  120بةفقد  االختبات    تطلب 

   .اإلجاببختيات أوال ثم ااائألب    طالبب بحلالم تقو 

 إجراءات البحث 

 أجري البحث وفقا اا ي ي: 

ذات  جر ال (1 وااصادت  والدتاسات  األدبيات  إلى  وع 

 العسقب. 

اللفظيب  (2 اائا ل  اختبات  تحليل  إعداد  ضوء  في   ،

الوحدتص امحتوى  كتا   ع  من  والرابعب  لثانيب 

الثانوي)ت  األول  للصف  ،  (1ت  ياضياالرياضيات 

ااواصفات وباالستوجدول  بكتا،  الطالبب،  عانب    

 ودليل األنشطب الصفيب. ،ودليل التقويم

 كيم اختبات اائا ل اللفظيب)أداة البحث(. حت (3

 اة البحث. الحصول ع ى ااوافقب الرسميب لتطبيق أد 
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بال (4 البحث  عينب  العشوا يب  اختيات  طريقب 

 .العنقوديب

 تطبيق أداة البحث ع ى عينته. (5

عشو باث  حئا  (6 األداة)عينب  من  ت  من    30ا يب 

 (.  ةئبالعينب الر 

 تبات. صعوبب االخ حئا  (7

ع (8 والتعرف  االختبات،  في  الطالبات  أداء     ى تحليل 

التي  ا األخطاء  وتحليل  وتحديدها،  لصعوبات، 

ب ا الوقعن  تحليل  ادخل  وفقا  ااوضوعي؛    خطأ 

 اتب  الخطوات التاليب:  الذي

الطالبا -أ  من  البيانات  )إجاجم   ت بات 

 . (االختبات ع ى وتقب اادونبطالبات ال

التحليل   -  ع ى  بناء  الخطأ  أنماط  تحديد 

الذي  (Thematic Analysis)ااوضوعي   فيه  ،  تم 

ال توليد  ثم  البيانات،  ع ى  ثم  التعرف  األوليب،  رموز 

اا الرموز  ت ةئب،    كب تر ش ت مي   موضوعات  تحت 

ااوضو  م   متئقب  الرموز  كانت  إذا  وعات  التحقق مما 

وم مو تني  لتا تحت ا  البيادتج  بأكملها،  عب  إنشاء  و نات 

للتحليل،   ااوضوعات. و خريطب  وتعريف    تحديد 

(Braun, V., & Clarke, V. ,2006)   التحليل  و تم 

قر أتب  عبر ااوضوعي   لإلجابات   األولى    ،اءات  في  تم 

البيانات  رفتعلا وتصنيفها  ، ع ى  تفر غها  إلى    بعد 

خ وإجابات  الثانيب    يفو  اطئب.إجابات صحيحب  القراءة 

ا ليل سؤال.  االختياتات الخاطئب األك ر تكم تحديد ت رات 

إ وتصنيفها  البيانات  ترمصز  تم  الثالثب  القراءة  لى  وفي 

  تصنيف تم  فب  راءة الرابعأما في الق  موضوعات.  يبثمان

تمثل    ؛ت ةئب  ثسث م موعات  إلىيب  مانالث  ااوضوعات

 طبيعب أخطاء الطالبات.  

ع ى ه  هذأسبا   تحديد   -ت بناء  األخطاء 

 الئابقب ذات العسقب ونتا   البحث الحالي. الدتاسات 

 والتوصيات.  لتوصل إلى النتا  ا (9

 ااعامست اإلحصا يب:

   والنئب اائويب.  التكراتات  -

 ااتوسطات الحئابيب. -

 فا. معامل كرونباخ أل -

 . معامل اتتباط بصرسوع  -

 وتفسيرها  البحثنتائج 

 تمكن طالبات الصف  وى ئت ما م  : األول   لؤا نتائج الس 

ا اائااألول  حل  من  بةشب  محافظب  في   ل  لثانوي 

مئت وفق  اللفظيب  م الي  ويات  الرياضيب  في  ااعرفب 

 ؟ الجبر والهندسب

وفق مئتويات ااعرفب في شب من حل اائا ل الرياضيب اللفظيب مئتوى تمكن طالبات الصف األول الثانوي في محافظب بة(: 2ول )جد

 ندسب له والجبر الي ا م

 املستوى  النسبة املئوية  الدرجة الكلية  د األسئلة دع فالهد مستوى  املجال 

 منخفض  % 31.4 157 4 تطبيق  الجبر 

 متوسط  % 46.4 58 1 استدالل 

 متوسط  % 34.4 215 5 م موع املجال

 متوسط  % 42.4 318 6 معرفب الهندسة 

 منخفض  % 29.42 331 9 تطبيق 

 منخفض  % 29.4 147 4 استدالل 

 وسط تم % 33.5 796 19 م موع املجال

 متوسط  % 33.7 1011 24 املجموع 

ال   (2) جدول يوض    البحث  يتفق  أع  م   حالي 

بالنئبب للهندسب.   (1436البحثي )  زصالتم دتاسب مركز  

ااعرفب  ع إإذ   م ال  في  الطالبات  من  أ  دتجات  ع ى 

التطبيق م ال  في  البحث  ولكن    . دتجات ن  يختلف 

ال  لحاليا االست لا  دتاسبعن  م ال  في  ليل  ئابقب  دالل 

في الطالبات  مئتوى  أع  إذ  والهندسب؛  الجبر    من 

الحالي ا  البحث  أع ى  الستدفي  كاع  الجبر  م ال  في  الل 

التطبيقم م ال  في  مئتواهن  تقاتبت    .ن  بةنما 

في الطالبات  أداء  التطبيق    مئتويات  من  كل 

(  2) كما يوض  الجدول   دسب.واالستدالل في م ال الهن
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في حل مئا ا  وى مئت   عأ ألطالبات  الجبر  من  ل  فضل 

ب الهندسب،  مئا ل  حل  في  ضئيل،    فاتل مئتواهن 

تا   دتاسب مركز التمصز البحثي  لنتا   م  نوتتفق هذه ا

كاع  حيث    ( 1436)العلوم والرياضيات    تعليم  لتطوير

طس  دتجات  الث  متوسط  اارحلب  في وطالبات  انويب 

 ندسب. هال ل ي م االجبر أع ى من متوسط دتجات م ف

جدو يو   كما -عامبوب  مئتوى  -( 2)ل ض   فإع 

  أداء الطالبات في حل اائا ل اللفظيب في كل من الجبر

في الحد األدنى  والهندسب باختسف مئتويات األهداف  

ااتوسط الطالبات    إذ ،  من  دتجات  نئبب  كانت 

دتاسب    :يتفق م  الدتاسات الئابقب مثلما  . م 33.7%

ودتاسب2015الراج ) ما    كديؤ و   .(2019ي)مدخ    ( 

البذهب   تدني    ثح إليه  أسبا   استقصاء  أهميب  من 

اللفظي اائا ل  حل  في  الطالبات  تحليل  عبر  ب  دتجات 

 أخطائ ن في حل هذه اائا ل. 

   :الثاني والثالث والرابع  األسئلة نتائج 

الصف  طالبات    تواجههالتي  ما طبيعب الصعوبات ا (1

في محافظب بةشب عند ح الثانوي  اا األول     لئال 

م ال  اللفظيب  ب  الرياضي ؛  اافاهيميباعرفب  افي 

 ؟وفقا ادخل تحليل الخطأ ااوضوعي

طالبات الصف    جههاتواوبات التي  ما طبيعب الصع (2

اائا ل   في محافظب بةشب عند حل  الثانوي  األول 

م ا  في  اللفظيب  اإلجرا يبالرياضيب  ااعرفب  ؛  ل 

 ؟وفقا ادخل تحليل الخطأ ااوضوعي

صف  طالبات ال  تواجههاي  وبات التصعال  بيعبما ط  (3

الثانوي   اائا ل  األول  بةشب عند حل  في محافظب 

ف اللفظيب  الئياقيبالرياضيب  ااعرفب  م ال  ؛  ي 

 ؟وفقا ادخل تحليل الخطأ ااوضوعي

قات تمت قراءة تعليهذه األسئلب  لإلجابب ع ى  و 

 :(1)حئب جدول مراحل أتب  ى  الطالبات ع

 القراءة األولى: 

تقالذه  ه  في تم  إجابافر راءة  الطالب غ  في  ات  ت 

التعليقات ع ى اإلجابات الصحيحب    مصفوفب تضمنت

الخاطئب  ا،  عليق  ت  325وعددها   اإلجابات  التي  وكذلك 

  ،أقئام بناء ع ى خياتات االختبات   ثسثبتم تصنيفها إلى  

 .اتتعليق 1010ات علي ا  وعدد التعليق

 القراءة الثانيب: 

ا عدد  الباحثاع  كل    اتابالست حدد  ع ى 

في  اخ سؤالتيات  إجابات    ، كل  عن  ملخص  كتابب  م  

في   القراءة  هذه  وساعدت  من ا،  ليل  توضيح الطالبات 

كانت   وإع  غصرها حتى  من  ا  أك ر شيوع  اختياتات  وجود 

ا مما  سبب  خاطئب،  حول  للتئاؤل  الباحثاع  ستدعى 

 ه. هذا التوّج 

 القراءة الثالثب: 

جداصنّ  في  األخطاء  الباحثاع  كل    م  تس ول  ف 

اح  سؤال، وض   كليث  الخاطئ  لجدول  ب  االختياتات 

مم  الطالبات،  تعليقات  ع ى  بناء  اختياتها  ا  ومبرتات 

التي   لألخطاء  متكرتة  تصنيفات  وجود  للباحثصع  وض  

الطالبات تاداتز    وقعت  ذكره  ما  يؤكد  وهذا  في ا. 

(Radatz,1980)    في ا يق   التي  الرياضيب  األخطاء  بأع 

ت يمكن  أن ا   سفض   ،ولبه بئ ا  حديدهالطس     عن 

الوقو م منتظمب   تكرات  حيث  في ا.  ن  انت  وك ع 

الباحثاع اقترحها  التي  تالتصنيفات  بصري  خيّ :  ل 

للمفهوم،  و خاطئ،   خاطئ  خاطئ  و إدتاك  إدتاك 

اافاهيم،   بصع  اانطقي،  و للعسقات  البناء  في  خلل 

ااعادالت،    ءأخطاو  حل  إجراء  و في  عند  أخطاء 

الحئابيب، تح الق  وضعف   العمليات  ع ى  د  ديدتة 

االستفادة من ااعطيات    وضعفئؤال،  ال  لو  منااط

 في الئؤال.  

 القراءة الرابعب: 

األخطاء إلى    صنفت  الرابعب واألخصرةالقراءة    وفي

أقئام )وهي  ،ثسثب  التي  ( 1:  اافاهيميب  ااعرفب 

إدتاك  يّ )تختتضمن: مفاهيم،  إدتاك  بصري،  ل 

اافاهيم( بصع  )العسقات  اإلجرا يب  ااعر   (2.  ي  تلافب 

)التتضم ابنان:  حل  اانطقي،  إجراء  ء  اعادالت، 

الحئابيب( )العمليات  ال  (3.  )حل  ئيااعرفب  اقيب 

تتضمن: التي  من  ااشكست(  االستفادة  ااطلو ،  )فهم 

 .ااعطيات(
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ذكر  ما  م   التصنيف  هذا  كوت  ويتفق  ه 

(Kaur,1997)  اائألب    بأع حل  ع ى  الطالب  قدتة 

امتسكتعود  الرياضيب   مدى  واا للمعرفه  إلى  تات  هاب، 

يتفقالرياضيب، و  م  دتاسب هوساوي    ذلك  الخبرة.كما 

اافاهيميب    أهميب  تكدأ  التي   ،(2018) ااعرفب 

وكذلك   الرياضيب،  اائا ل  لحل  اإلجرا يب  وااعرفب 

توفر   التي   (Kow,2011)  كاودتاسب   أهميب  أوضحت 

وعدم الئياقيب(،  ااشكست)ااعرفب  حل  كفايب    مهاتة 

لتمكصععاا الئابقتصع  اائا ل  الطس     رفتصع  حل  من 

 الرياضيب. 

 خطاء التي وقعت في ا الطالبات عند حل اائا ل اللفظيب )بناء ع ى تعليقات ن( طبيعب األ تكراتات  (: 3)جدول 

 املعرفة املفاهيمية  اإلجرائية  املعرفة ةاملعرفة السياقي

االستفادة من  

 املعطيات

تحديد 

 ااطلو  

اء ر جإ

العمليات 

 الحئابيب 

إدتاك العسقب بصع   البناء اانطقي  حل ااعادالت 

 اافاهيم 

ك  إدتا

 فهوماا

 
ّ
يل بصري  تخ

 خاطئ

43 63 41 28 65 172 85 56 

106 134 313 

الجدول) الطالبات  3يوض   أخطاء  أسبا    )

الحل.  تعليقات  وفق  ع ى ع ى  يظهر  ن  أبرز    وفيه  أع 

ف ضعف  إلى  تعود  اااألخطاء  بما    برفعي  اافاهيميب 

تخيّ  من  للمفهومتتضمنه  وإدتاك  بصري،  وإدتاك    ، ل 

اافا بصع  اإلجرا العسقات  ااعرفب  يلي ا  بما  هيم،  يب 

منطقي بناء  من  ااعادالت  ، تتضمنه  وإجراء    ،وحل 

ااالع ا  وأخصر  الحئابيب.  بما  مليات  الئياقيب  عرفب 

ااطلو  تحديد  من  من    ،تتضمنه  واالستفادة 

 .طياتااع

النتا  تفق  تو   نتا    من    عددم     هذه 

الئابقب وسابصر  دتاسب    : مثل  ، الدتاسات  هصرهولت 

(Herholdt Sapire ,2014)    فيلو ودتاسب 

عبدالكريم     (Veloo et al. ,2015)آخروع و  ودتاسب 

العرين  ،(2016حربي)وال ) ودتاسب    ودتاسب   ،(2017ي 

 . (Darmawan et al. ,2017)  وآخروعديوينتو 

أ اافاهيميب  أهميب   د تؤكن ا  كما    ،ااعرفب 

كما   ،مئتوى تحصيل الطس  في الرياضيات فيوتأثصرها 

التي بينت فعاليب    (2007) دتاسب الطوس    ذلكأكدت  

واإلجر  اافاهيميب  ااعرفب  متزامن  تدت    بشيل  ا يب 

باملجم التي  مقاتنب  اتتا  استعملتوعب  اعرفب ب  

اافاهيميب. ثم  ه  اإلجرا يب  نانة   و   يتالودتاسب 

بينت    (Hallet,Nunes&Bryant,2010)  وبراينت التي 

تحصيل   اعت  الطس أع  ااعرفب  الذين  ع ى  مدوا 

كاع أع ى من أداء الذين    ؛اافاهيميب في حلهم للمئا ل

 رفب اإلجرا يب. امتليوا ااع

ض يعزى  أع  ااعويمكن  في  الطالبات    رفبعف 

ا اارحلتصع  في  التعليم  تركصز  إلى  تصع  سةلدتااافاهيميب 

ااعرفب   دوع  اإلجرا يب  ااعرفب  ع ى  الئابقتصع 

ااشكست  ع  ن تئاعدهالتي    ، اافاهيميب حل    ذات  ى 

ذلك الئتويات  اا إلى  أشاتت  كما  التفكصر،  من  عليا 

وقن خشاع  والئلوليدتاسب  والنذير  وخشاع    ديل 

ي الرياضيات باارحلب علمأوضحت ميل م، إذ  (2014)

إلى   أكبر  رفااع  استعمالاالبتدا يب  بشيل  اإلجرا يب  ب 

اافاهيميب ااعرفب  ااعرفتصع    ،من  توفر  من  بالرغم 

التدت      بشيل يمتد  كما  اارحلب.  مقرتات  في  متوازع 

ااتوسطب   اارحلب  في  اانوال  هذا  إلى  ع ى  أشاتت  كما 

 .  (2016) ي والئلوليذلك دتاسب الحلة  

ااعرفب  و ع تدت    ع ى  ااعلمصع  تركصز  ود 

من األسبا     عددااعرفب اإلجرا يب إلى    وع يب داافاهيم

واالستقصا البحث  من  اازيد  تتطلب  آخذين    ،ءالتي 

ااعلمصع في  ب ا تدت   هؤالء  باالعتبات الكيفيب التي تم 

الجامعيب،  لوجود    اارحلب  ااعلمصع  إدتاك  وكذلك 

ااعر هذ من  النوعصع  ألهميب    فب،ين  كذلك  وإدتاكهم 

اافاهيميب مقا اعرفب اإلجرا يب، وقدتت م  باتنب  ااعرفب 

ااشرفصع   إدتاك  مدى  وكذلك  بين ما.  التميصز  ع ى 

ااهنيب  الت التنميب  برام   وطبيعب  لهما،  ربويصع 

ا تقبل  ومدى  للمعلمصع،  ااقدمب  لطس   التخصصيب 
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اافاهيمي ااعرفب  التعلدتاسب  ع ى  وقدتت م  م     املب، 

 مئا لها. 

طالبات  ال  لدى وجود ضعف    البحث كما أوضحت نتا    

الئياقيب،   ااعرفب  ترتبط  في  أعسه    وفقالتي  ذكر  ما 

اافاب ااعرفب  الطالبات، إضافب  ضعف   إلىهيميب لدى 

 قلب مماتسب الطالبات لحل ااشكست.

 اافاهيم وعدد األخطاء:العسقب بصع عدد 

عسقب ه  وتقود وجود  افتراض  إلى  النتي ب  ذه 

تكراتا، وكذلك    ك راء األخطبصع عدد اافاهيم ونئبب األ 

ات ونئبب األخطاء األك ر  وجود عسقب بصع عدد اإلجراء

وااعرفب  في    ؛تكراتا اافاهيميب  ااعرفب  مئا ل  من  كل 

ا.  اإلجرا يب اللفظيب، ولهما مع 

فقد اختبات    وعليه  تلكتم  بحئا     العسقب 

 :(4جدول) رسوع كما يوضحه عامل اتتباط بصم

  الخطأ األك ر تكراتا في مئا ل كل من جراءات ونئببقب بصع عدد اافاهيم وعدد اإل للعسع رسو بص معامل اتتباط: (4جدول)

 ااعرفب اافاهيميب وااعرفب اإلجرا يب وكسهما معا 

 معا جرائيةاملعرفة املفاهيمية واإل  جرائية املعرفة اإل  املعرفة املفاهيمية 

ا نئب  ا ات  تكر نئبب الخطأ األك ر   نئبب الخطأ األك ر تكراتا    ب الخطأ األك ر تكرات 

 0,232 عدد اافاهيم  0,125 عدد اافاهيم  **0,717 عدد املفاهيم 

 0.140 عدد اإلجراءات  0,059 عدد اإلجراءات  0,058- عدد اإلجراءات

 0.01صا يا عند دالب إح **

الجدول  من  بصع    (4)يتض   قوي  اتتباط  وجود 

طالبات  ع البصا  رات  عدد اافاهيم ونئبب الخطأ األك ر تك

ب اافاهيميب.  ااعرفب  مئا ل  حل  يوجد  عند  ال  ةنما 

ا في  اتتباط بصع عدد اافاهي  م ونئبب الخطأ األك ر تكرات 

بص اتتباط  يوجد  ال  وكذلك  اإلجرا يب.  ااعرفب  ع  مئا ل 

األ الخطأ  ونئبب  اإلجراءات  من  عدد  كل  في  ا  تكرات  ك ر 

ااع ومئا ل  اافاهيميب  ااعرفب    ،برا يجاإل رفب  مئا ل 

ا.   وكسهما مع 

ح  وعسوة  ذكره  سبق  ما  ااعرفب  ع ى  تأثصر  ول 

الطالبات  اافاهيميب وااعرف ع ى  ب اإلجرا يب ع ى قدتة 

اللفظيب الرياضيب  اائا ل  بص  ؛ حل  ع  فإع وجود عسقب 

ا  األخطاء  ونئبب  اافاهيم  أع  عدد  يمكن  ا  تكرات  ألك ر 

الطالبات    م هئي تعلم  تحئصع  يم  اهاافتحديد  بفي 

  عف كض   ،اضيب التي تواجه الطالبات مشكست في االري

مفهو  بصع  الخلط  أو  اافهوم،  وآخرإدتاك    وضعف  ،م 

ذلك   مراعاة  يتم  وعليه  اافاهيم،  بصع  العسقات  إدتاك 

 ليب التدت  .في مختلف مراحل عم

فق مئتويات ااعرفب في يب و اللفظ ضيبطالبات الصف األول الثانوي في حل اائا ل الريا تواجههالتي الصعوبات ا(: 5جدول )

 سب م الي الجبر والهند

 الهندسة  الجبر  

 إدتاك العسقات بصع اافاهيم -إدتاك اافاهيم-البصري التخيل   املعرفة

 -البناء اانطقي-افاهيمإدتاك العسقات بصع ا التطبيق 

االستفادة -تحديد ااطلو -لعمليات الحئابيبإجراء ا

 من ااعطيات 

حل -البناء اانطقي-تاك العسقات بصع اافاهيمإد-مفاهياك اإدتا

 االستفادة من ااعطيات -تحديد ااطلو -يبإجراء العمليات الحئاب-ااعادالت

الستفادة من ا -تحديد ااطلو -البناء اانطقي االستدالل 

 ااعطيات 

تحديد -البناء اانطقي-إدتاك العسقات بصع اافاهيم -بصري ل الالتخيّ 

 ة من ااعطيات تفاداالس- طلو اا

 ف الصعوبات وفق مئتوى الهدف: صنيت

الجدول  الص   ( 5)يوض   التي  عوبطبيعب  ات 

الثانوي عند حل اائا ل   األول  الصف  تواجه طالبات 

بناء ع ى    ؛الجبر والهندسب  الرياضيب اللفظيب في م الي

األهداف.  مئتوي م     ويسحظات  يشترك  الجبر  أع 

صعوبا في  منالهندسب  كل  الإدتا:  ت  بصع ك  عسقات 

ونات ااعرفب اإلجرا يب، وميونات ااعرفب  ، ومياافاهيم

بالئياقيب الهندسب  .  في  الطالبات  صعوبات  تزيد  ةنما 
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اافاهيميب،   ااعرفب  م ال  في  الجبر  جهن  وا  إذعن 

التخيّ  في  وإدت صعوبب  البصري  ولعل  ل  اافاهيم،  اك 

م ال   في  الطالبات  دتجات  تدني  سبب  يفئر  ذلك 

 م ال الجبر.  عن دة ب زيالهندسا

 االستراتي يات ااتبعب عند حل اائا ل (: 6جدول )

)إذا كانت اإلجابة خاطئة(، وصف االستراتيجية )إذا طأ سبب الخ

 كانت صحيحة(

رقم  )صحيحة/ خاطئة(  اإلجابة االستراتيجية

 السؤال

 A>B 9طئب خا التدتج حتساب التكلفة منذ الزيارة صفر ضمن الزيارات العشر تم ا

 B>A 9خاطئب التدتج لعشر دون احتساب االشتراك السنوي رات ام حساب تكلفة الزيات 

لم تعتمد على خصائص القطعة املتوسطة في مثلث، وإنما تعاملت 

 مع املعطيات والشكل فقط 

 15 صحيحب  التخمصع الذكي 

 19 صحيحب  الرسم  طالب  3فيه   قاربما عدا   ناطالبفي كل قارب  اارب ق 17رسم 

الطالبات كان في تحديد  أ لدى ن صحيًحا ولكن الخطسم كاالر 

 النتيجة املطلوب نفيها 

 19 خاطئب سم الر 

 عب عند حل اائا ل:االستراتي يات ااتب

  ثسث  ملناستعأع الطالبات   (6) يوض  الجدول 

اائا ل  لحل  وهذه    استراتي يات  الرياضيب، 

هي ا  :االستراتي يات  الذكي،  التخمصع  لرسم،  التدتج، 

مئا ل فقط، وهذا يؤكد ما ذهبت    ثسثلك في  كاع ذو 

نتا     الدت م   عددإليه  الئابقبن  تطرقت     اسات  التي 

لحل   بوليا  كدتاسب    ؛اائألبالستراتي يب 

البلوي   (2013) عبدالقادت ودتاسب    (2016)ودتاسب 

وإيتشيلز      (Salemeh&Etchells,2016)سلماع 

  التي  (2020)ودتاسب الجعفري   (2019)ودتاسب حمزة

ااعلموع    تأى  من    ضعف في ا  الطس     استعمال تمكن 

أثبتت   ،باائألحل    استراتي يات مدخ ي    كما  دتاسب 

من  تمك  ضعف   (2019) واااليي الطس     استعمال ن 

 تبات. االستراتي يات عند حل االخ 

أع   الجدول  يوض     لاستعما كما 

اإلجابات   إلى  للوصول  ا  كافي  يكن  لم  االستراتي يات 

ال  الصحيحب؛ الطالبات    استعملت   (9) ئؤال  ففي 

الب نطقي  ناء ااالتدتج بشيل صحيح م  وجود خطأ في 

اائألب  للمئأل وفي  الط  عددقامت    (19)ب،  البات  من 

من  ا  عدد  أع  إال  صحيح،  بشيل  الزواتل  لم  برسم   ن 

ال اإلجابب  اختيات  في  البناء    ؛صحيحبيوفقن  لضعف 

 اانطقي لدن ن.  

 الشطب والتعديل:

خإج  55ب  شطلوحظ   الختيات  ابب  اطئب 

الصحيحب  تمثل    ،اإلجابب  حاالت  %  30.18وهي  من 

واختيات إجابب    ، بب صحيحبإجا  67  ت شطبو لشطب،  ا

الشطب،  %  24.77تمثل  وهي    ،خاطئب حاالت  من 

خا  100وشطب   خاطئب    ،طئبإجابب  إجابات  واختيات 

 من حاالت الشطب. % 45.04وهي تمثل   ،أخرى 

فإع   الباحثصع  نظر  وجهب  ااومن  عرفب  ضعف 

الطالبات لدى  ونقصاع    بتئبّ   ؛الرياضيب  ترددهن  في 

لدن   إضاالثقب  ان،  قلب  إلى  للتدتيبات  فب  اماتسب 

 الرياضيب. 

ذلك أو    وم   االفتراض  هذا  بصحب  الجزم  يمكن  ال 

 . ضوع بمزيد من الدتاسات حول هذا ااو كفايته إال

 توصيات البحث 

 : اآلتيب  يوص ي البحث بناء على نتائجه

ع ىالترك  (1 اافاهيميب  ااعر   صز    تعليم عند  فب 

 . يبإلجرا وتبطها بااعرفب ا  وتعلمها،  الرياضيات

استراتي ياتال  تكثيف (2 ع ى  اائا ل    تدتيب  حل 

الحص ال في  تطبيق    ،الدتاسيب  صرياضيب  وعند 

 ف أدوات التقويم. مختل

يمتليون ا    ستعمالال الطس     توجيه (3 التي  ااعرفب 

 عند حل ااشكست الرياضيب. 

ب األخطاء الرياضيب ااتكرتة في حل  معالجعنايب بال (4

اتضحت   كما  اللفظيب  الباائا ل    عبر حث؛  في 

 ب. الرياضيات، ومماتسات ااعلمصع الصفي  منهج

 مقترحات البحث 

بناء   الحالي  البحث  نتا  هيقترح    أبحاث   إجراء  ع ى 

 : حول 



 (م2021 سبتمبر /هـ1443 صفر)الرياض    –  8العدد  –المجلة السعودية للعلوم التربوية 

 

36 

حل اائا ل الرياضيب اللفظيب في تعليم    واق  (1

الثانويب، سو  ااارحلب  الدتاسيب،  لحصب  اء في 

 دوات التقويم ااتنوعب. أأو عند تطبيق  

دتاسات   (2 بصعمقات للإجراء  اا  نب  ئا ل  حل 

ااعرفب   ع ى  القا مب  الرياضيب،  الرياضيب 

ع ى   القا مب  اائأوتلك  حل  لب  خطوات 

 لجوتج بوليا. 

عدد   (3 بصع  اإلجراءات  العسقب  وعدد  اافاهيم 

ا ل  اع اائونئبب األخطاء األك ر تكراتا في أنو 

الا كانت  سواء  أو  لرياضيب  الجبريب  أو  لفظيب 

وت  أك ر دقب لد  تحديد  للوصول إلى  ؛اارسومب

في   الرياضيب واإلجراءات  توجيه حل  اافاهيم 

 الطالبات.

ب إجابات الطس  عند  دق  ع ىالعوامل ااؤثرة   (4

 ي يات حل اائألب.تطبيق استرات

ذات   (5 اائا ل  لحل  الطس   است ابات 

متع  االختيات  أسبا   و   ،ددمن  عن  الكشف 

 التردد عند الحل واالختيات. 

 

 *** *

 املراجع العربية

شمأ إبرابو  فرج  حئنالب،  ااتغصرات 2012)  هيم  بعض  أثر   .)

القدت ا في  اللفظيب  الرياضيب  للمئا ل  ع ى لبنا يب  ة 

ت م تم   كليب  طس   لدى  غزةحلها  م لب  . دتيب 

األزهر اإلنئانيب  جامعب  العلوم  سلئلب   :  .14(1)  ،

345-380 . 

سعيد)  األسمري،  ت2016زايد  التي  الصعوبات  تسميذ  (  واجه 

ال في  الصف  االبتدائي  الرياضيب  ئادس  اائألب  حل 

منشوتة  ماجئتصر  تسالب   .وأسباب ا االك   ،غصر  جامعب 

 سعود، الرياض، ااملكب العربيب الئعوديب. 

مئتوى صعوبب خطوات    ( 2016البلوي، عايد بن ع ي محمد.)

للفظيب لدى طس  ب الرياضيب اائألراتي يب حل ااست

م لب كليب  جهب نظر ااعلمصع.  رحلب ااتوسطب من و اا

سعيد،التربيب بوت  جامعب  التربيب،  كليب   ،  (81)  ،91-

100 

عبدالرحمن.) فوزيب  حل  (  2011الثبيتي،  صعوبات  تحديد 

الصف  ااشكست   تلميذات  لدى  اللفظيب  الرياضيب 

االبتدائي مع  من  الراب   نظر  ومشرفات لمات  وجهب 

الطا فالرياض بمدينب  ق  .يات  ماجئتصر،  ئم تسالب 

الترب  كليب  التدت  ،  وطرل  أم  ااناهج  جامعب  يب، 

 العربيب الئعوديب.القرى، مكب ااكرمب، ااملكب 

أداء خريجي (. مئتوى  2013الحربي، الخليل بن عبدالرحمن. )

الئعودي العربيب  ااملكب  في  الثانوي  في  التعليم  ب 

ااعرفيبواا  القدتات التربيب  تسالب   .األساسيب  هاتات 

النف  سعود  وعلم  االك  جامعب  الجمعيب    -: 

والنفئيب،  الئعود التربويب  للعلوم  -144 ، (41)يب 

125 

الحلة  ي، سعيد بن شبةب بن عبدهللا، و الئلولى، مئفر بن 

للمعرفب  2016)  سعود. التدت ئّيب  ااماتسات  واق    .)

واإلجرا ياافاهيمي   لدىب  تياضي    ب  اارحلب  معلمي  ات 

التربوي .طب ااتوس ااتخصصب:املجلب  الدوليب  دات    ب 

 .  372  -354،  (7)5ات واألبحاث، سمات للدتاس

(. الضعف في حل  2020ع ي بن منصوت بن حزام. )الجعفري،  

ال الرياضيب  اارحلب  اائا ل  طس   لدى  لفظيب 

الم ل .االبتدا يب: أسبابه وعسجه : اترياضيب تربويات 

 -108،  (4)23رياضيات،  ااصريب لتربويات ال  الجمعيب

136 . 

نوال   حل    (2015)  عبدالرحمن   محمدالراج ،  مئتوى 

طا لدى  الرياضيب  نوتة  لبات  ااشكست  األمصرة  جامعب 

  ب ااتخصصب: املجلب التربويب الدوليبنت عبدالرحمن.  

 .216-200، (3)4واألبحاث، دات سمات للدتاسات 

فؤا )دالطوس،  اافاه(  2007.  ااعرفب  بصع  يميب  العسقب 

اإلج الئاب   وااعرفب  الصف  تياضيات  في  را يب 

مختلفصع.باستخد تعليميصع  تتابعصع  تسالب    ام 

منشوتةماجئتص غصر  الزتقاء،  ر  الهاشميب،  الجامعب   ،

 األتدع. 

( صعوبات حل اائا ل اللفظيب 2011د حمزة.)العبودي، أحم

الرياضيات   افي  تسمذة  الدى  االبتدائي لخالصف  م  

، كليب  اإلنئانيب. م لب العلوم  مي ممن وجهب نظر معل

اإلن للعلوم  بابل،  التربيب  جامعب  -317  (،8)ئانيب، 

323 . 

عبدالرحمن.)  العريني، اائا ل  2017حناع  حل  صعوبات   )

طالبات اارحلب االبتدا يب من    الرياضيب اللفظيب لدى

ااعلمات.   نظر  التر   م لب وجهب  عب  جام  ،بويبالعلوم 

 . 187-154 ،(2)2. األمصر سطام بن عبدالعزيز
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عبدالرحيم.)ا سحر  حل  األخطا(.  2013لعملب،  في  الشائعب  ء 

اللفظيب   الرياضيب  طلبب  اائا ل  لدى  الرياضيات  في 

نظ وجهب  من  األساس ي  الراب   ااعلمصالصف  في  ر  ع 

الخليل. القدس.   محافظب  جامعب  ماجئتصر.  تسالب 

 ع. فلئطص

) ع ي  محمد  القبيست، محمد  أحمد  وااقدادي،  أثر  2014،   .)

يم ق القوة الرياضيب ع ى استيعا  اافاهالتدت   وف

طالبات لدى  األساس   الرياضيب  الثامن  في الصف  ي 

التربويبم لب  األتدع.   العلوم  الجامعب  .  دتاسات 

 .346-333، (1) 41األتدنيب. 

أحمد. ع ي  والجمل،  حئصع،  أحمد  معجم 2003)اللقاني،   .)  

وطرل  ااص ااناهج  في  ااعرفب  التربويب  طلحات 

 . القاهرة. عالم الكتب. االتدت  

اائت دين  2015النذير،محمد) الطس   تمكن  مئتوى   )

الرياضيب امع في  ااعرفب  من  سعود  االك  ات ب 

األساس ومئتويات االجامعيب  تربويات ،  يب  م لب 

ااصريبالرياضي املجلد  ات  األ 18،  الجزء  (،  3)ول،  ، 

110-139 . 

( عبدهللا.  محمد  تعليم 2020النذير،  فلئفب   )

 . مطاب  طيف إدتاك الرياض..الرياضيات

)حمز  هاشم.  عبدالوها   محمد  حل  2019ة،  صعوبات   .)

اللفظيب    اائا ل اارحلب الرياضيب  طلبب  لدى 

مدينب   في  ااعلمصع  عمااألساسيب  نظر  وجهب  من  ع 

التربويباملج .وااعلمات جالب  اليويت  :    م ل    -معب 

  .161  -131،  (133)34النشر العلمي، 

أ سيد  التوم،  و  عبدالرؤوف،  زكريا  يحيى  حاججبر،   .حمد 

اارحلب   (2004) طلبب  تواجه  التي  الصعوبات 

اائألاأل  في حل  الرياضيات ساسيب  في مادة  اللفظيب  ب 

ر  )تسالب دكتوتاه غص قلقيليب وسبل تذليلهاظب  في محاف

 م.  لخرطو ب النيلصع، امنشوتة(. جامع

قنديل،   و  مطاوع،  محمد  خشاع،  حلمي،  بن  خالد  خشاع، 

( الغيظ.  ابو  عبدالصمد  بصع  2014تفعت  التوازع   .)

رة  ميب والعوامل ااؤثااعرفب االجرا يب وااعرفب اافاهي

باارحلب الرياضيات  معلمي  لدى  في اال   فيه  بتدا يب 

الئعوديب  العربيب  الت .ااملكب  العلوم    ربويب: م لب 

سعود  اال  جامعب التربيب،    -ك  - 287،   (2)26كليب 

310 . 

اللفظيب   صعوبات(  2013عبدالقادت، خالد فايز.) حل اائألب 

ا الئادس  الصف  طلبب  لدى  الرياضيات  ألساس ي  في 

م لب جامعب ة من وجهب نظر ااعلمصع.  بمحافظات غز 

األ  -قص ى األ جامعب  اإلنئانيب،  العلوم  قص ى. سلئلب 

17 ،(1) :77-106. 

اللفظيب (  2017خالد فايز.)  قادت،عبدال صعوبات حل اائألب 

ب الثانويب بمحافظات في الرياضيات لدى طس  اارحل

األقص ى غزة.   جامعب  العلوم   -م لب  سلئلب 

 .246-218 (،1)21قص ى. إلنئانيب، جامعب األا

أ يحيى  حمزة  حمد،لهاف،  ( 2017عبدالحكيم.)  الرياش ي، 

توا التي  طالصعوبات  اارحلب  جه  في ااتو س   سطب  

ا  اائا ل  الرياضيب.  حل  التربويب للفظيب  املجلب 

 .128-115 ، (3)6. الدوليب ااتخصصب 

ااتحدة  املجل بالواليات  الرياضيات  اعلمي  الوطني    

الرياضيات  (  2013/ 2000األمريكيب.) ومعايصر  مبادئ 

التتسيبااد مكتب  الخلي ، .  لدول  العربي  ربيب 

 ب. ئعوديب العربيب الملكالرياض، اا

هاد بن  ع ي  صال .  مدخ ي،  بن  عوض  واااليي،  جابر،  ي 

اارحلب  2019) وطالبات  طس   تمكن  مئتوى   .)

اائألب ا حل  استراتي يات  استخدام  من  اتوسطب 

اللفظيب التربيب: الرياضيب  في  العلمي  البحث  م لب   .  

شم   جامع عصع  والعلوم كلي-ب  لآلدا   البنات  ب 

 . 297-252، (12 )20والتربيب، 

تط  مركز في  البحثي  )التمصز  والرياضيات.  العلوم  ( 1436وير 

التقويميب   للدتاسب  الثالثب  اارحلب  اشروع تقرير 

تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعيب في التعليم  

"ال الئعوديب  العربيب  بااملكب  الراب ". تقريالعام   ر 

 عب االك سعود.  جام

إبراهي نوال  اافاهيميب  الهندااعرفب  (  2018)م هوساوي،  سيب 

را يب لدى طالبات اارحلب الثانويب وعسقت ا بحل واإلج

الرياضيب. ااناهج    تسالب  اائألب  قئم  ماجئتصر، 

سعود،   االك  جامعب  التربيب،  كليب  التدت  ،  وطرل 

 وديب.  الئعالرياض، ااملكب العربيب 

تق والتدتيب.)هيئب  التعليم  م(  2019ويم  تعلم   ال  وثيقب 

التعليم واه  ات.الرياضي لتدتيب. وثيقب غصر  يئب تقويم 

 منشوتة. 
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 في مدينة الرياض املرحلة الثانوية معلمي وجهة نظر البدنية من   التربية منهج في  معوقات التعليم عن بعد 

 ( 1)محمد بن جساس راشد د.

 ( ه1442 /8/ 28وقبل - ه26/7/1442قدم للنشر )
املرحلة الثانوية   معلمي نظر هة لبدنية من وجهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات التعليم عن بعد في منهج التربية ا املستخلص: 

من خالل استبانة تكونت من خمسة أقسام تشمل  في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي،  

املحتوى    :على ومعوقات  الطالب،  ومعوقات  االمور،  اولياء  ومعوقات  املعلم،  ومعوقات  املدرسة،  إدارة  عينة    فتتأل.  لدراس ي امعوقات 

%( من مجتمع البحث. أظهرت نتائج الدراسة أن مدى موافقة املعلمين على معوقات  78.9تربية بدنية، يمثلون )  معلم(  101الدراسة من )

بوجه عام عند كانت  البدنية  التربية  في منهج  بعد  )  مدى  التعليم عن  العام  الحسابي  املتوسط  بلغ  إذ  عني يمما  ،  (5من    3.94"موافق"، 

،    لتعليم عن بعد في التربية البدنية في املرحلة الثانويةت كثيرة تعوق ا وقاوجود مع
ً
جاءت معوقات  بمدينة الرياض. ترتيب املعوقات تنازليا

في املرتبة االولى )  ،بين املعوقات  املحتوى الدراس ي  للقسم  بلغ املتوسط الحسابي   (،  4.25إذ 
ً
"موافق جدا  وجاءت   "؛  وتمثل مدى موافقة 

معوقات ادارة (، وتمثل مدى موافقة "موافق"؛ وجاءت  4.20في املرتبة الثانية، إذ بلغ املتوسط الحسابي للقسم ) االمور  اء  معوقات أولي

فجاءت في املرتبة    معوقات املعلم؛ وأما  وتمثل مدى موافقة "موافق"  (،3.84في املرتبة الثالثة، إذ بلغ املتوسط الحسابي للقسم )  املدرسة

ا  ،ةعالراب بلغ  الحسابي  ملتإذ  "موافق"(3.80)  للقسموسط  موافقة  مدى  وتمثل  االخيرة،  املرتبة  وفي  بلغ ،  الطالبمعوقات  جاءت    ؛  إذ 

للقسم الحسابي  "موافق"(،  3.77)   املتوسط  موافقة  مدى  بين  .  وتمثل  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  ال  أنه  النتائج  أظهرت   ،
ً
أيضا

التعلماستجابات عينة الدراسة نحو   البدنية  عن بعديم  عوقات  التربية  التدريس،   في منهج  في  التعليمي، والخبرة  تعزى ملتغيرات: املؤهل 

التعليم عن بعد، ألجل تجاوز   في ضوء تكنولوجيا  ومكوناته، وأنشطته التعليمية  منهج التربية البدنيةأوصت الدراسة، بتطوير  .  والتدريب

 . املعوقات في املرحلة الثانوية

. نوية، اململكة العربية السعودية التعليم عن بعد، التربية البدنية، املرحلة الثا ،معوقات :يةلمات املفتاحالك

Obstacles of Distance Education in Physical Education Curriculum from the Perspective of 

Teachers at Secondary Stage in Riyadh City 

Rashid M Jassas(1) 

(Submitted 09-03-2021 and Accepted on 10-04-2021 ) 

Abstract: The aim of this study was to investigate the obstacles of distance in physical education [PE] 

curriculum from the perspective of PE teachers in secondary schools at Riyadh city at the Kingdom of Saudi 

Arabia. This study implemented a descriptive methodology, used a questionnaire that had five sections: 

obstacles of school administration, obstacles of PE teachers, obstacles of parents, obstacles of students, and 

obstacles of content. The study sample consist of (101) PE teachers, represented (78.9%) of PE teacher in 

Riyadh. The main findings showed that teachers agreement on the obstacles of distance Education in PE were 

at the extent of (agreed), with the total mean scored (3.94 form 5), which suggested that PE teachers 

encountered numerous obstacles in distance Education in PE. The first obstacles was PE content, with main 

mean scored (4.25), indicated teachers' agreement at the extent of "strongly agreed"; the second obstacles 

was Parents, with main mean scored (4.20), indicated teachers' agreement at the extent of "agreed", the third 

obstacles was school administration, with main mean scored (3.84), which indicated teachers' agreement at 

the extent of "agreed", the fourth obstacles was PE teachers, with main mean scored (3.80), indicated 

teachers' agreement at the extent of "agreed", the fifth obstacles was students, with main mean scored (3.77), 

indicated teachers' agreement at the extent of "agreed". In addition, there were no statistically significant 

differences between teachers with different level of qualification, experience and training. The study 

recommended that the content of PE curriculum is developed in the light of distant education technologies, in 

order to overcome obstacles in secondary stage.   

Keyword: Distance Education, Physical Education, Secondary School, Kingdom of Saudi Arabia  
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 املقدمة 

منذ  في املؤسسات التربوية  برز التعليم عن بعد  

، وشكل ظهور هذا النوع من  العشرينسبعينات القرن  

  طرق التعليم نقلة نوعية في النظم التعليمية واملناهج و 

الوقت.  ا ذلك  في  السائدة  التعليم فقد  لتدريس  قدم 

حقيقية ن  ع فرصة  في  ل  بعد  في لتوسع  الطالب  قبول 

التعليمية الجغرافي   البرامج  املوقع  عن  النظر  بغض 

على   ساعد  مما  والعرق،  في    فراداأل تمكين  والجنس 

التعليم على  والعانيعبد    يؤكد   . الحصول    املجيد 

قدرة املؤسسات  تطلب  عن بعد ي  أن التعليم  (2015)

عل الالتربوية  املستجدات  مواكبة  في سر ى  يعة 

التحديات  واالتصال  الحاسوب   تكنولوجيا وتجاوز   ،

توظيف  والصعوبا لضمان  املتواصل  والعمل  ت، 

   . الطالب واملعلم واملدرسةلخدمة  التعليم عن بعد

( الجبالي  في  2016يصف  املستقبل  مدرسة   )

تعطي سوف  بأنها  بعد،  عن  التعليم  الطالب    عصر 

ملناهج  ا  نقال، وأقراص مضغوطة بها  حاسبحقيبة بها  

بعاد،  عومة بنظام صوتي وبصور ثالثية األالدراسية مد

الدراس ي  و  الفصل   مزوديكون 
ً
باإلنترنت   ا باتصال سريع 

  واملعلم  التحاور بين الطالبضوئية، و ال  لياف األبتقنية  

املؤتمرات    يقوناتأباستخدام   فيديو  نظام  في  صغيرة 

أصبحت  الحاسب  أو  الجوال  بالهاتف   صلاملت لقد   .

بعض الدول خالل  ستقبل حقيقة ظاهرة في  ملمدرسة ا

التكنولوجي، التقدم  تسارع  مع  وجيزة  واحتياج    فترة 

إلى    املؤسسات العملية  يعز تالتعليمية  مخرجات  ز 

بعد  التعليمية عن  التعليم  توظيف  ضمان  و ،  عبر 

الص  التعليم  استمرارية األزمات  وقت  ة  حيأثناء 

فيروالطبيعية.   جائحة  أدت  املثال،  سبيل    وسفعلى 

)كوفيد )  إلى(  19-كورونا  من  أكثر  مليار  1.6انقطاع   )

التعليم في ) أي ما يقارب    دولة(  161طفل وشاب عن 

مستوى  80) على  باملدارس  امللتحقين  الطالب  من   )%

تعليمية    نظمةأوعانت    (، 2020لبنك الدولي،  العالم )ا

فيمن   ا  تقطع  لعدم  لعتقديم  نتيجة  التعليمية  ملية 

النظام  التعليم  املف  ول لتحل  جاهزية  من  والطارئ  اجئ 

ولسنا في سياق دراسة    . لتعليم عن بعدالحضوري إلى ا

والتي    زمةاأل تداعيات   الدول،  في  التعليم  على  الصحية 

في دراسات   في هذا  بسطت   ;Dorn املجالمتخصصة 

Hancock; Sarakatsannis; Viruleg)،  2020،)  ال  إ

اأ إلى  الحضوري  التعليم  من  السريع  التحول  عليم  لتن 

إلعادة الطالب إلى العملية التعليمية   عن بعد كان الحل

 الصحية العاملية.   زمةاأل  أثناء

بدور  تقوم   املدرسة  التعليم عن    رئيسإدارة  في 

واملتابعة،    فيوتشترك  بعد،   والتنفيذ،  التخطيط، 

  ولياءأ و لمعلمين  لالدعم  تقديم  و   ،والتوجيه  ،شرافواإل 

الكسجي  والطالب.    األمور  تعمل(  2016)يقترح    أن 

على  احتياجات    وفق  املدرسة  ملواجهة  املرونة  مبدأ 

واملعلمين ويلخص  الطالب  املرنة    دارة اإل   أعمال، 

بعد عن  تحديد  للتعليم  للتعليم    في  املتاح  الوقت 

شروط القبول في الدراسة، واملنهج التعليمي  و والتعلم،  

وتسليم  لالتعواملواد   التربوي.  و   ، عمالاأل يمية،  الدعم 

ذلك،ضباإل  إلى  )  افة  عامر  أهمي71:  2015يرى  ة  ( 

في   بعد  التدريساملرونة  عبر  عن  وذلك  ب،  ن  يالدمج 

من    يمكن الطالب  بما"  املتنوعةالتدريس    استراتيجيات

وغير  ت شاال  متزامنة  تفاعالت  في  والتعاون    متزامنة راك 

م املعرفة  وابتكار  خاللتبادل  عاملية  ن  مشكالت  ل 

   .دهم"اج حقيقة على اختالف أماكن تو 

فاعلية   العلمية  الدراسات  من  عدد  تناولت 

التربية    وتقنياته وتطبيقاته  التعليم عن بعد في تدريس 

( وتوت  أجرى  املثال،  سبيل  فعلى  (  2010البدنية. 

تعليمي   موقع  أثر  على  التعرف  إلى  هدفت  دراسة 

رات البدنية لدى طالب  ااملهباستخدام االنترنت في تعلم 

الرياضي التربية  مصر،    ة،كلية  بدولة  املنوفية  بجامعة 

ا الدراسة  بواقع  وطبقت  ونصف  شهرين  ملدة  لبرنامج 

 وفق الجدول الدراس ي للمقرر،  
ً
  حيث وحدتين أسبوعيا

يتم   والتي  املوقع  في  العلمية  املادة  على  الطالب  يطلع 

ال داخل  املعلم  مع  مجموعات  في  صف، مناقشتها 

 نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائي  ظهرت أو 
ً
بين    ا

البدنية   التمرينات  تعلم  في  املجموعةالطالب    ولصالح 

األ هذا  الدراسة  وعزت  توظيف  التجريبية،  إلى  ثر 

العلمية بشكل دائم للطالب    أتاحت   التي التقنية   املادة 
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 Casey)جونس كاس ي و على املوقع االلكتروني. كما قام  

& Jones)  ،2011    أثر تقويم  إلى  هدفت  بدارسة 

التعل التربية    )تقنية  يمتكنولوجيا  درس  في  الفيديو( 

الطالب  لدى  البدني  النشاط  مستوى  على  البدنية 

بدولة   السابع  واستخدمسترالياأالصف  الدراسة  ،  ت 

النوعي واستمارة  ،  املنهج  تأملية،  ومدونات  املقابلة، 

إلى ن فهم  ستح  مالحظة. وأشارت نتائج مقابلة الطالب 

ف( واكتشاف  لقستهدفة )الرمي والالطالب للمهارات امل

في الصف، وأما    قراناألوالتفاعل أكثر مع   داء األ خطاء أ

تطوير   في  صعوبة  وجود  فوضحت  املعلمين  مقابلة 

املناسبة   االلكترونية  التعليمية  العمرية    مرحلةللاملواد 

و  للطالب.  ،  أوالفنية 
ً
وكروز  وهاستي    باالو دراسة يضا

  تي ال  (Palao, Hastie, Cruz & Ortega, 2015)  قاتوأو 

توظيف تكنولوجيا الفيديو    أثرإلى التعرف على    هدفت

  القوى بدرس ألعاب  اللوحية( في تعلم مهارات    جهزةأل ا)

بدولة   الثانوية  املرحلة  طالب  على  البدنية  التربية 

النتائج  سبانياأ الطالب    ا تحسن، وأظهرت  تعلم  ما  فيفي 

أكثر  ر ذية  غت  فيهتلقوا   الفيديو  بتقنية  مدعمة  اجعة 

أقرانه  كما  م  من  الصف،  وجود   شارأ في  إلى  املعلم 

إلى قلة وقت الحصة   الدرس ترجع  صعوبات في تطبيق 

وكذلك   الفيديو.  بتقنية  املعلم  لدى  املعرفة  وضعف 

هدفت إلى التعرف على أثر    التي( 2015دراسة محمد ) 

( التكنولوجيا  على  قائم  تعليمي  جهاز    -تر و كمبيبرنامج 

الت   سطواناتأ-عرض تحسين  في  يل  حص مدمجة( 

وامل والبدني  تالميذ  املعرفي  لدى  الطائرة  كرة  في  هاري 

باملرحلة   الثامن    اإلماراتبدولة    عداديةاإل الصف 

دالة   فروق  وجود  النتائج  وأظهرت  املتحدة،  العربية 

إحصائية بين التالميذ في االختبارات البدنية واملعرفية  

لواملهاري وعزت  ص ة،  املبرمج،  التعليم  مجموعة  الح 

إلى  هذالدراسة   النتيجة  لتوظيف    يجابياإل   ثراأل ه 

ودراسة   البدنية.  التربية  درس  في  ليندبرج  التكنولوجيا 

)  وسو   التي(  Lindberg, Seo and Laine, 2016ولين 

حركية   اإللكترونية  لعبة  فاعلية  تقويم  إلى  هدفت 

(Running Othello 2  تطبيق على  في    ف هات(  جوال 

والبد املعرفي  التحصيل  مستوى  واالنفعالي    نيتحسين 

بدو  ابتدائي  الثالث  الصف  طالب  كوريا،  لدى  لة 

التحصيل   تحسين  في  فاعلية  الدراسة  نتائج  وأظهرت 

( بنسبة  التعليم  %77املعرفي  في  صحيحة  إجابة   )

على   بالتعليم  اإللكترونية  لعاباألالقائم  مقارنة   ،

اتجاه إيجابي نحو استخدام    جود(، وو %65التقليدي ) 

لدى    ةلكترونياإلاللعبة   االتجاه  مقياس  على  الحركية 

والويس ي   الحمدون  أجرى  ذلك،  إلى  باإلضافة  الطالب. 

هدفت إلى قياس أثر برمجية تعليمية    ( دراسة 2017)

القوى لدى   الجلة بألعاب  محوسبة في تعلم مهارة دفع 

كلية   بجامعةطالب  بدول  التربية  ،  ردنأل اة  اليرموك 

إ النتائج وجود فروق ذات داللة  بين  حص وأظهرت  ائية 

في   من    داءاأل الطالب  التعليم  مجموعة  لصالح  املهاري 

خالل البرمجية، وعزت الدراسة هذه النتيجة إلى إتاحة  

ممارسة   التعليمية  الخبرات  ممارسة  فرصة  البرمجية 

مباشرة، والتشويق الذي يالزم توظيف التكنولوجيا في 

)  يم.التعل كرتسشمان  (  Kretschmann, 2017وقام 

ه التعرفدفبدراسة  إلى  استخدام    ت  أثر    جهزةأعلى 

( اللوحية  في تدريس  Tablet Technologyالكمبيوتر   )

ابتدائي.   الخامس  الصف  لطالب  البدنية  التربية 

املختلط،   العلمي  املنهج  الدارسة  واستخدمت 

وظيف تتم  واملقابلة مع الطالب. و   دائيةاأل واالختبارات  

ورة وتحليل  مص األجهزة اللوحية في تقديم تغذية راجعة 

السباح مهارات  في  الطالب  ألداء  سبعة  فني  خالل  ة 

  أداءفي    ا يجابيإ  ا تحسندراسية، وأظهرت النتائج    سابيعأ

  30.72الطالب في االختبار القبلي والبعدي بمتوسط )

الطالب    29.73ثانية،   ومساعدة  التوالي(،  على  ثانية 

  دائية األ   األخطاءهدة  األداء من خالل مشا  تطويرعلى  

 ا.  حيحهتصو 

معوقات  قامت دراسات علمية باستكشاف كما 

. فعلى بشكل عام  الدراسيةالتعليم عن بعد في املناهج  

املثال،  )   قام  سبيل  إلى   دراسة ب(  2011جبر  هدفت 

استخدام التكنولوجيا في تدريس    معوقاتالتعرف على  

  من وجهة نظر املعلمين   ويةنالثا  مواد الفلسفة باملرحلة

الشرق محافظة  مصر،   ية في  واستخدمت    بدولة 

و  الوصفي،  املنهج  وأظهرت    االستبانة،أداة  الدراسة 
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ملستحدثات التكنولوجية  توظيف ا  معوقاتالنتائج أن  

عام   حسابي  بمتوسط  مرتفع،  مستوى  عند  بلغ جاء 

النتائج  (؛3من    2.43) تشير  موافقة    إلى  كما  أن 

الصعاملعلمي في  بدرجة  و ن  التحتية  والبنية  املادية  بات 

متوسطة،  تفمر  املعلم بدرجة  بينما صعوبات  ومن  عة، 

جاء املعوقات  تلك  التحتية   أبرز  البنية  لتوفير    ضعف 

الحاسوب   )  واالتصال أجهزة  املدارس    وقلة(،  2.69في 

توظيف   في  للمعلم  املنهي  التدريب  املستحدثات  برامج 

اة  قلو (،  2.63)   التكنولوجية علم  ملمعرفة 

التكنولوجية   تشجيع    ضعفو   (، 2.21)باملستحدثات 

للمعلمين في   املدرسة  التكنولوجيا  استخدام  على 

 (  أو (؛  2.03التدريس 
ً
النتائج  يضا أظهرت  عدم وجود  ، 

استخدام   في  املعلمين  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

واملؤهل   الجنس،  ملتغير  تعزى  التعليم  تكنولوجيا 

بينما توجد  بريب، والخ التعليمي، والتد التدريس،  في  رة 

مع في  ملتغير  وقفروق  تعزى  التعليم  تكنولوجيا  ات 

هدفت    دراسة  (2013شقور)   وأجرى   ل التعليمي.املؤه

التعرف في  على    إلى  التكنولوجيا  استخدام  معوقات 

فلسطين،   دولة  في  الدراسية  املراحل  بجميع  التدريس 

) و  الدراسة  عينة  ومعلمة790شملت   
ً
معلما  ) ،  

و  املنهج  ت واستخدم التحليلي،  وأداة    الوصفي 

وجودالواظهرت  ،  بانةستاال  بنسبة    نتائج  معوقات 

منها عدم  ،  في املدارس  %( 30ى ) ( إل%79تراوحت بين ) 

بنسبة    كاف  بشكل    جهزة األ توافر   املدراس  مقدارها  في 

باألجهزة  79%) املعلم  معرفة  ضعف  ثم    دوات واأل (، 

( قنا70بنسبة  جاءت  بينما  املعلم%(،  جدوى  ب  عة 

( منخفضة  بنسبة  الدراسة  بينت  ا  كم  %(،30التقنية 

إحصائية   داللة  ذات  فروق  استخدام    فيوجود 

تكنولوجيا التعليم تعزى ملتغير املؤهل التعليمي لصالح  

املؤهل   املؤهل    قل األحملة  حملة  على  )الدبلوم( 

سنوات   ملتغير  تعزى  فروق  ووجود  فأعلى،  بكالوريوس 

،  طول األ الخبرة  ي ذو املعلمين   ريس لصالحالخبرة في التد 

 تعزى ملتغير الجنس. يوجد فروق  في حين ال 

التربية    أماو   التعليم عن بعد في منهج  معوقات 

إلى  2010قام اللهيبي )قد  ف  ،البدنية ( بدراسة هدفت 

التعليم   تطبيق  معوقات  مادة    لكترونياإلتحديد  في 

وكو  املكرمة،  مكة  مدينة  في  البدنية  عينة  التربية  نت 

)سالدرا من   124ة 
ً
معلما املراح  (  جميع  ل  من 

الوصفي،  الدراسية املنهج  واستخدمت  واالستبانة،  ، 

معوقات   على  الدراسة  عينة  موافقة  النتائج  وأظهرت 

عالية،   بدرجة  البدنية  التربية  في  بعد  عن  التعليم 

التربية   ملعلم  التربوي  التدريب  في  ضعف  ووجود 

البرام  ،البدنية التعليمية  وعدم توافر  في    كترونيةلإلا ج 

الري املهارات  وأن  اضتعليم  غير  ية،  الصفية  البيئة 

التدريس أجرى  كما    .مالئمة الستخدام التكنولوجيا في 

هدفت إلى التعرف على  دراسة  (  2016عطية وعطية )

في   الرياضية  التربية  معلمي  تواجه  التي  املشكالت 

الر  التربية  بدرس  التعليمية  التقنيات  ياضية  استخدام 

وجهة والبحي  من  اإلسكندرية  بمحافظتي    رةنظرهم 

و  مصر،  املنهبدولة  فيها  استخدم  وشارك  الوصفي،  ج 

 معلم(  115)
ً
النتائج  ، ا بين    وأظهرت  فروق  وجود 

باملعلم املتعلقة  املعوقات  في  نسبة  راوحتو   ،املعلمين  ت 

)  املوافقة أبرزها  كان  و (،  %90.87  -%  25.65بين 

ت حوافزوافعدم  طرق الستخدامللمعلم    ر  سائل  وو   ه 

ال بالتعليم  امل  ، سدر التكنولوجية  توافر  دربين  وعدم 

املعلمين لتدريب  و املؤهلين    ؛ 
ً
بين  أيضا فروق  وجود 

نسبة   وأن  باملتعلم،  املتعلقة  املعوقات  في  املعلمين 

( بين  تراوحت  وأبرزها  %93.48  -%  40املوافقة   ،)

الفصلزي في  الطالبية  الكثافة  ،  ؛  ادة 
ً
  ووجودوأخيرا

امل  فروق باإلدا علمبين  املتعلقة  املعوقات  في    رةين 

ماملدرسية،   ) بنسبة  بين  تراوحت  -%35.22وافقة 

أبرزها  92.17% وكان  املالية  (،  املخصصات  قلة 

لتو  التعليميةالالزمة  والتقنيات  األجهزة  وصت  أو   ؛فير 

بت يوضح  الدراسة  للمعلم  إرشادي  دليل  كيفية  طوير 

اسة مللوم  در  ماأ  .البدنية توظيف التكنولوجيا في التربية

 ( معكشاست  فقد (  2017وبشير  استخدام  فت  وقات 

وجهة نظر    البدنية منالتقنيات التربوية بدرس التربية  

الجزائر،   بدولة  االساس ي  التعليم  مرحلة  في  املعلمين 

الوصفي املنهج  الدارسة  ،  املسحي  واستخدمت 

) واالستبانة،   من  الدراسة  عينة  معلما  80وتكونت   )
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الن  ة،ومعلم أنوأظهرت  جاء    تائج  التقنية  استخدام 

املدارس  نخفضةم  بدرجة من  في  نسبتها  تراوحت   ،

( إلى  النسبة    .%(31.4)صفر%(  هذه  الدراسة  وعزت 

التدريب   برامج  املعلمين  حضور  عدم  إلى  املنخفضة 

( وضعف  التعليم،  تكنولوجيا  في  في   %( 12.5املنهي 

ا موضوعات  لتغطي  والتقنيات  االجهزة  لدروس،  توافر 

( في%25وضعف  للمعلم    (  الفني  الدعم   فيتوافر 

 Bodsworth and)يير  املدارس. وأجرى بودسورث وقود

Goodyear, 2017)    دراسة هدفت إلى تحديد معوقات

التربية   تدريس  في  التكنولوجيا  توظيف  ومحفزات 

املتحدة،   باململكة  االبتدائية  املرحلة  لطالب  البدنية 

الدراسة    Action)  ائياالجر   املنهج واستخدمت 

Researchاملقابلة على  ليشمل  املالحظة  و   (  استمارة 

الوعي  واملد ضعف  النتائج  وأظهرت  التأملية،  ونة 

بين   التعاون  وقلة  التعليم،  في  التقنية  باستخدام 

من   الدرس  أثناء  دمج    أبرز الطالب  معوقات 

البدنية.   التربية  في  دراسة    وكذلك كشفتالتكنولوجيا 

ات التي تواجه  التحدي  عن (  2018الك ) معيزة وعبد امل

تكنولو  التعليم  جيتطبيق  املعلمينا  نظر  وجهة  في   من 

الجزائر بدولة  االبتدائية  واستخدمت  ،  املدارس 

املنهج   التحليليالدراسة  نصف   واملقابلة،  الوصفي 

املضمون  وتحليل  من  و ،  املوجهة  الدراسة  عينة  تكونت 

 معلم(  30)
ً
متعلقة    ياتتحدوتبين من النتائج وجود  ،  ا

وضرر األجهزةكإدمان    يذ،التالم  بصحة على    شعةأل ا   ، 

الدراسة،   عن  واإللهاء  القوام،  وتشوهات  العيون، 

واحتما االجتماعية،  ملشاهدة  والعزلة  التعرض  لية 

اإلنترنت؛  سيئ محتوى   باتجاه    على  متعلقة  وتحديات 

التقنية، نحو  لفكرة    املعلمين  املعلمين  بعض  كرفض 

التكنولو  ماستخدام  عمله  في  بق جيا  التعليم  ارنة 

لوجه؛ وجها  إداريةصعو   املباشر  في    ،وبات  ظهرت 

للتعلم   التربوية  بالفلسفة  الوعي  ،  لكترونياإلضعف 

استرا تبني  في  بواسطة  وتأخر  التدريس  تيجيات 

ماديةاإللكترونية  التطبيقات  وصعوبات  توفير    ؛  في 

التعليم   وتقنيات  وسائل  المتالك  للمدارس  مالي  دعم 

االنترنت وبطئها ي، ومحدعلم اإللكترونوالت   ودية تغطية 

على  ا تكاليفها  وارتفاع  وجود  سرةاأل لنسبي  وعدم   ،

أمنية   وصعوبات  للمعلمين؛  ومعنوية  مادية  حوافز 

واألنظمة والبرامج التقنية، وبسلوكيات    األجهزةتتعلق ب

التقنيات؛   هذه  سالمة  على  املحافظة  في  املستخدم 

فنية،   توفركصعوبات  لصياملؤه  ينيالفن  عدم  انة  لين 

داخل  األجهزة وارتفاع  ا  والبرامج  تكلفة  ملدارس، 

الخاص. القطاع  في  الشركات  قبل  من  أما    الصيانة 

املتوسطة،   املرحلة  في  ميلود  فهدفت  املعوقات  دراسة 

الوسائل  (  2018) استخدام  معوقات  تحديد  إلى 

التعليمية في درس التربية البدنية والرياضية في املرحلة  

املنهج    ستخدمتوا ،  ائرالجز باملتوسطة   الدراسة 

املسحي،صفالو  من    االستبانة،وأداة    ي  العينة  وتكونت 

 معلم(  30)
ً
الدراسة  ،  ا نتائج  توافروأظهرت    قلة 

باملرحلة   البدنية  التربية  تدريس  في  التعليمية  الوسائل 

جاء    ،املتوسطة   املعوقات  على  املعلمين  موافقة  وأن 

تراوحت بنسبة   هناك   ،(%86-%  66)   ين ب  كبيرة    وأن 

ال  افروق لصالح  كبيذيإحصائية  )بدرجة  أجابوا  رة( ن 

   .على قلة توافر تكنولوجيا التعليم في املدرسة

)   يلخص في  1الجدول  السابقة  الدراسات   )

 عليم عن بعد في املناهج الدراسية. معوقات الت

 املناهج الدراسية في معوقات التعليم عن بعد في سابقةالدراسات المخلص (: 1جدول )

 النتائج العينة داةال /هجيةنامل هدف الدراسة  )السنة( الباحث 

استخدام   ( 2011جبر ) معوقات  على  التعرف 

الفلسفة   مواد  تدريس  في  التكنولوجيا 

الشرقية   محافظة  في  الثانوية  باملرحلة 

 بمصر 

(  64) الوصفي/االستبيان 

 معلمة /امعلم

حسابي - بمتوسط  مرتفع،  املعوقات   مستوى 

 (. 3من  2.43عام بلغ )

ملتغي   عدم - تعزى  فروق  الجنس،  ر  وجود 

التعليمي في  واملؤهل  والخبرة  والتدريب،   ،

 التدريس.

 وجود فروق تعزى ملتغير املؤهل التعليمي  -
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استخدام   ( 2013شقور) معوقات  على  التعرف 

التكنولوجيا في التدريس بجميع املراحل  

 الدراسية في بفلسطين 

الوصفي التحليلي،  

 ستبيان اال 

(790  )

 معلمة /المعم

متوسط  م - املعوقات  مرتفع،  إلستوى  ى 

 %(.30%( إلى )79بين ) وبنسبة تراوحت

 األجهزةأعلى املعوقات متعلق بضعف توافر   -

مقدارها    كاف بشكل   بنسبة  املدراس  في 

(79 .)% 

التعليم   ( 2010اللهيبي ) تطبيق  معوقات  تحديد 

في    لكتروني اإل البدنية  التربية  مادة  في 

 ة نة مكة املكرممدي

 ى املعوقات مرتفع.تو مس -  امعلم( 124) ستبيان الوصفي، اال 

التربية   - ملعلم  التربوي  التدريب  في  ضعف 

 البدنية. 

في    اإللكترونيةعدم توافر البرامج التعليمية   -

 تعليم املهارات الرياضية.

الستخدام   - مالئمة  غير  الصفية  البيئة 

 التكنولوجيا في التدريس. 

عطية وعطية  

(2016 ) 

على تواجه  التاملشكالت    التعرف  ي 

التربي استخدام  ة  معلمي  في  الرياضية 

التربية  ال بدرس  التعليمية  تقنيات 

بمحافظتي   نظرهم  وجهة  من  الرياضية 

 اإلسكندرية والبحيرة بمصر 

الوصفي املسحي،  

 االستبيان 

املتعلقة   -   امعلم( 115)  املعوقات  في  املعلمين  موافقة  نسبة 

 %(. 90.87 -% 25.65) باملعلم تراوحت بين

مو  - املنسبة  في  املعلمين  املتعلقة  عافقة  وقات 

 %(. 93.48 -% 40م، تراوحت بين )باملتعل

املتعلقة   - املعوقات  في  املعلمين  موافقة  نسبة 

( بين  تراوحت  املدرسية  -%35.22باإلدارة 

92.17  .)% 

مللوم وبشير 

(2017 ) 

استخدام   معوقات  استكشاف 

  تربية البدنية التقنيات التربوية بدرس ال 

ا نظر  وجهة  مرحلة من  في  ملعلمين 

 بالجزائر  ساس ياأل ليم  تعال

(  80) الوصفي املسحي 

 معلمة /امعلم

منخفضة،   - بدرجة  جاء  التقنية  استخدام 

 %(.  31.4 -%1وبنسبة تراوحت من )

%( حضور املعلمين برامج التدريب  70)  عدم -

 املنهي في تكنولوجيا التعليم.  

الدعم  25)  عدم - توافر  للمعلم  %(  في  الفني 

 املدارس. 

ودسورث وقوديير ب 

(2017 ) 

توظيف   ومحفزات  معوقات  تحديد 

البدنية   التربية  تدريس  في  التكنولوجيا 

باململكة   االبتدائية  املرحلة  لطالب 

 املتحدة. 

 جرائياإل املنهج 

(Action 

Research  )

املقابلة، املالحظة، 

 واملدونة التأملية 

(36  )

 طالبة  /اطالب

الوعي - التعليم الت  باستخدام  ضعف  في    قنية 

 ب.طال لدى ال لكترونياإل

ضعف مهارات التعلم التعاوني وقلة التعاون   -

 بين الطالب.  اإللكترونيفي التعليم 

  

معيزة وعبد املالك  

(2018 ) 

تطبيق   تواجه  التي  التحديات  تحديد 

نظر   وجهة  من  التعليم  تكنولوجيا 

 املعلمين في املدارس االبتدائية بالجزائر. 

ي  املنهج الوصف

قابلة  املالتحليلي، 

ل  تحلي -املوجة

 املضمون 

واتجاه    امعلم( 30) التالميذ،  بصحة  متعلقة  تحديات  يوجد 

ومادية،  املدرسية،  واإلدارة  التقنية،  نحو  املعلمين 

 وأمنية، وفنية. 

التعليمية   ( 2018ميلود ) الوسائل  توافر  على  التعرف 

باملرحلة  البدنية  التربية  تدريس  في 

 ر.ية تيارت بالجزائ املتوسطة بوال 

  الوصفي املسحي،

 الستبانة ا

التربية  امعلم( 30) تدريس  في  التعليمية  الوسائل  توافر  قلة 

 %(. 86-% 66البدنية، وبنسبة كبيرة تراوحت بين )

 

   مشكلة الدراسة

( أن التعليم عن بعد إذا  2016يعتقد الجبالي ) 

التحصيلي    يؤدلم   في املستوى  للطالب فإنه  إلى تحسن 

وإن  ال منه،  ينقص  ف  سلبية  نتائج  في  املأعطى  شكلة 

خطوات    ،التطبيق مجموعة  يقترح  اتباعها    يرى ولذا 

تطبيق   بعد،    املنهجعند  عن  على    مل تتشالدراس ي 

األهداف   وتطوير  املتعلمين،  احتياجات  معرفة 

نظيم وترتيب املحتوى  ، وتاملنهجواألنشطة التعليمية في 
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األ  واملوالرسشكال  باستخدام  خططات  ومات 

ل  التوضيحية، التقويم  استجابات  ير وتطوير  صد 

و الطالب   بعد    تطبيقتسارع    مع بدقة.  عن  في  التعليم 

ال التعليمية املناهج  املراحل  بمختلف  خالل    دراسية 

املاضية عدد  ، السنوات  أن  الدراسات    اإال  من  قليال 

منهج  جانب معوقات التعليم عن بعد في    العلمية تناول 

البدنية الترب اا  مم  ،ية  تحديث  لتواكب  يستلزم  ملعرفة 

بعد  التكنولوجية  جداتستامل عن  التعليم  مجال    .في 

املثال،  ف ( لم تشهد  2010اللهيبي،  دراسة )على سبيل 

التعليم يعتبر    نترنتاإل   عبراالفتراض ي    ظهور  والذي 

التعليم   في  زاوية  الدول حجز  لدى  بعد  أما    . عن 

)،  خرى األ الدراسات    Bodsworth andكدراسة 

Goodyear  ،2017في املتحدة،  (  دراسة  و   اململكة 

وبشير، املالك،  2017)مللوم  وعبد  )معيزة  ودراسة   ،)

الجزائر،  2018 في  في (  بعد  عن  التعليم  على  فركزت 

االبتد  عن فض .  ائيةاملرحلة  يوجدذلك  ال  في   ،  قصور 

في  تحديد بعد  عن  التعليم  التربية    منهج  معوقات 

 البدنية،  
ً
هذه ك استم  عدل  نظرا   من   املعوقات  شاف 

املؤثرة   األبعاد    ،  التعليم  فيجميع 
ً
معوقات  خصوصا

  من قبل.  تبحثلم    التي  األمور   ولياءأو املحتوى الدراس ي  

الحالية الدراسة  مشكلة  برزت  نظرة    إعطاء  في  وهنا 

في منهج التربية    معوقات التعليم عن بعد حول شمولية  

   الثانوية.  ةاملرحلبمن وجهة نظر املعلمين البدنية 

 سةأهداف الدرا 

على  (1 بعد  عليتلامعوقات    التعرف  عن  منهج  م  في 

البدنية   املدرسة  املتعلقةالتربية    ، واملعلم  ،بإدارة 

الدراس ي  والطالب  ،األمور   ولياءأو  واملحتوى  من  ، 

نظر   مدينة   معلميوجهة  في  الثانوية  املرحلة 

 الرياض باململكة العربية السعودية. 

بين  حصائية  اإل   داللةالذات    وقفر ال  التعرف على (2

عي  استجابات  نحو  نة متوسطات    الدراسة 

البدنية  معوقات   التربية  التعليم عن بعد في منهج 

الرياض  ب مدينة  في  الثانوية  تعزى    والتي املرحلة 

التعليمي،  :  الدراسةملتغيرات   في  و املؤهل  الخبرة 

 . التدريبو ، التدريس

 الدراسة    تساؤالت

معوقات   (1 عنما  في    التعليم  ابعد    لتربية منهج 

واملعلم  درسملابإدارة  واملتعلقة    ،نيةالبد   ولياءأ و ة 

الدراس ي   ، والطالب  األمور،  وجهة    واملحتوى  من 

الرياض مدينة  في  الثانوية  املرحلة  معلمي    نظر 

   السعودية؟باململكة العربية 

إحصائية   (2 داللة  ذات  فروق  توجد  بين  هل 

الدراسة  متوسطات   عينة    حول استجابات 

البدنية  منهبعد في    التعليم عنقات  معو  التربية  ج 

الثانحلباملر  الرياض  ويةة  تعزى ملتغيرات    في مدينة 

التعليمي  : الدراسة التدريسو ،  املؤهل  في  ،  الخبرة 

 ؟ التدريبو 

 مصطلحات الدراسة 

    : (Obstacles)  عوقاتامل
ً
املعجم  لغويا يعرفها 

ُه ع   الوسيط بأنها
 
ه وصرفهُ اق

 
ل
 
ُعه وشغ ن  ؛ م 

ً
اإلدارة   )عيقا

   .(640:  2004، ت وإحياء التراث امة للمعجماالع

بها ،   ويقصد 
ً
الدراسة:   إجرائيا هذه  مانع    في 

التربية  عن  وصارف منهج  في  بعد  عن  التعليم    توظيف 

متطلبات    أو نقص  نتيجة    ، البدنيةو   الصحية غياب 

  ولياءأو املتعلقة بإدارة املدرسة واملعلم  التعليم عن بعد  

و   مور األ  الوالطالب  املرحلة    مدارس   في  ي دراس املحتوى 

 .  رياضالبمدينة   الثانوية

( بعد  عن    : (Distance Educationالتعليم 

( سيمونسن  بأنه   (Simonson،  2009   :31يعرفه 

يضم   الرسمية،  التربوية  املؤسسات  على  قائم  تعليم 

ويستخدم   بعضهم،  عن  منفصلين  طالب  مجموعة 

ومصاد الطالب،  بين  لربط  االتصال  ر  أنظمة 

 املعلمين.   املعلومات، و 

به    إويقصد 
ً
هذ  ،جرائيا تدريس    الدراسة: ه  في 

التربية   املالبدنية  الصحية و مقرر  الثانويةفي  عبر    رحلة 

بعدالتعليم    منصة   ةاإللكترونيوالتطبيقات    عن 

قبل من  املعتمدة  التلفزيونية،  التعليم    والقنوات  وزارة 

 في اململكة العربية السعودية.
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البدالتربيمنهج    Physical Education)  نيةة 

Curriculum) :  جزء    ( بأنه2  :2009)  ساطي لبا  يعرفه

والتي   املدارس  ومناهج  برامج  مكونات  ضمن  مهم 

على   التالميذ  عامة مساعدة  تستهدف جميعها وبصفة 

مختلف   في  السلوك  وتعديل  واملتزنة  الشاملة  التنمية 

 .  الجوانب العقلية والبدنية واالجتماعية والنفسية

الدراسة:  في،  ئياراإج  بهويقصد   خطة    هذه 

التعليمية واملحتوى   تتكون منة  ملشاتربوية     األهداف 

وأ التدريس  واستراتيجيات  التقويمالدراس ي    ،ساليب 

في در  باملرحلة    البدنيةو   الصحية  التربيةس  و التي تقدم 

 .مدينة الرياضالثانوية في 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

امل الدراسة  الوصفي،  اتبعت  يعرف    ي لذوانهج 

ذلك ال  بأنه  البحوث  من  بواسطة    ذيالنوع  يتم 

ج البحث  استجواب  مجتمع  أفراد  كبيرة    أو ميع  عينة 

وذلك   وتفسيرهامنهم،  وصفها  العساف،  )  بقصد 

لتحديد189:  2016 املنهج  هذا  استخدام  وتم   .)  

بعد التعليم عن  البدنية    معوقات  التربية  من وجهة  في 

 .  الرياض بمدينة  يةحلة الثانو املر في   نعلمياملنظر 

   سةالدرا مجتمع وعينة 

معلمي  جميع    الدراسة من  وعينة   يتكون مجتمع 

املرحلة    البدنيةالتربية   بمدينةفي  الرياض،    الثانوية 

الدراس ي   للعام  التعليم  وزارة  سجالت  في  املسجلين 

) ،  هـ  1441 التعليم،  )  امعلم  (158وعددهم  وزارة 

2020)  . 

 اسة الدر  جراءاتإ

م  راسةالد  حصلت لجنة    كل  وافقة على  من 

في   ث حبال  خالقياتأ االنسانية  للدراسات  العلمي 

  وزارةالتخطيط والتطوير ب  دارةإو   جامعة امللك سعود،

الباحثوقد    التعليم. ا  أجرى  لتأكد  دراسة  ستطالعية 

شارك فيها    ،)االستبانة(  الدراسة  داةأمن صدق وثبات  

(30  
ً
معلما الدار (  فيبعد ذلك، شسة.  من مجتمع    ارك 

الرئيسيةال اجميع    دراسة  البدبر لتمعلمي  في  ية  نية 

وكانت فرص املشاركة    ، املرحلة الثانوية بمدينة الرياض

بين جميع   الباحث مع    .املجتمع  فرادأمتساوية  تواصل 

)جميع   وعددهم  التعليم،  وقدم  12مكاتب   ،
ً
مكتبا  )

الدارسة  من    لكترونيةإنسخة   ة  التربيملشرفي  أداة 

وقامباتكامل  فينية  البد األ ب  املكاتب  ت،    ى إلداة  إيصال 

الرسمية    املعلمين املراسلة  وسائل  بدأت  لديهاعبر   .

األ  في    لجميعولى  املرحلة  من  البيانات  القعدة  ذي  شهر 

الدراس ي   مدة  ه1441العام  واستغرقت    ،سبوعينأ، 

االستبانات عدد  وبنسبة  ،  استبانة  (41)  املعادة  وبلغ 

)مقدا   استرجاع    الثانية،  املرحلة  كذل  تلي (.  %31رها 

في   التربية البدنية   مشرفيمع    خرى أ  ةر م لباحث  اتواصل  

املاملعلمين    تشجيع ل  ، كاتبامل في  على  ،  الدراسةشاركة 

عدد   وبذلك،استبانة  (60)  االستباناتوبلغ  يصبح    . 

)إجمالي   املعادة  االستبانات  ،  استبانة(  101عدد 

 (.     %78.9)  وبنسبة استجابة نهائية مقدارها

 لدراسة ا عينة ئص  خصا

عي افراد  عدد  )لدا  نةبلغ   معلم (  101راسة 

بدنية،  ) ويوضح    تربية    2الجدول 
ً
وفقا للعينة   

ً
وصفا  )

 .  الدراسة  ملتغيرات

 ( 101)ن=والتدريب سة عينة الدار  وصف(: 2دول )ج

رالنسبةراملئويةررالتكراررمستوايتراملتغيرراملتغير

رالتعليميراملؤهلر
 5.9 6 دبلوم 

 78.2 79 بكالوريوس  
 15.8 16 دراسات عليا  

رتراخلربةرواسن
 5.9 9 سنوات فأقل   8

 78.2 32 سنة   16إىل  9من 
 15.8 60 سنة فأكثر   16

رالتدريبر
 59.4 41 نعم ، حضرت  

 40.6 60   حضرأ ال ، مل 
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 الدراسة  داةأ

معلمي  دراسة استبانة موجهة إلى  استخدمت ال

البدنية   الثانو التربية  املرحلة  والتييفي  بناؤها    ة،  في  تم 

مجالالعلمية  والدراسات  ت  يابداأل   ضوء   التعليم   في 

بعد   البدنية.  التفي  عن  االستبانةربية  من    وتكونت 

معوقات  قسامأ  خمسة املدرسة:  معوقات  و ،  إدارة 

أولياءاملعلم،   ،  الطالبمعوقات  و ،  مور األ   ومعوقات 

  عباراتعدد ال اليإجموبلغ ، الدراس ي ومعوقات املحتوى 

عبار 29) الدراسةاستخدم.  ة(  يكريت  لاس  قيم  ت 

(Likert Scale)   املعلمين استجابة  لقياس    الخماس ي 

محايد،  على   موافق،   ،
ً
جدا )موافق  االستبانة  عبارات 

  .)
ً
 غير موافق، غير موافق جدا

 أداة الدراسة  ثباتصدق و 

التأكد  تم    :(Face Validityالظاهري )  الصدق

أ صدق  الدراسة  من  الصدق    سلوب أدام  باستخداة 

وذلك   مرضها  بعالظاهري،  من  جموععلى    عضاءأة 

  ،جامعة امللك سعودبفي التربية البدنية    هيئة التدريس

في  و  البدنية  التربية  التعليمشرفي  آرائهم  إل   ، موزارة  بداء 

العبارات أهمية  اللغة،  حول  وسالمة    ها ئانتما  ى مدو ، 

املحكمين.  ور للمح توصيات  صياغة  ب  ، جاءت  إعادة 

و 4)رقم  و   ( 3)رقم    ات العبار  وقد(5)رقم  (  إجراء  تم    . 

 .  املحكمينآراء وفق على  املطلوبةالتعديالت 

بيرسون   ارتباط  معامل  الداخلي  االتساق 

(Pearson Coefficient  االتساق من  التأكد  تم   :)

الدرا ألداة  ارتباط  الداخلي  معامل  باستخدام  سة 

بي بيرسون  االرتباط  وقياس  والدرجة ن  ،  لية  الك  العبارة 

إليهللمحو  تنتمي  الذي  ) الجد  ويوضح .  ر  قيم  3ول   )

جاءت ذات داللة إحصائية عند  والتي    ط،معامل االرتبا

(، وهذا يشير إلى أن  0.05( ومستوى )0.01) مستوى  

أعدت   التي  الجوانب  وتقيس  صادقة  الدراسة  أداة 

   لقياسها.

 
 املنتمية إليه  للمحور ة بالدرجة الكلي ةل عبار بين ك  معامل ارتباط بيرسون قيم (: 3جدول )

رمعاملراالرتباطرالعبارةررمعاملراالرتباطرالعبارةررمعاملراالرتباطرعبارةرلارورحملا

معوقاترالتعليمرعنربعدريفرالرتبيةرر
رالبدنيةر

ر

1 0.680** 11 0.434* 21 0.861** 
2 0.378** 12 0.795** 22 0.830** 
3 0.516** 13 0.468** 23 0.864** 
4 0.423* 14 0.839** 24 0.886** 
5 0.569** 15 0.748** 25 0.839** 
6 0.591** 16 0.850** 26 0.852** 
7 0.425* 17 0.812** 27 0.906** 
8 0.372* 18 0.806** 28 0.792** 
9 0.556** 19 0.923** 29 0.826** 
10 0.629** 20 0.893**   

 .(α ≤0.01  (ستوى م  إحصائية عند اللةدذات   **   .(α ≤0.05  (عند مستوى إحصائية  اللةذات د *

(: تم  Cronbach's Alpha)معامل ألفا كرونباخ  ثبات  ال

ألفا   معامل  باستخدام  الدراسة  أداة  ثبات  حساب 

ككل الدراسة  ألداة  )   . كرونباخ  الجدول  أن  4يوضح   )

مقداره   بلغ  قد  الدراسة  ألداة  الكلي  الثبات  معامل 

ع  ،(0.931) ثبات  معامل  يشيراليوهو  الوثوق    إلى  ، 

الدراسةإل ا  في  ةاداأل ب تساؤالت  على  .جابة 

ر
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 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة. (: 4)دول ج

 العام للمحور ثبات ال عدد العبارات  القسم  املحور 

معوقات التعليم عن بعد  

 في التربية البدنية 

 املدرسة دارةإمعوقات  -

 ملعلم معوقات ا -

 المور معوقات أولياء ا -

 قات الطالب معو  -

 ى حتو ملا معوقات -

29 0.931 

 

   اإلحصائية ساليبال 

 التالية:  حصائيةاإل  ساليب األ استخدمت الدراسة  

 لوصف عينة الدراسة. التكرارات والنسب املئوية  -

و  - املئوية  والنسب  املتوسطات  التكرارات 

املعيارية   واالنحرافات    ةادألعبارات  الحسابية، 

في  التع  اتوقمعتحديد  لالدراسة،   بعد  عن  ليم 

 . نيةالبد تربيةلا  منهج

وتني  اختبار   - للعينات  (  Mann-Whitney) مان 

  ( لتحديدTwo-Independent Sampleاملستقلة )

بين   الدراسة  ات متوسطالفروق  عينة    إجابات 

 ملتغي
ً
 . ر التدريبوفقا

 Kruskal)كروسكال واليس  تحليل التباين  اختبار   -

Wallis جاباتإ اتمتوسطالفروق بين  ( لتحديد   

 
 

الدر   ة  اسعينة 
ً
ملوفقا   ،التعليمياملؤهل  غيري  ت 

 . في التدريس الخبرةو 

لفئات  تم حساب  كما   الحسابية  املتوسطات  مدى 

الخماس ي،    ذي املقياس   طول    التالية:  باملعادلةالتدرج 

املقياس   قيمةفئة  )أكبر  عدد  -=   ÷ قيمة(  فئات  أقل 

÷  4-5) ،  املقياس (  5)الجدول  ويوضح    (، 0.80= 5( 

   الدراسة. فئات املقياس املستخدم في قيمة 

 

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 توزيع فئات املقياس ودرجاتها (:  5جدول )

 درجة فئات املقياس  طول الفئة

5.00-4.21  
ً
 موفق جدا

 موفق  4.20-3.41

 محايد  3.40-2.61

 غير موافق  2.60-1.81

1.80-1  
ً
 غير موافق جدا
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 لنتائج ومناقشتهاا

على  لإلجاب ااؤ تسة  الدراسة  ما  :ونصه  ول أل ل   "

في  معوقات   بعد  عن  الصحية  التعليم  التربية  منهج 

ابإاملتعلقة    والبدنية   ولياءأو   ،واملعلم  ،ملدرسةدارة 

 من وجهة نظر  واملحتوى الدراس ي  ب، الوالط األمور، 

باململكة   الرياض  مدينة  في  الثانوية  املرحلة  معلمي 

لحسابية  ا   توسطات حساب امل  "، تم السعودية؟العربية  

اواال  لكل  نحرافات  محور ملعيارية  من  املعوقات    قسم 

 (.  6كما يظهر في الجدول )

افقة على  (: 6دول )ج افات املعيارية ودرجة املو  التعليم عن بعد  معوقاتاملتوسطات الحسابية واالنحر
 درجة املقياس  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  القسم املحور 

 والبدنية د في التربية بعيم عن التعل معوقات

 موافق  0.832 3.84 املدرسة  دارةإمعوقات  

 موافق  0.860 3.80 املعلم معوقات  

 موافق  0.632 4.20 األمور  ولياءأمعوقات  

 موافق  0.609 3.77 الطالب معوقات  

  0.592 4.25 املحتوى معوقات  
ً
 موافق جدا

افق 0.510 3.94 معوقات للاملتوسط العام   مو

ا )لجيشير  موافقة6دول  إلى  على  عي  (  الدراسة  نة 

كانت   البدنية  التربية  في  بعد  عن  التعليم  معوقات 

العام   الحسابي  املتوسط  بلغ  إذ  "موافق"،  بدرجة 

بعد 3.94) عن  التعليم  معوقات  أقسام  وترتيب   ،)

جاءت معوقات املحتوى في املرتبة االولى، تلتها معوقات  

 معوقات  علم، و املرسة، و املد   وإدارة،  مور األ أولياء  
ً
أخيرا

)ا بلغت  حسابية  بمتوسطات  ،  4.20،  4.25لطالب، 

مدى    3،77،  3.80،  3.84 ويمثل  التوالي(،  على 

" و "موافق"، مما يعني  موافقة يتراوح بين 
ً
 "موافق جدا

وجود تحديات كثيرة ومتنوعة تعوق التعليم عن بعد في  

دراسة   مع  النتيجة  هذه  وتتفق  البدنية.    ميلودالتربية 

ال2018) النتائ(  أظهرت  استخدام  تي  معوقات  أن  ج 

تكنولوجيا التعليم في التربية البدنية جاء بدرجة كبيرة،  

 ( املالك  وعبد  معيزة  أظهرت  2018ودراسة  التي   )

نتيجة وجود   البدنية  التربية  في  التقنية  في دمج  ضعف 

معوقات عديدة تضمن جوانب ذاتية، وإدارية، وفنية،  

 ة.  ومادية، وأمني

الجدوضي ) ح  النتائج  7ول  لعبارات  (  التفصيلية 

ف بعد  عن  التعليم  لجميع  معوقات  البدنية  التربية  ي 

 .األقسام

 

 التكرارات واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري إلجابات عينة الدراسة حول معوقات التعليم عن بعد في التربية البدنية: (7ول )دج

 قسم معوقات ادارة املدرسة 

 العبارة  مالرق

افقةدرجة امل لتكرارا املتوسط   و

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب 

 النسبة
افق   مو

 
 
 جدا

افق  محايد مو
غير 

افق  مو

افق   غير مو

 
 
 جدا

1.  

ضعف التوجيه في مكاتب 

التعليم حول تدريس  

 التربية البدنية عن بعد 

 4 16 31 15 35 التكرار 

 النسبة  6 1.225 3.60
34.7 14.9 30.7 15.8 4 

2.  
التحتية  ضعف البنية

 التقنية في بعض املدارس 

 1 12 14 32 42 التكرار 
 1.0 11.9 13.9 31.7 41.6 النسبة  1 1.063 4.01

3.  

تواصل املعلم  دواتأقلة 

مع الطلبة املتوفرة عبر 

 املنصات والتطبيقات 

 1 9 20 38 33 التكرار 

 النسبة  3 0.987 3.92
32.7 37.6 19.8 8.9 1 
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4.  

قني ضعف الدعم الت

لتدريس التربية البدنية 

 عبر املنصات والتطبيقات 

 1 13 15 29 43 التكرار 

 النسبة  2 1.091 3.99
42.6 28.7 14.9 12.9 1 

5.  

قلة املحتوى التعليمي  

لتدريس التربية البدنية 

 عبر املنصات 

 4 13 26 30 28 التكرار 

 النسبة  5 1.137 3.64
27.7 29.7 25.7 12.9 4 

6.  

برامج تدريب املعلم   ندرة

على تفعيل تدريس التربية 

البدنية عبر املنصات 

 والتطبيقات 

 2 12 18 32 37 التكرار 

3.89 1.095 4 
 النسبة 

36.6 31.7 17.8 11.9 2 

 0.832 3.84 املتوسط الحسابي للقسم  

 قسم معوقات املعلم 

7.  

ضعف املحفزات )املعنوية  

املعلم   جيعتشالعينية( لو 

يس التربية البدنية على تدر 

 عبر املنصات والتطبيقات 

 3 15 21 30 32 التكرار 

3.72 1.150 2 
 النسبة 

31.7 29.7 20.8 14.9 3 

8.  

ضعف ثقة املعلم في 

مناسبة املنصات 

والتطبيقات لتوصيل 

 محتوى املادة إلى الطلبة 

 1 15 26 28 31 التكرار 

3.72 1.087 3 
 النسبة 

30.7 27.7 25.7 14.9 1 

9.  

وجود مفاهيم خاطئة لدى  

املعلم حول تدريس التربية 

 البدنية عن بعد 

 2 19 15 36 29 التكرار 

 النسبة  4 1.136 3.70
28.7 35.6 14.9 18.8 2 

10.  

ضعف إعداد املعلم في  

برامج الجامعة لتدريس 

 التربية البدنية عن بعد 

 00 8 17 28 51 التكرار 

 النسبة  1 0.907 4.24
50.5 27.7 16.8 5.00 00 

11.  

صعوبة تقويم الطلبة في 

دروس التربية البدنية في 

 التعليم عن بعد 

 3 16 20 36 26 التكرار 

 النسبة  5 1.117 3.65
25.7 35.6 19.8 15.8 3 

 0.860 3.80 املتوسط الحسابي للقسم  

 قسم معوقات الطالب

12.  

ضعف حماس الطلبة  

بدنية عبر لا تعلم التربيةل

 ات والتطبيقات املنص

 0 6 11 38 46 التكرار 

 0 5.9 10.9 37.6 45.5 النسبة  2 0.870 4.23

13.  

يتطلب تعلم التربية 

البدنية عبر املنصات 

والتطبيقات التعليمية 

تحمل الطالب مسؤولية 

 كبيرة

 2 17 33 25 24 التكرار 

3.51 1.092 5 
 2 16.8 32.7 24.8 23.8 النسبة 

14.  

التربية  صعوبة تدريس 

البدنية للطلبة ذوي  

الدافعية املنخفضة نحو 

 التعليم 

 5 23 28 34 11 التكرار 

3.23 1.076 6 
 5 22.8 27.7 33.7 10.9 النسبة 

15.  

صعوبة تدريس الطلبة  

عبر املنصات  عاقةاإل ذوي 

 والتطبيقات 

 5 17 19 35 25 التكرار 

 5 16.8 18.8 31.7 24.8 سبة الن 4 1.178 3.57

 3 1.113 3.73 3 15 16 39 28 التكرار يتطلب التعلم عبر   .16
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املنصات والتطبيقات  

مهارات تقنية تصعب على  

 الطلبة 

 3 14.9 15.6 38.6 27.7 النسبة 

17.  

يتطلب التعلم عبر 

املنصات والتطبيقات  

مهارات تواصل متقدمة 

 تصعب على الطلبة 

 1 00 12 36 52 التكرار 

 1 00 11.9 35.6 51.6 النسبة  1 0.771 4.37

 0.609 3.77 املتوسط الحسابي للقسم  

 مور ال قسم معوقات أولياء 

18.  

يتطلب التعليم عن بعد  

من قبل أولياء   يجابيإ دور 

أكثر من التعلم وجها   مور األ 

 لوجه 

 00 2 9 42 48 التكرار 

4.35 0.727 1 
 00 2 8.9 41.6 47.5 النسبة 

19.  

كانات ماإل عدم توفر 

 ولياءأية  لدى بعض التقن

 مور األ 

 00 3 13 32 53 التكرار 

 00 3.00 12.9 31.7 52.5 النسبة  2 0.816 4.34

20.  

 أولياء ضعف معرفة 

باملادة العلمية في   األمور 

 التربية البدنية 

 00 5 21 28 47 التكرار 

 00 5.00 20.8 27.7 46.5 النسبة  4 0.924 4.16

21.  

 ور ماأل  ياءولأعل اضعف تف

تدريس  أثناءمع املعلم 

 التربية البدنية عن بعد 

 1 3 21 35 41 التكرار 

 1.0 3.0 20.8 34.7 40.6 النسبة  5 0.904 4.11

22.  
صعوبة ظروف املعيشية 

 مور األ  ولياءألدى بعض 

 1.0 6 18 37 39 التكرار 
 1.0 5.9 17.8 36.6 38.6 النسبة  6 0.947 4.06

23.  

  مناأل عوامل  ضعف

لسالمة لتعليم الطلبة  وا

 التربية البدنية في املنزل 

 00 5 11 40 45 التكرار 

 00 5 10.9 39.6 44.6 النسبة  3 0.777 4.24

 0.609 4.20 املتوسط الحسابي للقسم  

 الدراس ي  قسم معوقات املحتوى 

24.  

صعوبة تدريس املهارات  

الرياضية عبر املنصات 

 ة طبيقات التعليميوالت

 00 5 11 40 45 ار التكر 

 00 5 10.9 39.6 44.6 النسبة  4 0.838 4.24

25.  

صعوبة تدريس اللياقة 

البدنية عبر املنصات 

 والتطبيقات التعليمية 

 00 2 8 36 55 التكرار 

 00 2 7.9 35.6 54.5 النسبة  2 0.726 4.43

26.  

صعوبة تدريس القيم 

واالتجاهات نحو النشاط  

ات صالبدني عبر املن 

 التعليمية بيقات تطوال

 00 2 10 39 50 التكرار 

4.36 0.743 3 
 00 2 9.9 38.6 49.5 النسبة 

27.  

صعوبة تعديل الخطة  

الدراسية لتناسب التعليم  

 عبر املنصات والتطبيقات 

 00 1.0 12 30 58 التكرار 

 00 1.0 11.9 29.7 57.4 النسبة  1 0.740 4.44

28.  

  األدواتفر صعوبة تو 

ريس لتد مةز األ  جهزةاأل و 

املهارات الرياضية خارج  

 املدرسة 

 00 6 16 37 52 التكرار 

 00 5.9 15.8 26.7 51.5 النسبة  5 0.929 4.24

 6 1.123 3.83 3 13 16 35 34 التكرار قلة مصادر املعلومات    .29
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)  بين التفصيلية  (7الجدول  معوقات    النتائج  لعبارات 

األقسام لجميع  البدنية  التربية  في  بعد  عن  ،  التعليم 

الحسابية  مرتبة املتوسطات  وفق  قسم    .تنازليا  ففي 

املدرسةداإمعوقات   ال وست املتحتراو   رة  حسابية  طات 

( مدى    (3.60-4.01بين  "وتمثل  ،  موافق"موافقة 

رقم  وحصلت و 2)  العبارة  البنية  (  "ضعف  نصها 

املدارس في بعض  التقنية  أعلى متوسط    " علىالتحتية 

( بلغ  العبارة  4.01حسابي  حصلت  بينما   ،)( ( 1رقم 

  ضعف التوجيه في مكاتب التعليم حول تدريسنصها "و 

متوسط حسابي بلغ  دنى  أعلى    د"عن بع  ةالتربية البدني

أ  (.3.60) التغير  ويمكن  إلى  النتيجة  هذه  تعزى  ن 

ومتطلباته   وتقنياتها  التعليم  تكنولوجيا  في  املستمر 

من   و أاملادية  تشغيل  دواتأجهزة    حاجة و   ،وبرامج 

إجراء   املدارس لصيانة    إلى  التجهيزات دورية    هذه 

صالحة   والبرامج  تبقى  العم  حتى  في  ية لوفعالة 

الدين    يمية.علالت عز  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 

ورابح أ   (2017)  وخالد  تحديات  التي  النتائج  ظهرت 

بال جودة  متعلقة  حيث  من  التقنية  التحتية  بنية 

باإلنترنت وتوافر  االتصال  دوات  واأل   األجهزة، 

بعد عن  التعليم  في  املساعدة  لدى    التكنولوجية 

    .سرةواأل املدارس 

قسم    املقمعو وفي  ترا علات  املتوسطات  م،  وحت 

( بين  موافقة  3.65-4.24الحسابية  مدى  وتمثل   ،)

"موافق و   "
ً
جدا وحصلت"موافق  )  العبارة  "،    (10رقم 

" الجامعة    ونصها  برامج  في  املعلم  إعداد  ضعف 

البدنية   التربية  بعدلتدريس  متوسط  عن  أعلى  على   "

نصها و   (11قم )ر ، بينما حصلت العبارة  (4.24)سابي  ح

تص" الطقو عوبة  في  يم  البدنية  التربية  دروس  في  لبة 

( حسابي  متوسط  أدنى  على  بعد"  عن  (. 3.65التعليم 

إلى    أنويمكن   النتيجة  هذه  إعداد  تعزى  برامج  تأخر 

تبني   عن  الجامعة  في  والبدنية  الصحية  التربية  معلم 

املرتبطة بالتدريس،   الدراسية  التعليم بعد في املقررات 

استراتيجياكمق والتربية    تدريس،الوطرق    ت ررات 

واملمارسة   املعرفة  إلى ضعف  يؤدي  قد  الذي  العملية، 

 أ  تدريسية التكنولوجية لدى املعلم.ال
ً
نتائج  ، تشير  يضا

)جساس،   )الكندري،  (2017دراسة  ودراسة   ،2018 ) 

التعليمأ  إلى تكنولوجيا  في  املعرفية  الحصيلة  لدى    ن 

ا درس  في  وتوظيفها  البدنية املعلم  ة املرحلب  لتربية 

 .  ية جاءت بدرجة متوسطةالثانو 

الطالبقسم    أما  املتوسطات  ف  ، معوقات  تراوحت 

بين   موافقة    (،.3.234-37)الحسابية  مدى  وتمثل 

" و   "
ً
جدا وحصلتمحايد"موافق  رقم   "،  ( 17)  العبارة 

والتطبيقات  و  املنصات  عبر  التعلم  يتطلب  نصها" 

  ىأعل  " علىالطلبةمهارات تواصل متقدمة تصعب على  

)ح  متوسط العبارة  (4.37سابي  حصلت  بينما  رقم  ، 

و 14) للطلبة  (  البدنية  التربية  تدريس  "صعوبة  نصها 

أدنى   على  التعليم"  نحو  املنخفضة  الدافعية  ذوي 

( بلغ  حسابي  الصدد،  .(3.23متوسط  هذا    أكد   وفي 

و  صفحة:  2020)  العالقالطائي  أهمية  43،  على   )

االتصال   االمهارات  كون    ةياإللكترونتصال  في 

الوصف  ملعلوم"ا ذات  والرسالة  واملناسبة  الدقيقة  ات 

، وأنه  نساناإلالجيد والنوعية املؤثرة تصدر دائما من  

  نسان اإلال فائدة من هذه الوسائل الحديثة مالم يكن  

استعم على  أهدافه". قادرا  لتحقيق  واستثمارها    الها 

وقود بودسورث  دراسة  مع  النتيجة  هذه  يير  وتتفق 

(Bodsworth and Goodyear, 2017  أظهرت والتي   )

النتائج أن هناك معوقات دمج التكنولوجيا في تدريس 

البدنية   بالطالبالتربية  ضعف  متعلقة  أبرزها  من   ،

وقلة التعلم التعاوني   ،التعليم عن بعدبمعرفة الطالب  

 بين الطالب أثناء الدرس.  

أولياء  قسم    وفي  تراوحت  مور األ معوقات   ،

الحسابا مدى  (  4.06-4.35)بين    يةملتوسطات  وتمثل 

املوثوقة في    ةاإللكتروني

 مادة التربية البدنية 

 3 12.9 15.8 34.7 33.7 النسبة 

 0.592 4.25 ابي للقسم ط الحسوساملت 

 0.520 3.94 املتوسط الحسابي العام ملحور املعوقات 
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" و "موافق"موافقه "
ً
رقم  ، وحصلت العبارة  موافق جدا

و 18)  )" دور  نصها  بعد  عن  التعليم  من    يجابيإيتطلب 

أكثر من التعلم وجها لوجه" على أعلى   مور األ قبل أولياء 

( حسابي  العبارة    ،(4.35متوسط  حصلت  رقم  بينما 

"و   (22) ظر نصها  لدى صعوبة  املعيشية  عض  ب  وف 

وهذه (.  4.06" على أدنى متوسط حسابي )مور األ   اءليو أ

في  بدور إيجابي    مور األ   ولياءأقيام  النتيجة تؤكد أهمية  

بعد   عن  املناسبة  كالتعليم  التعليمية  البيئة  تهيئة 

الطالب   تقدم  ومتابعة  املنزل،  داخل   أللتعليم 
ً
بأول    وال

ة  نيوالتجهيزات التق  دواتاأل ، وتأمين  في املنهج الدراس ي

اآلحاكال والتطبيقات  سب  واالتصال  ةاإللكترونيلي،   ،

 السريع والجيد باإلنترنت.

،
ً
املحتوى قسم    وأخيرا تراوحت    الدراس ي  معوقات 

( بين  الحسابية  مدى    (3.83  -  4.44املتوسطات  وتمثل 

" و"موافق"،  
ً
رقم  وحصلت العبارة  موافقة "موافق جدا

سب  ناخطة الدراسية لتصعوبة تعديل ال"  نصهاو   (27)

أعلى متوسط  ليم عب تعال ر املنصات والتطبيقات" على 

نصها و   (29رقم )(، بينما حصلت العبارة  4.44حسابي )

املعلومات   مصادر  مادة    ةاإللكتروني"قلة  في  املوثوقة 

(.  3.83التربية البدنية" على أدنى متوسط حسابي بلغ )

عن  ولين  زيادة وعي املسؤ   هميةأ   وفي هذا الصدد، تظهر

فلسفة التعليم عن  دنية حول  ية البربج التنهم  تخطيط

وما يمتاز به من مرونة في توقيت وأماكن    ،بعد وأهدافه

الحضوري   التعليم  عكس  على  الدروس  )معيزة  تنفيذ 

  (.2018وعبد املالك، 

الدراسة   تساؤل  على  هل    "  ونصه:  الثانيلإلجابة 

متوسطات   بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

ا عينة  معوقحو راسة  لداستجابات  عن  ل  التعليم  ات 

بعد في منهج التربية البدنية باملرحلة الثانوية في مدينة  

التعليمي،   املؤهل  الدراسة:  ملتغيرات  تعزى  الرياض 

اختبار  "، تم استخدام  ؟ التدريبو الخبرة في التدريس،  و 

مان  حادياأل التباين   واختبار  ووالس،  وتني    -كروسكال 

(H) املستقلة. للعينات   

 أ
 
 التعليمي الف املؤهل ق باخترو : الفوال

استجابات   متوسطات  بين  الفروق  على  للتعرف 

عينة الدراسة في معوقات التعليم عن بعد تعزى ملتغير  

تم  التعليمياملؤهل   التباين  إجراء  ،  ،  حادياأل تحليل 

 ( يوضح ذلك.  8(، والجدول )2وقيمة )كا

ت عينة الدراسة حول معوقات التعليم عن بعد في التربية  استجابا  ينق برو لداللة الف حاديال  نتائج تحليل التباين(: 8دول )ج

 البدنية وفق متغير املؤهل التعليمي

 القسم
 فئة املتغير

 )املؤهل التعليمي( 
 2قيمة كا متوسط الرتب  العدد

درجة  

 الحرية 
 الداللة

 املدرسة  دارةإمعوقات 

 42.83 6 دبلوم 

0.708 

2 

 50.90 79 بكالوريوس  لة غير دا 0.702

 54.56 16 دراسات عليا 

 معوقات املعلم 

 47.08 6 دبلوم 

 51.45 79 بكالوريوس  غير دالة  0.934 0.138

 50.25 16 دراسات عليا 

 معوقات الطالب

 

 33.75 6 دبلوم 

 52.46 79 بكالوريوس  غير دالة  0.316 2.304

 50.46 16 دراسات عليا 

 مور ل ا ياءولأمعوقات 

 54.25 6 لوم دب

 51.09 79 بكالوريوس  غير دالة  0.937 0.130

 49.31 16 دراسات عليا 

 الدراس ي  معوقات املحتوى 

 39.75 6 دبلوم 

 51.49 79 بكالوريوس  غير دالة  0.613 0.978

 52.78 16 دراسات عليا 
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  لةدم وجود فروق دا( ع8يتضح من الجدول رقم )

( بين استجابات عينة  α ≤ 0.05داللة )ستوى الم   عند

عن   التعليم  معوقات  محور  أقسام  جميع  في  الدراسة 

ملتغير   تعزى  البدنية  التربية  في  .  التعليمياملؤهل  بعد 

في   الدراسة  عينة  آراء  تشابه  إلى  تشير  النتيجة  وهذه 

على   بعد  عن  التعليم  معوقات  على  موافقتهم  درجة 

اختالف  ا من  هذه  لتعليميا  ؤهلامللرغم  وتختلف   .

دالة    افروق  أظهرت( التي  2011النتيجة مع دراسة جبر )

معوقات  في  التعليم   استخدام  إحصائيا  في   تكنولوجيا 

 .   التعليميتعزى ملتغير املؤهل  مادة الفلسفة

: الفروق باختالف الخبرة في التدريس 
 
 ثانيا

ا متوسطات  بين  الفروق  على  ستجابات  للتعرف 

التعليم عن بعد تعزى ملتغير    معوقات  فيسة  دراعينة ال

االحادي،   التباين  تحليل  إجراء  تم  التعليمي،  املؤهل 

)كا )2وقيمة  والجدول  ذلك. 9(،  يوضح   )

لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول معوقات التعليم عن بعد في التربية   حاديال  نتائج تحليل التباين (: 9ول )دج

 تدريسرة في الخبالير البدنية وفق متغ

 القسم
 فئة املتغير

 )الخبرة في التدريس(
 العدد

متوسط  

 الرتب
 2قيمة كا

درجة  

 الحرية 
 الداللة

 املدرسة  دارةإمعوقات 

 55.72 9 سنوات فأقل  8

0.270 

2 

 51.00 32 سنة  16إلى  9من  غير داله  0.874

 50.29 60 سنة فأعلى 17

 ملعلم معوقات ا

 50.39 9 أقل سنوات ف 8

 50.80 32 سنة  16إلى  9من  غير دالة  0.996 0.008

 51.20 60 سنة فأعلى 17

 معوقات الطالب

 

 55.39 9 سنوات فأقل  8

 52.05 32 سنة  16إلى  9من  غير دالة  0.840 0.349

 29.78 60 سنة فأعلى 17

 مور ال  ولياءأمعوقات 

 49.56 9 فأقل سنوات  8

 49.16 32 سنة  16إلى  9من  دالة غير  0.881 0.254

 52.20 60 سنة فأعلى 17

 الدراس ي  معوقات املحتوى 

 51.28 9 سنوات فأقل  8

 47.56 32 سنة  16إىل  9من  غير دالة  0.714 0.674
 52.79 60 سنة فأعلى 17

دالة عند  ( عدم وجود فروق  9يتضح من الجدول )

عينة  α ≤ 0.05)  لةالالد مستوى   استجابات  بين   )

عن   التعليم  معوقات  محور  أقسام  جميع  في  الدراسة 

التدريس.   في  الخبرة  البدنية تعزى ملتغير  التربية  في  بعد 

في   الدراسة  عينة  آراء  تشابه  إلى  تشير  النتيجة  وهذه 

على   بعد  عن  التعليم  معوقات  على  موافقتهم  درجة 

من الخبر اخت  الرغم  سنوات  فالف  تتدريسالي  ة  تفق  . 

( التي أظهرت عدم  2011هذه النتيجة مع دراسة )جبر،  

استخدام   معوقات  في  إحصائيا  دالة  فروق  وجود 

تكنولوجيا التعليم في مادة الفلسفة تعزى ملتغير الخبرة 

. وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن التباين بين  في التدريس

وأقرانهم  الجدد  املعلمين  ين  كثراأل  فئات    من بع  خبرة 

وتو ت في هيئة  واالتصاالت  للحاسوب  التحتية  البنية  افر 

للمعلمين   والتقني  التربوي  والتوجيه  والدعم  املدرسة 

توظيف التكنولوجيا في التربية  من   ينالذي يمكن املعلم

و  التعليم  البدنية  إلى  الحضوري  التعليم  من  االنتقال 

 .عن بعد

: الفروق باختالف التدر 
 
 يب ثالثا

ا على  متوسطب  وقلفر للتعرف  استجابات  ين  ات 

التدريب   ملتغير  تعزى  الدراسة  تم    ثناءأعينة  الخدمة، 
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ل  -ماناختبار    جراءإ املستقلة، وتني   .يوضح ذلك (10)الجدول  و   لعينات 

 بية البدنية وفقوتني لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول معوقات التعليم عن بعد في التر  -اختبار مان (: 10دول )ج

 التدريب  ير غمت
 مصدر التباين القسم

 )التدريب( 

 مستوى الداللة Uقيمة  متوسط الرتب  العدد

 املدرسة  دارةإمعوقات 
 غير دالة  0.484 1129 48.54 41 نعم، حضرت 

 52.68 60 ال

 معوقات املعلم 
 غير دالة  0.773 1188.5 49.99 41 نعم، 

 51.69 60 ال

 البمعوقات الط
 غير دالة  0.052 950.5 44.18 41 نعم، 

 55.66 60 ال

 مور ال  ولياءأمعوقات 
 غير دالة  0.652 1165.5 52.08 41 نعم، 

 49.43 60 ال

 الدراس ي  معوقات املحتوى 
 غير دالة  0.972 1225 51.12 41 نعم، 

 50.92 60 ال

( الجدول  من  دالة  10يتضح  فروق  وجود  عدم   )

بات عينة  بين استجا(  α ≤ 0.05ى الداللة )عند مستو 

عن   التعليم  معوقات  محور  أقسام  جميع  في  الدراسة 

التدريب.   ملتغير  تعزى  إلى  بعد  تشير  النتيجة  وهذه 

على   موافقتهم  درجة  في  الدراسة  عينة  آراء  تشابه 

على الرغم  في التربية البدنية،  معوقات التعليم عن بعد  

اختالف   هذه  التدريب.  من  دراستتفق  مع  ة  النتيجة 

ا2011،  برج) دالة  (  فروق  وجود  عدم  أظهرت  لتي 

في  التعليم  تكنولوجيا  استخدام  معوقات  في  إحصائيا 

هذه   تعزى  وقد  التدريب.  ملتغير  تعزى  الفلسفة  مادة 

ملعلم    النتيجة املهنية  التنمية  برامج  في  ضعف  إلى 

التربوية )اللهيبي   البدنية لدى بعض املؤسسات  التربية 

امل  ،(2010 توافر  تكنولوجيا    املؤهلين  ينبدر وقلة  في 

  املتعلقة بالتعليم عن بعد ومنصاته وتطبيقاتهالتعليم  

)عطية  ةاإللكتروني البدنية  التربية  معلمين  لتدريب   ،

 (.  2016وعطية، 

 

 

 

 

 

 

 واملقترحات  التوصيات

في   الدراسة  هذه  لها  توصلت  التي  النتائج  على  بناء 

فإن    ، يةدني التربية البالتعليم عن بعد ف معوقاتمجال  

 راسة توص ي بالتالي:  هذه الد

البدنية   تطوير .1 التربية    وأنشطته ومكوناته،    منهج 

 التعليم عن بعد. ليتناسب مع   التعليمية

تنمية مهنية   .2 برامج    بتوظيف   تعنى للمعلمين  توفير 

بعد عن    ةاإللكترونيوتطبيقاته    ومنصاته  التعليم 

 منهج التربية البدنية.  في

امل .3 التحتية  الو   املاليةوارد  توفير  للحاسوب  بنية 

ومنصاته    التعليم عن بعدواالتصاالت، للتوظيف  

البدنية    ةاإللكتروني  وتطبيقاته التربية  منهج  في 

 باملرحلة الثانوية.

في التربية البدنية  التعليم عن بعد    معوقاتدراسة   .4

نظر وجهة  وقادة    ،والطالب  ، مور األ   ولياءأ   من 

 .ثانويةاملدارس في املرحلة ال

 
 **** 
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ابع االبتدائي  عالقة األخطاء الكتابية بطبيعة أصواتها اللفظية املكتسبة لدى طالبات الصف الر

 (2)نوف بنت فهد الحمد               ( 1)عبدهللا بن محّمد السريع د.

ه (1442 /9/ 1وقبل -ه 6/6/1442)قدم للنشر   

  طالباتلدى  في كتابته  والخطأ الكتابي    للحرف  طبيعة العالقة واتجاهها بين األداء الصوتيهدف البحث الحالي إلى التعرف على    : املستخلص 

شف عن طبيعة العالقة  لكاملنهج االرتباطي ل  استخدم الباحثان وقد    الصف الرابع االبتدائي في مدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية.

مدرسة من    عشوائيةبطريقة    تم اختيارهن  طالبة(  34الخطأ الكتابي. وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من )األداء الصوتي و بين متغيري  

ابي واختباًرا  اختباًرا لألداء الكت  رض جمع املعلومات استخدم الباحثان في مدينة الرياض. ولغمدراس التعليم العام  اختيرت بشكل قصدي من  

ل البحث،  لألداء الصوتي كأدوات للدراسة. و  إلى مجموعة  ،  لالرتباط  بيرسون   معاملبعد إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام  قد توصَّ

لت في التالي:  من النتائج  
َّ
ر وجود  تمث ِّ

  . 0.05وذلك عند مستوى داللة أقل من    ،كتابتهاأصوات األحرف و   قراءة   ي عالقة ارتباطية موجبة بين ُمتغي 

رين تساوي    ِّ
ستهَدفة في الدراسة ُيمكن التنبؤ  17أن  أي  ،  0.406وظهرت قيمة االرتباط بين املتغي 

ُ
% تقريًبا من األداء الكتابي ألصوات األحرف امل

ر   ِّ
د أن مجموعة    النوعيومن حيث التحليل ا لها،  األداء الصوتيبه من خالل متغي  األصوات التي يلتبس فيها الخطأ الكتابي باألداء الصوتي هي  ُوجِّ

ملا له   تصحيحه؛والتركيز على  للحروف ضرورة االهتمام باألداء الصوتي الصاد، وبذا توص ي الدراسة ب -السين  -الظاء - الضاد ، وهي: ( أصوات4)

 من أثر إيجابي على األداء الكتابي. 

 . أصوات اللغة كتسابا، مهارة الكتابة، األخطاء اإلمالئية، الصفوف العليا، الصف الرابع االبتدائي: الكلمات املفتاحّية

 

The Relationship between Fourth Grade Female Students’ Writing Errors and their Acquired 

pronunciations 
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Abstract: This study aimed to identify the nature of the relationship and its direction between the sound 

performance and the written errors of sounding and writing Arabic letters among fourth graders in primary schools 

at elementary public Schools, in Saudi Arabia. The researchers used the correlative method to reveal the nature of 

the relationship between the variables, the written error and the sound pronounciation of the letters. The study was 

applied to a random sample of (34) female students from a purposefully chosen elementary public school in Riyadh 

city. For the data collection procedure, the researchers designed and administered two tests (tasks) as the study 

data collection tools: a written test and a reading test. After conducting a statistical analysis of the data using 

Pearson Product Moment, the research ended up with the following findings: a positive correlation between the 

reading test variable, namely between reading sounds of  letters  and pronouncing  them correctly and writing test 

variable namely, writing the sounds of  the letters  and pronouncing them correctly  at a significance level less 

than 0.05, where the value of alpha = 0.017, The correlation value between the two variables is 0.406; 

approximately 17% of the written performance of the letters sounds specified in the study can be predicted by the 

reading test variable. Further, the qualitative data showed that there are four sounds in which the written error is 

confused with its pronunciation. Accordingly, the study recommends that primary students’ pronunciation of the 

aforementioned letters be emphasized and taken care of for its positive impact on the students’ written performance 

of those letters.  
Keywords: primary grades, 4th grade, mispronuncation of letters, orthographic errors, language sounds acquisition.  
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 املقدمة 

نة في  
َّ
ة ُمبط ون اللغة بأنها قدرة ذهني  ِّف اللغوي 

ُيعر 

املبادئ   تتضمن  تجريدية  طبيعة  ذات  اإلنسان  ذهن 

( والرموز  والقواعد  ومن    ،(Chomsky, 1999والقوانين 

 أدائية تتضمن مجموع  
ٌ
 ذهنية

ٌ
حيث االستخدام فهي قدرة

واألصوات   واملفردات  املعاني  فيها  بما  اللغوية،  املعارف 

في   ر  وتتطوَّ فتتأسس  لغة، 
 
ال هذه   

ُ
تصف التي  والقواعد 

إنتاج   من  نه 
 
وتمك مستعملها  أو  اللغة  ناطق  الفردِّ  ذهنِّ 

، وتساعده على فهمِّ    وجملها   عبارات لغته
ً
 أو كتابة

ً
مشافهة

العبارات  هذه  من  مجتمعه  أفراد  ُينتجه  ما    مضامين 

 . والجمل

ُبد   ال  مهارات  باللغة  ق 
َّ
من  ـ/للطالبـوتتعل ـة 

لغوي 
 
ال االتصال  مهاراُت  وهي  االستماع    :اكتسابها، 

َمهارات   من  الكتابة  عد 
ُ
وت والكتابة.  والقراءة  واملحادثة 

امل لغوي 
 
ال اللغة التواصل  إنتاج  مهاراتِّ  من  وهي  ة،  هم 

جوانب   لتداخل  وذلك  والتعقيد؛  بالصعوبة  فة  صِّ
تَّ
ُ
امل

 
ً
ونفسية  

ً
لغوية منها  ن 

 
والتمك إجادتها  في  متنوعة 

  
ً
عملية ليست  فالكتابة  وثقافية.   

ً
واتصالية  

ً
واجتماعية

مهارة   منها  ل 
َّ
تتشك متداخلة  عمليات  وإنما  بحتة،   

ً
لغوية

 (. 2009الكتابة )العقيلي،  

مهاراُتها    العام  التعليمِّ  مراحل  من  ل مرحلة 
ُ
ولك

لغوي والفكري لهذه  
 
الخاصة بها، بما يتناسُب مع النمو ال

  طالب ن  املرحلة ومطالب املادة التعليمية. وينبغي أن ُيتقِّ 

قبل   تاًما  إتقاًنا  اللغوي  االتصال  مهارات  مرحلة  كل 

مترابطة   املهاراتِّ  ألن  تليها  التي  املرحلة  إلى  االنتقال 

ي عدم اإلتقان في إحداها إلى   ِّ
ِّج يؤد 

ومتداخلة بشكل ُمتدر 

 احتمالية اإلخفاق فيما يليها من مهارات. 

القراءةِّ والكتابة       العربية وتعليم  اللغة  وألهمية 

 
َ
ت التعليمأصبح  في  أساسًيا  مها عنصًرا 

 
عل

َ
وت فمما    . عليُمها 

 التعليم في املرحلة االبتدائية في وثيقة  
ُ
ت عليه أهداف نصَّ

في  واملتوسطة  االبتدائية  للمرحلتين  العربية  اللغة  منهج 

في   بنجاح  اللغة  التلميذة  تستخدم  "أن  العام  التعليم 

)وز  للغة"  املختلفة  والتواصلية  الفكرية  ارة  الوظائفِّ 

 أحد أهم وأبرز  1427التربية والتعليم ، 
ُ
(. ولكون الكتابة

فيما   فيها   
َ
عف الض  ر  ِّ

 
يؤث فقد  والتعليم،  م 

 
الَتعل وسائل 

واجتماعي   معرفي  م  تقدُّ من  املجتمع  إليه  يسعى 

والكتابة   القراءة  مهارتي  الفرد  إتقان  فعدم  واقتصادي، 

علم،   الت  أداوات  إتقانه  على  ٌع 
َّ
ُمتوق بشكل  سينعكس 

)عطية،   واملعارف  املهارات  تحصيل  في  بالتالي  وضعفه 

2008  .) 

املعلمين    نوم أن  الحقل  أدبيات  في  املالحظ 

 واملعلمات كثير 
ً
ما يشتكون من األخطاء اللغوية والكتابية    ا

يرتكبها   النحو   طالبهم التي  الذي    واإلمالء  ،والصرف  ،في 

زا كبيرا من هذه البحوث، إذ أشارت كثير  ِّ
  تحديدا أخذ حي 

  الكتابية واإلمالئية عند إلى انتشار األخطاء  من الدراسات 

طالب وطالبات مراحل التعليم العام وحتى مرحلة التعليم  

؛ البكر  2018الصويركي،  )الجامعي، على املستوى املحلي  

فايدة،  2009والوهيبي،   أبو  زايد،  2008؛  ،  2005؛ 

القرش ي،  2006 سعيد،  2000؛  املزيد،  1989؛  ؛ 

وعلى  (1405 )السعيدي،  ،  دراسات  اإلقليمي  املستوى 

وآخرون،  2020 محمود  كلوب،  2020؛  ؛  2011؛ 

الزايد،  2009بركات،   البشير،  2009؛  أبو  2008؛  ؛ 

؛  2001؛ محجوب،  2002؛ الظفيري،  2007سرحان،  

شحاتة،  1999زايد،   املسح    (.1999؛  من  وُيلَحظ 

شكل   أخذ  اإلمالئية  األخطاء  شيوع  أن  الحقل  ألدبيات 

لم تقف عند  التي لم تخُل منها مرحلة تعليمية، إذ    الظاهرة

مما  مستوى دراس ي معين بل امتدت إلى املراحل الجامعية  

تعقيدا   تلك  الضعف  ظاهرة  ؛  2020)السعيدي،  زاد 

حمد،  2019الجنادبة،  ؛  2018الغامدي،   و  رحيمة  ؛ 

أحمد،  2013 بل  2012؛  الضعف  (،  ظاهرة  دت  ُوجِّ

)رحيمة و حمد،    أنفسهم  معلمي اللغة العربيةنفسها عند  

الغامدي،  2013 أدبيات  2018؛  في  وحظ 
ُ
ل كذلك   .)

أنها    كثير الحقل 
ً
الخطأ    ا أصل  رجع 

ُ
ت العموم  ما  إلى  في 

واملنهي   العلمي  مستواها  عف  وضِّ الطريقة  املعلمة  إلى  أو 

اإلمالء،   قواعد  تدريس  في  يتبعها  عدد التي  ة 
 
قل إلى  أو 

أو إلى املعلم  مالء  الحصص الدراسية الـُمكرَّسة لتعليم اإل 

وحظ 
ُ
والطالب معا، إو إلى طبيعة الكتابة العربية، كما ل

اإلمالئية   باألخطاء  اعتناءها  أن   
ً
عامة الدراسات  هذا  في 

والكتابية مقصور على ما هو ُمستهدف من مهارات إمالئية  

  في الكتاب املدرس ي، والتزام املفردات نفسها في أساسها 
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احتما  في  النظر  دون  لم  األول  أخطاء  وجود  لية 

بتعليم   لة  الـُمخوَّ املدرسية  الكتب  مفردات  تستهدفها 

طبيعة هذه األخطاءِّ  املهارات اإلمالئية، ومن ذلك النظر في  

وافتراض   للمفردة،  الصوتي  الجانب  حيث  من  الكتابية 

من    الطالباتأسباب أخرى قد تكون مرتبطة بما اكتسبنه  

يُ  التي  في   خطئنأصوات لألحرف  مثل األخطاء  في رسمها، 

الشمسية   والالم  والصاد،  والسين  والظاء،  الضاد  رسم 

من   امليدان  مستوى  على  وحظ 
ُ
ل كذلك  القمرية.  والالم 

أن   التعليم  في مجال  العمل  في    الطالباتو   الطالبخالل 

 
ً
املرحلة االبتدائية يقعون    مراحل التعليم العام، وتحديدا

ل طقهم 
ُ
ن وأن  املشكالت،  هذه  ُمخالف  في  األحرف  بعض 

في   وقوعهم  في  السبب  يكون  قد  مما  الصحيح؛  لنطقها 

 الخطأ في كتابتها؛ مما أثار اهتمام الباحِّ 
َ
لدراسة هذه    ينِّ ث

مدى   ن  تبيُّ خاللها  من  يستطيعان  محاولة  في  املشكلة 

في   ل 
َّ
يتمث والذي  األصوات  لهذه  االكتساب  هذا  عالقة 

طقهم لها بوقوعهم في الخطأ أثنا
ُ
ء كتابتها؛ وذلك  كيفية ن

من أجل تقديم بعض الحلول والتوصيات التي ُيمكن أن  

مراحل   من  املهمة  املرحلة  هذه  في  تالفيها  على  تساعد 

 التعليم حتى ال ينتقل ضررها إلى املراحل التالية.  

ة النظام الكتابي العربي  أبجديَّ

     
ُ
األبجدية عدُّ 

ُ
العربية    ت لغة 

 
ال في  املستخدمة 

 
ً
   أبجدية

ً
   صوتية

ً
أن لكل صامت فيها  قياسية ، وهذا يعني 

 رمز 
ً
 واحد  ا

ً
أن رموز    ا العربية تظهُر  الكتابة  ة 

 
ُيمثله. "فدق

صوتيمات[   ]أو  فونيمات  عن  تزيد  ال  األساسية  الكتابةِّ 

اللغة، والتي هي األصواُت في حالتها التجريدية، "فكما أن  

 ينلها أربعة وثالث]فإن[  لدى العربية أربعة وثالثين فونيما  

الصوائت من  كل  الحسبان  في  األخذ  )مع  من  ،  رمًزا 

املد وحروف  بعضها  ،الحركات  مع  د  (والصوامت  فتعدُّ  .

بعض   أن  يعني  قد  الكتابي  النظام  في  الكثير  الرموز 

تها قد يعني أن  
َّ
ل ل بأكثر من رمز، كما أن قِّ

َّ
مث

ُ
األصوات قد ت

،  1405براهيم،  إالرمز الواحد قد ُيمثل بأكثر من صوت )

في  . وهكذا نجد في النظام الكتابي العربي أن  الفرد  (37ص

بإمكانه بسهولة    العموم  كتابتها  يريُد  كلمة  أي  يكتب  أن 

وُيسر إذا نطقها نطًقا سليًما أو استمع إلى النطق السليم  

 لها.

ومسح    امليدان  خالل  من  ن  تبيَّ أدبيات  وقد 

 أن هناك  الحقل  
ً
باألخطاء   مرتبطةمن الصعوبات    أنواعا

ق ،  للطالبالكتابية  
َّ
  التي ُيمكن تصنيفها إلى صعوبات تتعل

ق 
َّ
تتعل وأخرى  العربية،  اللغة  في  الحروف  بأصوات 

 بصعوبات النظام الكتابي للغة العربية. 

 الصعوبات املتعلقة بأصوات الحروف في اللغة العربية  

قة بالصعوبات التي   ِّ
 
فيما يلي سرد لألصوات املُتعل

االبتدائية    الباتطواجهها  ت نطقهفي  املرحلة  أو    ن  أثناء 

 لها، ومنها:    ن  كتابته

الحروف(  1 في  ل    إذ  :التماثل  ماثِّ
ُ
ت التعريف  "الم  أن  نجد 

 األوَل من الكلمات التي تدخل عليها إذا كان مخرج  
َ
الحرف

الحنك،   أدنى  بين األسنان وحيز  ما  بين حيز  الحرف  هذا 

"الشمسي بالحروف  الحروف  هذه  كلها  وتعرف  وهي  ة"، 

واملعروفة   الباقية  الحروف  أما  الالم.  بمخرج  محيطة 

بالحروف "القمرية" فهي األصوات األمامية الشفوية )الباء  

والكاف   )الياء  الخلفية  والحروف  والفاء(،  والواو  وامليم 

والهمزة(،   والهاء  والعين  والحاء  والقاف  والغين  والخاء 

َدْهُر   +  
ْ
لـ
َ
ا ذلك:  َدْه   :ومثل   + ْد 

َ
صا )ابراهيم,  - 185 ُر" 

186 .) 

املخارج(  2 املتقاربة  التالية    : األصوات  األصوات  عد 
ُ
وت

الدال، والضاد، والتاء، والطاء،   )الذال، والثاء، والظاء، 

من   والصاد(  والسين،  والزاي،  والراء،  والنون،  والالم، 

تقاربة املخرج، "ووجه الشبه بينها أن مخارجها  
ُ
األصوات امل

بين   تنحصر  والثنايا  تكاد  طرفه(  فيه  )بما  اللسان  أول 

العليا )بما فيها أصولها(". ومع أن كلها ُمتقارِّبة املخرج إال  

م   ِّ
ُيحت  مما  بينها  تفرق  متباينة  صوتية  صفات  هناك  أن 

املخرج   في  أفرادها  يشترك  فرعية  مجاميع  إلى  تقسيمها 

 (.46, ص  1971)أنيس,

 
ُ
ز على األصوات التي ل

َّ
وحظ  وفيما يلي تفصيل ُمرك

 أن هناك التباس
ً
 املرحلة، وهي:   طالباتفي نطقها عند   ا

الظاء ُيشبه    :صوت  مجهور  لثويُّ  صوت  وهو 

صوت الذال تماًما غير أنه "يختلف عنه في الوضع الذي  

فعند النطق بالظاء ينطبق    ،يأخذه اللسان مع كل منهما

مقعًرا"    
ً

شكال ا 
ً
آخذ األعلى  الحنك  على  اللسان 

ومخرجه )مع الذال والثاء(، كما  (.  47, ص1971)أنيس,
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وصفه ابن الجزري "من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا  

ة )ابن الجزري،   (.  201العليا، ويقال لها اللثويَّ

)باإلضافة إلى صوت "الزاي"(  وهي    :السين والصاد

وهو    من أسلة اللسان  "ألنها تخرج  ؛من األصوات األسلية

ه"
 
،  (201ابن الجزري،  )  ، أي ما استدق من طرفهُمستدق

تها وجرسها حدَّ "وذلك ألن مجرى   ؛أو هي أصوات الصفير لِّ

عند   فتحدث  مخرجها  عند  جًدا  يضيق  األصوات  هذه 

هذا   علو  نسبة  في  يشركها  ال  عالًيا  صفيًرا  بها  النطق 

رخو   "صوت  فالسين  األصوات".  من  غيرها  الصفير 

ال  وعند النطق به "يندفع الهواء ماًرا بالحنجرة ف  ، مهموس

ثم يأخذ مجراه في الحلق والفم    ،يحرك الوترين الصوتيين

حتى يصل إلى املخرج ... عند التقاء طرف اللسان بالثنايا  

السفلى أو العليا بحيث يكون بين اللسان والثنايا مجرى  

الصفير   ذلك  فيحدث  الهواء  خالله  يندفع  جًدا  ضيق 

العالي". أما الصاد فهو صوت رخو مهموس "يشبه السين  

... ]و[  ف ي كل ش يء سوى أن الصاد أحد أصوات اإلطباق 

النطق بالصاد يتخذ اللسان وضًعا مخالًفا لوضعه   عند 

إذ يكون مقعًرا منطبًقا على الحنك األعلى, مع    ،مع السين

رجوع   ومع  الحنك،  نحو  وطرفه  اللسان  أقص ى  تصعيد 

املطبقة"   األصوات  ككل   
ً

قليال الوراء  إلى  اللسان 

 (.77- 76, ص 1971)أنيس,

وال يكاد يختلف هذان الحرفان، السين والصاد،     

ل سالم غزالي  ِّ
 
"وُيعل الطيفي.  التصوير  في  أي  الطيف،  في 

عند  1977) الصوتي  املجرى  شكل  "إن  قائال:  ذلك   )

املخرج الرئيس ي وما يليه في اتجاه الشفتين هو الذي يحدد  

هيئة   وتتماثل  الحروف،  لهذه  الطيفية  الرسوم  عادة 

املجرى الصوتي في كل من املفخمة ونظائرها غير املفخمة  

 (. 150باستثناء فرق ضئيل )ابراهيم, ص 

 ومتشعًبا في  "وأما صوت الضاد فقد كان   
ً

مشكال

عصور النحاة والقدامى وقبلهم. فمن النصوص ما يشير  

 في خالفة عمر  
ً

إلى الخلط بين الضاد والظاء، كما جاء مثال

 
َ
   بدال من أن ُيقول ي؟"  بْ ى بضَ ضحَّ يُ بن الخطاب )"أ

َ
ى  ضحَّ يُ "أ

)القالي،   ص  1975بظبي"(  أهم  142،  من  ولعل   .  )

نظي ال  أنه  الضاد  نطق   تعقد  منظومة  مظاهر  في  لها  ر 

)الطاء  املفخمة  الحروف  من  فثالثة  العربية،  املفخمات 

وليست   األخرى,  األصوات  في  نظير  ذات  والصاد(  والظاء 

كذلك وتنص    ،الضاد  الصواتم.  نظام  في  لها  نظير  ال  إذ 

كتب اللحن والكتب الخاصة بالضاد والظاء على صعوبة 

القيس  طالب  أبي  بن  مكي  أن  ذلك  من  بالضاد  ي  النطق 

املخرج وأشدها   في  يقول" والضاد أصعب الحروف تكلًفا 

فمتى لم يتكلف القارئ إخراجها على    ،صعوبة على الالفظ

لفظها بغير  أتى  بقرا  ، حقها  ذلك    ءتهوأخل  تكلف  ومن 

وطبًعا   عادة  بلفظها  التجويد  له  صار  عليه  وتمادى 

الجزري مخرجها  185القيس ي،  وسجيه") ابن  ويصف   .)

ل حافة اللسان وما يليه من األضراس  من أو   بأنها "تخرج

من الجانب األيسر عند األكثر، ومن األيمن عند األقل،  

)ابن   الجانبين"  من  تكون  أنها  على  يدل  سيبويه  وكالم 

 ( 200الجزري،  

وهناك النص املشهور الذي ذكره سيبويه يقول: "  

 
ً

داال الطاء  لصارت  اإلطباق  سيًنا  ،لوال  والظاء    ،والصاد 

 
ً

ألنه ليس من موضعها    ؛ت الضاد من الكالمولخرج  ، ذاال

 ش يء غيرها".  

 الصعوبات املتعلقة بالنظام الكتابي العربي 

 حتى       
َ
 ت

ُ
ل الكتابة ، إلى  ةاأللفبائية، ومنها العربي  صِّ

الواحد   للصوت  واحد  البسيطة" من وضع رمز  "صورتها 

كما   البسيطة،  الصورة  هذه  ولكن  تطور،  بمراحل  مرَّت 

إلى   ل  تتحوَّ أن  تلبث  "ال  الباحثين  بعض  ذلك  إلى  أشار 

ر اللغة ذاتها أو بسبب   التعقيد بسبب عوامل تتصل بتطوُّ

)الحمد،   وتأريخها  الكتابة  بنظم  تتصل  ،  2004عوامل 

211  .) 

من         عامة  الكتابية  النظم  الباحثون  ف  ِّ
وُيصن 

للكالم   نقلها  لنظام    "speech"حيث  وفقا  صنفين  إلى 

فيها   أو  "orthography"التهجئة  اف  شفَّ تهجئة  نظام   :

عميق    "transparent"سطحي   تهجئة  .  "deep"ونظام 

ويعني إطالق لفظة "شفاف/سطحي" على نظام كتابة للغة 

ل الكالم أو اللغة املحكية    الكتابي،، أي النظام  ما، بأنه ِّ
 
ُيمث

 
ً
   تمثيال

ً
القارئ    دقيقا على  ما  وكل  رد، 

َّ
وُمط ق  سِّ

َّ
ُمت بشكل 

م املبدأ األلفبائي للغة هو أن ُيقابل الرمز بصوته 
َّ
الذي تعل

نطق الكلمة   لينطق 
ً
   ا

ً
الكتابي  صحيحا النظام  ذلك  ومن   ،

ة والكورية، و  حين    بير،، إلى حٍد كالعربيةكذا للغة الفنلديَّ
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ً
تشكيال ل 

َّ
شك

ُ
   ت

ً
ُيزيل    تاما الذي  التشكيل  تحديدا  )أو 

الغموض في نطقها(. بينما يعني إطالق الباحثين مصطلح  

"عميق" على نظام كتابي للغة ما، أن هذا النظام الكتابي 

 
ً
ة تمثيال ل الكالم أو اللغة املحكيَّ ِّ

 
   ال ُيمث

ً
، مما يعني أنه  كامال

ا اللغة  م قارئ 
ُّ
تعل لها، فلن يكون  حتى مع  ملبدأ األلفبائي 

الكتابية   الرموز  بإمكانه أن يستخلص نطقها من مقابلة 

الحال هو  كما  املثال  بأصواتها،  سبيل  اللغة   على  في 

تشكيلها   يتمُّ  ال  حين  العربية  اللغة  وكذا  ة،  اإلنجليزيَّ

بس  التشكيل
َّ
ل لِّ املزيل  ؛  Mahmoud, 1979)  املطلوب 

Seraye, 2004  .) 

أن  إلى  الباحثين  بعض  الكتابية   وُيشير    النظم 

أصوات   تمثيل  عن  تعجز  فإنها  ة 
َّ
بالدق صَفْت  تَّ اِّ "مهما 

 
ً
   اللغة تمثيال

ً
حتى الكتابة الصوتية ال تتيح معرفة    ،كامال

الكالم  يسمع  لم  لشخص  تامة  معرفة  الحقيقي  النطق 

)الحمد,   يقرؤها  التي  قد 211, ص2004باللغة  نعم   .)

فق مع الب    يناحثُيتَّ
ً
ل اللغة تمثيال ِّ

 
مث

ُ
   في صعوبة أن ت

ً
  كامال

بعض   التمثيل  هذا  يعترض  أن  دون  مستمر  نحو  على 

على   طق 
ُ
ن من  اكتسابه  تم  ما  نتيجة  النطقية  رات  التغيُّ

مازال   ولكن  املثال،  سبيل  على  اللهجة  تمثيل  للمستوى 

األكبر ألصوات اللغة في الكتابة فائدة كبيرة في استخالص  

   وهو مالى نحو صحيح،  نطق الكلمة ع
ً
على    ينطبق تماما

بعد   السيما  العربي،  الكتابي  فالنظام  العربية.   اللغة 

ُيعدُّ   اإلصالحات التي أدخلها عليه علماء العربية األوائل،

 
ً
   نظاما

ً
   ألفبائيا

ً
افا الكتابية  شفَّ الرموز  فيه  تتطابق   ،

إذا   كبير،  حٍد  إلى  رد 
َّ
ُمط نحو  على  بها  الخاصة  بأصواتها 

 يست
ً
نطقا الكلمة  ُينطق  أن  العربية  للغة  القارئ    طيع 

 
ً
ة    صحيحا من شفافيَّ الرغم  على  ولكن  مكتوبة،  هي  كما 

مظاهر   وبعض  املشكالت  من  يخلو  ال  فإنه  النظام  هذا 

التعقيد. وتتلخص مظاهر القصور في الكتابة العربية كما  

 هي:  ،في ثالثة أمور  بعض الباحثينيعرضها 

غال  - ن  دو 
ُ
ت الكلمات  والطباعة  إن  الكتابة  في  ًبا 

 
ً
حروفها  عارية حركات  إلى    ،عن  اإلشارة  من  دة  ُمجرَّ أي 

التي   والضمة(  والكسرة  )الفتحة  القصيرة  املد  أصوات 

 تلحق األصوات املقطعية في الكلمة.  

-   
ً
صورا الرسم  هذا  بحسب  الواحد  للحرف    أن 

 
ً
 مختلفة: فله صورة إذا كان مفردا

ً
  ، وأخرى إذا كان متصال

وله صورة إذا كان في أول الكلمة، وأخرى إذا كان في   بغيره،

 وسطها، وثالثة إذا كان في آخرها. 

أن رموز هذه الرسم تنقسم إلى طوائف تشتمل    -

في صورتها متحدة  منها على حروف  طائفة  يمتاز    ،كل  وال 

أو بعدد   بنقاط اإلعجام واإلهمال  إال  بعضها عن بعض 

،  2004وافي،  إلخ( )  النقط )ب ت ث، ج ح خ، د ذ، ر ز ...

 (.  197- 195ص. 

دع ما  الرسائل    اوهذا  فوا  ِّ
 
ُيؤل أن  العربية  علماء 

والكتب التي "يجمعون فيها األلفاظ التي تشتبه في النطق،  

وتتناظر في الكتابة، إلزالة اللبس، وإبعاد ما قد يحدث من  

 
ً
كتاب    ال الحصر،   على سبيل املثال  ،"، ومنهاخلط وخطأ

بين الذال والضاد والظاء"  ألبي عبدهللا  "االقتضاء للفرق 

،  1407محمد الداني من علماء القرن الخامس )البواب،  

الضاد 5ص.   بين  الفرق  في  الفضالء  "زينة  وكتاب   ،)

األنباري والظاء"   وكتاب  1971)عبدالتواب،    البن  م(, 

الفهد   ألبي  والصاد"  والسين  والذال  والضاد  "الظاء 

بع الهجري، وكتاب "الفرق  النحوي" من علماء القرن الرا

والصاد   والذال  والضاد  الظاء  الخمسة:  األحرف  بين 

القرن   علماء  من  البطليوس ي،  السيد  البن  والسين" 

     هــ(.1399، 1398السادس الهجري )النشرتي،  

إن ما يعتري النظام الكتابي العربي من مشكالت   

األخرى،   الكتابية  األنظمة  تتجاوز يعتري  قد  في    التي 

العربي الكتابي  النظام  يعانيه  ما  والغموض  إلى   اإلشكال 

األلفبائي   املبدأ  تعليم  أن  يكون  درجة  ال   كاقد 
ً
فيها    فيا

م ِّ
 
متعل الكتابية إلكساب  األنظمة  هذه  متعلمي  أي    يها، 

ا األخرى لبعض  املثال    للغات  سبيل   (، اإلنكليزية)على 

ليم  ، بل ال ُبد أن يصاحب ذلك تعاملهارة في قراءة الكلمات

و  تهجئة  للكلمات  تعليم  قواعد  ة  املقطعيَّ اللغوية  البنية 

 على نحٍو ي
ً
كما    تجاوز مقابلة الرمز بصوته الواحد. وأخيرا

أشار بعض الباحثين من أن "الضعف الحاصل في إجادة  

النطق ليس ناتًجا عن نظام الكتابة العربية فقط وإنما قد  

الل كة 
َ
ل
َ
امل في  بضعف  كبير  نحو  على  ذلك  غوية يرتبط 
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اللغة املتعلقة   ة[ وعدم استيعاب قواعد  ]الكفاءة اللغويَّ

 (.  217، ص   2004باملفردات والتراكيب )الحمد،  

 الدراسات السابقة 

أن  السابقة نجد  الدراسات  خذت  باستعراض  اتَّ ها 

الكتابية،  باألخطاء  يتصل  فيما  تينِّ  بحثيَّ مقاربتين 

تشخي إلى  تسعى  مقاربة  منها:  اإلمالئية  ص  وتحديدا 

أو بتحليل نماذج   األخطاء اإلمالئية باختبارات تحصيلية 

من   مختلفة  عينات  من  وطالبات  طالب  كتابات  من 

وتحديد   تصنيفها  أجل  من  عة؛  ِّ
متنو  مدرسية  صفوف 

ملعالجة   ل  لتدخُّ لِّ مقاربة  هي  واألخرى  شيوعها،  نسب 

برامج   خالل  من  اإلمالئية،  الكتابة  في  الضعف  ظاهرة 

ا بتوظيف  أو  مة  فمن  ُمصمَّ عليها.  ب 
ُّ
للتغل ستراتيجيات 

(  1989دراسات املقاربة األولى نجد دراسة عبدالحميد )

عند   الشائعة  اإلمالئية  األخطاء  تحديد  استهدفت  التي 

مدينة   في  االبتدائيين  والسادس  الخامس  الصفين  طالب 

 ( تحليل  خالل  من  كتابات  239الرياض،  من  ورقة   )

حكومي مدارس  من  اختيروا  الذين  وأهلية.  الطالب  ة 

بين طالب   أكثر األخطاء شيوعا  أن  النتائج عن  وأسفرت 

الصفين، الخطأ في كتابة الهمزات عامة، وحذف حرف أو  

أكثر من حروف الكلمة، وعدم التفريق بين التاء املربوطة  

مع طالب   أكبر  كان  األخطاء  متوسط  وأن  التأنيث،  وهاء 

ة أكثر  التعليم الحكومي. وعلى املنوال نفسه ولكن بمنهجي

( إلى تعرُّف األخطاء 1994ضبطا سعت دراسة الصيني )

بمدينة   االبتدائي  السادس  الصف  طالب  عند  اإلمالئية 

الطائف، وتصنيفها على وفق موضوعاتها وتحديد نسبها،  

وبحث عالقاتها فيما بينها، باختبار تشخيص ي يعكس ما  

تعلم الطالب من مفردات )أو مهارات( القواعد اإلمالئية  

املتوسطة،  امل )الهمزة  االبتدائية  املرحلة  على  قررة 

زاد في الكتابة  
ُ
واملتطرفة والوصل والقطع، والحروف التي ت

حذف، والكلمات التي تتكون من مقطع صوتي  
ُ
وتلك التي ت

طويل مفتوح )مثل كلمة "ما، في، لي( أو مقفل )مثل كلمة  

)مثل   مفتوح  وطويل  قصير  مقطعين  من  أو  من"(  "عن، 

ى، لنا، على"( أو من مقطعين قصيرين )مثل كلمة  كلمة "إل

"مع"(، والتاء املربوطة واملفتوحة، واأللف اللينة املتطرفة  

الكلمات،   من  يوصل  وما  والقمرية،  الشمسية  والالم 

الذي من جنسها، والتنوين   والفرق بين الحركة والحرف 

الحركات، والتضعيف، لعينة مكونة   طالبا من    258مع 

ائية على نحو عشوائي، وانتهت الدراسة  مدرسة ابتد   11

أخذت   الكتابة  في  زاد 
ُ
ت التي  الحروف  كتابة  مهارة  أن  إلى 

)تقريبا   األعلى  الهمزة  48النسبة  كتابة  مهارة  يليها   )%

)تقريبا   التي    43املتطرفة  الحروف  مهارة حذف  ثم   ،)%

حذف عند الكتابة )تقريبا  
ُ
%(، وأقلها كان مع مهارة    32ت

%( ومهارة كتابة الكلمات التي    2)تقريبا  تضعيف الحروف  

أو من   تتكون من مقطع صوتي طويل مفتوحا أو مغلقا، 

بنسبة   )تقريبا  قصيرين  انتهى    3مقطعين  كما   ،)%

إمكانية   إلى  املهارات  بين  لالرتباطات  العاملي  التحليل 

إرجاعها إلى ثالثة عوامل أو محاور: مهارات تندرج تحت ما  

ا الرسم  الكلمة  ُيمكن تسميته  يعني رسم  ملطابق، والذي 

على وفق نطقها، وأخرى تندرج تحت الرسم املقابل الذي  

في   بعالمة  النطق  في  الحروف  من  الزائد  مقابلة  يعني 

الرسم   تسميته  يمكن  ما  تحت  تندرج  وأخرى  الرسم، 

التقديري، والذي يعني تقدير الزيادة والحذف عند رسم  

دُّ هذا األخير من أكثر  الكلمة دون ارتباط ذلك بنطقها، وُيع

 املهارات التي أخطأ فيها الطالب.     

( األداء  1997وهدفت دراسة سعيد  تقويم  إلى   )

- 4اإلمالئي لطالب الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية ) 

6( تعليمية  مناطق  ثالثة  من  مختارين  طالبا(:    540( 

تشخيص ي   باختبار  املنورة،  واملدينة  وعسير  الرياض 

ستهَدفة في منهج تعليم اللغة العربية  للمهارات  
ُ
اإلمالئية امل

أن   العموم  في  النتائج  أظهرت  وقد  االبتدائية،  للمرحلة 

ولم   يا،  ِّ
 
ُمتدن العموم  في  كان  الطالب  لدى  األداء  مستوى 

يكن جيدا إال مع مهارتي "الالم الشمسية والقمرية، وأل  

التعريف التي يسبقها الم حرف الجر، وتنوين الضم، مع  

دون   املهارات  بعض  على  األداء  في  تفاوت وضعف  وجود 

مع   العموم  وجه  على  جدا  ملحوظا  ذلك  وكان  بعض، 

مهارات ربط الحروف بأل التعريف، وتحديدا حرفي الفاء  

وكتابة   واألفعال،  األسماء  في  اللينة  واأللف  والكاف، 

الهمزة املتطرفة وهمزة الوصل )بنسبة إتقان تتراوح ما بين  

وأن هذا التدني في املستوى يقل تدريجيا    %(، %39   22

 مع االنتقال إلى صفوف أعلى.
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  ( القرش ي  دراسة  الكشف  2000وهدفت  إلى   )

النحوية   لألخطاء  باإلضافة  اإلمالئية،  األخطاء  عن 

الرتباطها بها، في كتابات طالب كلية اللغة العربية بجامعة  

 ( القرى  املقررات    143أم  معظم  أنهوا  الذين  طالبا(، 

التعليم  ا مدراس  في  العملية  التربية  ويمارسون  للغوية 

همزتي   في  األخطاء  ز 
ُّ
ترك التحليل  نتائج  بينت  وقد  العام. 

من   كبيرة  نسبة  عند  املربوطة،  والتاء  والقطع،  الوصل 

 % على التوالي(.     85% و   87الطالب )

 ( والوهيبي  البكر  دراسة  إلى  2009وهدفت   )

اإلمالئ األخطاء  ظاهرة  طالبات  تعرُّف  بين  الشائعة  ية 

وأسبابها،   الرياض  مدينة  في  املتوسط  الثالث  الصف 

والطالبات   الطالب  تدريس  عندها  ينتهي  مرحلة  بصفتها 

من   لعينة  تحصيلي  باختبار  وذلك  اإلمالئية،  القواعد 

( لتحديد األخطاء  225طالبات الصف الثالث املتوسط )

لمات  اإلمالئية ونسب شيوعها، واستفتاء مجموعة من مع

( املتوسطة  ) 125املرحلة  املرحلة  ومشرفي   ،)63  )

الكتشاف األسباب. وكشفت الدراسة عن وجود خمسين  

 إمالئيا شائعا بين طالبات الصف الثالث املتوسط،  
ً
خطأ

اإلمالئية   األخطاء  أكثر  وكانت  الشيوع،  درجة  في  بتفاوت 

املسحية   الدراسة  وكشفت  الهمزات.  كتابة  في  شيوعا 

علمات واملشرفات حول أسباب الظاهرة  لوجهات نظر امل

اللغة  بمعلمة  ق 
َّ
تتعل أسباب  إلى  األغلب  في  إرجاعها  إلى 

إلى   باإلضافة  اإلمالء،  بتعليم  ق 
َّ
تتعل وأخرى  العربية، 

واإلدارة   اإلمالء،  ومقرر  بالطالبة  ق 
َّ
تتعل أخرى  أسباب 

 املدرسية واإلشراف. 

  ( الشراري  دراسة  تعرُّف  2012وهدفت  إلى   )

طالب  األخطا من  عينة  لدى  شيوعها  ودرجة  اإلمالئية  ء 

طالبا(    300الصف الرابع االبتدائي بمحافظة القريات ) 

أن   إلى  الدراسة  وانتهت  لكتاباتهم،  تشخيص ي  باختبار 

 (   54النسبة األكبر من الطالب أخطأوا في همزة الوصل 

%(، وفي كتابة الواو آخر الكلمة، األصلية وواو الجماعة  

لة في "حذف الحروف  بينما  %(،    53) ِّ
 
كانت األخطاء املتمث

جاءت   والتي  أقلها  من  كتابتها"  أثناء  الكلمة  من  األصلية 

 .   %(  17.7بنسبة ) 

دراسة    الثانية  البحثية  املقاربة  دراسات  ومن 

( نموذج  2009حافظ  على  قائما  برنامجا  فت 
َّ
وظ التي   )

واالستكشاف،   )التشويق،  الخماس ي"  البنائي  "التعلم 

لتنمية    13، والتوسع، والتقويم( ملدة  والتفسير أسبوعا 

اإلمالئية،   الكتابة  )مهارات  الهجائية  الكتابة  مهارات 

املكتوبة(   الصفحة  وتنظيم  الترقيم،  واستخدام عالمات 

بمدينة   االبتدائي  السادس  الصف  تالميذ  من  لعينة 

( تحسين    72الرياض  في  فاعليته  أظهر  والذي  طالبا(، 

هجائية، بما في ذلك رسم الهمزات:  قدرتهم على الكتابة ال

نفسه   وباملنهج  املختلفة.   بأشكالها  واملتطرفة  املتوسطة 

ولكن بعينة من طالب الصف األول املتوسط من منطقة  

( أحمد  دراسة  وظفت  أسمته  2012جيزان  ما   )

إجراءات   باتباع  وذلك  العالجي  التدريس  باستراتيجية 

عة اقترحها الباح ِّ
مة بآليات متنو 

َّ
ث تبدأ بالتشخيص  ُمنظ

األخطاء  لطبيعة  املعيش  الواقع  تحليل  من  قة  نطلِّ
ُ
وامل

( من  عينة  لدى  الشائعة  طالب  74اإلمالئية  من  طالبا   )

املرحلة من خالل تحليل كتاباتهم في التعبير الكتابي الذي  

ز على  
َّ
أظهر أن هناك ضعفا شائعا في مهارات اإلمالء يترك

ملربوطة والهاء، وفي كتابة  نحٍو أكبر في التفريق بين التاء ا

زيادة   وفي  املتطرفة،  والهمزة  والقطع  الوصل  همزة 

فاعلية   الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد  وحذفها.  الحروف 

كتابات   في  اإلمالئية  األخطاء  تقليل  في  االستراتيجية 

 الطالب.

 ( املطوع  دراسة  فت 
َّ
استراتيجية  2015ووظ  )

ية الشائعة التي  التعلم التعاوني في تصويب األخطاء اإلمالئ

منطقة   من  االبتدائي  السادس  الصف  طالب  فيها  يقع 

( كما أظهرها البحث املسحي الذي قام    44القصيم ) 
ً
طالبا

تحصيل   في  االستراتيجية  فاعلية  رة  ُمظهِّ الباحث،  به 

املرحلة   في  املستهدفة  اإلمالئية  للمهارات  الطالب 

 االبتدائية.  

الرابع    ،نفسهوباملنهج    الصف  طالب  مع  ولكن 

( للروقي  دراسة  هدفت  تشخيص  2018االبتدائي  إلى   )

الرابع   الصف  طالب  لدى  الشائعة  اإلمالئية  األخطاء 

وتقويم   الطائف  بمدينة  استخدام  االبتدائي  فاعلية 

مع  األخطاء  هذه  الذهني في تصويب  ر  استراتيجية التصو 
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من   وضابطة  تجريبية  بمجموعتين  م   60عينة  ن  طالبا 

، وانتهت الدراسة من خالل  الصف الرابع االبتدائيطالب  

الجانب املسحي لشيوع األخطاء إلى وجود تفاوت في درجة  

شيوعها، وأكثرها كان في كتابة التاء املفتوحة واملربوطة،  

الطالب   تصويب  في  االستراتيجية  فاعلية  أثبتت  كما 

 ألخطائهم اإلمالئية.  

 ( الغامدي  دراسة  إل2018وهدفت  ن  (  تبيُّ ى 

األخطاء  تصويبات  على  قائمة  لغوية  أنشطة  فاعلية 

"تويتر   التواصل  شبكة  على  التغريديات  في  اإلمالئية 

Twitter  واللوحات اإلعالنية في تنمية املهارات اإلمالئية "

)كتابة همزات   الجامعية  الجبيل  كلية  املقررة على طالب 

املربو  طة(،  الوصل والقطع واملتوسطة واملتطرفة، والتاء 

( طالبا في مجموعتين، تجريبية وضابطة،  64بعينة من ) 

وانتهت النتائج إلى وجود أثر لألنشطة اللغوية املقترحة في  

 تنمية املهارات املستهدفة وبحجم أثر كبير.  

ن من خالل مسح الدراسات السابقة    وهكذا يتبيَّ

التعليم   صفوف  عموم  في  اإلمالئي  الخطأ  ظاهرة  تفاقم 

عدى ذلك إلى املختصين من الطالب املعلمين  العام، بل وت

الدراسات   أن  لوحظ  كما  العربية،  اللغة  تخصص  في 

األولية اعتنت كثيرا بحصر األخطاء الشائعة، وتصنيفها،  

حصر   إلى  باإلضافة  رة،  ِّ
 
املتأخ الدراسات  اعتنت  بينما 

ببرنامج   الخطأ  ملعالجة  إجراء  ي  ِّ
بتبن  اإلمالئية،  األخطاء 

بتوظيف أو  تعليمية،    مقترح  يتم  استراتيجية  أن  دون 

اإلمالئي هذه األخطاء في الرسم  بعض  البحث عن مسببات  

 .  النطقي  الكتابي من حيث طبيعة اكتسابهاو 

 مشكلة البحث  

طبيعة األخطاء   أن  الحقل  أدبيات  في  مما لوحظ 

هُتمَّ بها هي من النوع الذي تضبطه القاعدة، كما هو  
ُ
التي ا

مزات وواو الجماعة والهاء والتاء  على سبيل املثال مع اله 

املربوطتين، وهذا حال دون النظر في طبيعة األخطاء التي  

برؤيتها   بها،  األلفة  تضبطها  وإنما  القاعدة  تضبطها  ال 

قت بها، كما هو الحال في بعض األنظمة   طِّ
ُ
والكيفية التي ن

طبيعة   في  نشاهده  ما  وهو  مثال(،  )اإلنجليزية  الكتابية 

ة بأصوات اللغة العربية: /ض/، و /ظ/،  األخطاء املرتبط

...إلخ.   الحالي  و /س/, و /ص/,  وهكذا تبرز مكانة البحث 

، بحسب املسح الذي قام  بين الدراسات السابقة في كونه

   به الباحثانِّ ، 
َ
   الدراسة

َ
التي تناولت عالقة الخطأ    الوحيدة

سبب يعد  والذي  الصوتي,  باألداء   الكتابي 
ً
األسباب    ا من 

خطاء الرسم الكتابي. أي أن طريقة النطق التي  املتعددة أل 

على    الطالباكتسبها   انعكس  ما  هي  للحرف/الصوت 

تشخيص   محاولته  في  البحث  أهمية  تبرز  كما  كتابته. 

الكتابية   األخطاء  هذه  في  للوقوع  ة  املؤدي  األسباب 

من  لكونه  و   ؛اإلمالئية يليها  ملا  أساسية  ركيزة  تعد  ملرحلة 

أخرى  املر   ،مراحل  االبتدائيةوهي  للصف حلة  وتحديدا   ،

التالية   العليا  املرحلة  بداية  ُيعدُّ  الذي  االبتدائي  الرابع 

فيها   ُيفتَرض  والتي  االبتدائي،  التعليم  من  الدنيا  للمرحلة 

ن الطالبـ/ـــة من مهارات القراءة والكتابة،
ُّ
مع مالحظة    تمك

خالل   من  سيكون  حتملة 
ُ
امل األسباب  إلى  اإلشارة  أن 

لالتحليل   االرتباطالكمي  من جهة  عالقات  كما    ،والتنبؤ 

جهة   من  لالخطاء  النوعي  التحليل  خالل  من  سيكون 

عالقة  ،  أخرى  عن  الكشف   
ً
محاوال البحث  هذا  فجاء 

في  باألداء اللفظيفي كتابة أصوات األحرف  الخطأ الكتابي

باآلخر  قراءتها، أحدهما  تنبؤ  إمكانية  التركيز    ،ومدى  مع 

دة من األخطاء والبحث في مسبباتها،   قد  و على أنواع ُمحدَّ

ص البحث في    الرئيس التالي:  السؤالتلخَّ

)األداء   الصوت  لفظ  بين  العالقة  طبيعة  ما 

 اللفظي( والخطأ في كتابته )األداء الكتابي(؟

 التالية: والذي تفرَّع منه األسئلة 

باألداء   (1 املرتبطة  الكتابية  األخطاء  طبيعة  ما 

 ؟ لطالبات الصف الرابع االبتدائي الصوتي

الكتابي   (2 والخطأ  الصوتي  األداء  بين  العالقة  ما 

لطالبات الـُمستهَدفة  الحروف  الصف    ألصوات 

   الرابع االبتدائي؟

الكتابي (3 باألداء  التنبؤ  يمكن  لألصوات    هل 

ِّ   املستهدفة
متغي  خالل  اللفظي  من  األداء  ر 

الرابع املكتسب   الصف  طالبات  عند  لها 

 ؟ االبتدائي
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 أهداف البحث 

 هدف البحث الحالي إلى:  

بالجانب  (  1 املرتبطة  الكتابية  األخطاء  عن  الكشف 

 الصوتي املكتسب. 

والخطأ  (  2 الصوتي  األداء  بين  العالقة  طبيعة  معرفة 

الصف الرابع االبتدائي في   طالبات لدى    واتجاهها  الكتابي

 مدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية.

مدى  (  3 التنبؤ    إسهامتحديد  في  اللفظي  األداء  ر  ِّ
متغي 

لدى   الكتابي  األداء  الرابع    طالباتبجودة  الصف 

 االبتدائي. 

 أهمية البحث 

 األهمية النظرّية 

 ِّ
 
تؤث التي  املتغيرات  تحديد  على  املساعدة  في  في  سيسهم  ر 

سة   لتبِّ
ُ
في السياق املحلي    للطالباتعملية كتابة الكلمات امل

 بشكل خاص، وفي السياق العربي بشكل عام.

 األهمية التطبيقّية 

األداء   (1 بين  العالقة  طبيعة  الحالي  البحث  بتحديد 

قد  الصوتي والخطأ الكتابي سينعكس ذلك على نحو  

يساعد مطوري ومصممي مناهج تعليم اللغة العربية  

عامة العربي  الوطن  العربية    ،في  اململكة  وفي 

املقررة    على مراعاة ذلك في الكتب  خاصة  السعودية

 على املرحلة.  

املسؤ  (2 انتباه  يلفت  إلى ضرورة  قد  معامل  ولين  إنشاء 

تقنيات  ى  بها   تعليمية  تتبنَّ م 
َّ
  والطالبات   الطالُب   ُيعل

طَق 
ُ
 األصوات نطقا صحيحا.  ن

قد ُيسهم في نشر الوعي بين معلمي ومعلمات املرحلة   (3

مستوى   على  والتطوير  التدريب  بضرورة  االبتدائية 

لتجنيب   للمفردة  اللفظي  والطالبات األداء    الطالب 

 بي.الخطأ الكتا

 حــــــــدود البحث: 

الخطأ   بين  العالقة  على  البحث  ز 
َّ
رك املوضوعي:  الحد 

لدى   اللفظي  واألداء  العليا،    طالباتالكتابي  الصفوف 

لغة   بصفتها  العربية  متكلمي  من  الرابع  الصف  وتحديدا 

 أم  
ً
 . ا

الفصل الدراس ي األول  الحد الزماني:   ق البحث خالل  ِّ
ب 
ُ
ط

                              .هـ(1439هـ/ 1438الهجري)للعام

على   البحث  ق  ِّ
ب 
ُ
ط املكاني:  الرابع    طالباتالحد  الصف 

 االبتدائي في املدارس الحكومية في مدينة الرياض.

 مصطلحات البحث

الكتابة   قواعد  عن  املتعلم  خروج  هو  الكتابي:  الخطأ 

ترتيب  امل في  التغيير  طريق  عن  املقررة  الكتب  في  عتمدة 

إلى  يؤدي  تغييًرا  كلماتها  في  والحروف  والكلمات  الجمل 

فساد املعنى أو اضطرابه، ويشمل الخطأ الكتابي أخطاء  

( . ويمكن  1989إمالئية وصرفية ونحوية وداللية )التل ،

تعريفه إجرائًيا في هذا البحث تحديدا الخطأ الكتابي الذي  

اللغة  )أحرف(  أصوات  بعض  كتابة  في  م  ِّ
 
املتعل يرتكبه 

ن وقوع الكثير من   فيها،    والطالبات   الطالبالعربية التي تبيَّ

"ة"،   و  والسين،  الصاد،  مثل رسم أحرف: "ض"،  "ظ"، 

 إلخ. 

من   الحروف  إخراج  "هو  )الصوتي(:  اللفظي  األداء 

(. وُيعرف  16، ص  1984مخارجها أثناء الكالم" )وهبة،  

الحروف  إجرا أصوات  نطق  على  املتعلم  قدرة  بأنه:  ئًيا 

األصلية مخارجها  من  البحث  في  ة    املستهَدفة  وبالكيفيَّ

َفق عليها   ، ، مثل أصوات: /ض/، /ظ/، /ص/، /س/الـُمتَّ

 ة/، إلخ. /

 منهج البحث 

الذي    االرتباطي  الوصفي  املنهج  على  الباحثان  اعتمد 

يقيس طبيعة العالقة بين متغيرين )األداء اللفظي والخطأ  

رين   ِّ
الكتابي(، كما يقيس مدى مساهمة أحد هذين املتغي 

اآلخر   ر  ِّ
باملتغي  التنبؤ  أسلوبفي  خالل  االنحدار    من 

 اإلحصائي.  

 مجتمع البحث 

ن مجتمع البحث من   لصف الرابع االبتدائي  ا  طالباتتكوَّ

أم   لغة  بصفتها  العربية  اللغة  متكلمي   من 
ً
املدارس    ا في 

  الحكومية في التعليم العام في اململكة العربية السعودية 

عدده  لالتيا التعليم،    طالبات(  33803)  نيبلغ  )وزارة 

ـــ(.1438  هـ
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نة البحث    عّيِّ

نة البحث )  ِّ
الرابع   الصف طالبات من طالبة(  34تقدر عي 

 في الحكومي  العام  التعليممدارس    في تحديًدا االبتدائي

  مدينة
ُ
ْرن خالرياض، وا  فصول  ستة منبشكل عشوائي  تِّ

لسهولة الوصول لها   قصدي بشكل اختيرت من مدرسة

 بعينةكهذه  دراسة أولية في   االكتفاء وإلمكانية  ،وتوافرها

 نفس ان الباحث استخدم وقد،  املدارس إحدى من

 تقدير  مع االستطالعية العينة في املتبعة اإلجراءات

 العربية اللغة معلمة قدرتها كما  الطالبات  مستويات

 -ممتاز (التاليالكيفي    التصنيف  وفق وأدائًيا أكاديمًيا

 . )ضعيف -متوسط -جيد

 أدوات البحث  

اختباران هناك  ب  كان  يان  تُيؤدَّ إحداهما  مهمَّ  ، ة  ينِّ شفوي 

ة،  األخرى  و  ذتا كتابي  ِّ
ف 
ُ
ن كل    وقد  على    طالبةمع  بانفراد 

  30جلستين. االختبار األول عبارة عن بطاقة بقائمة من  

املطلوب  املستهَدفة  األصوات  نطق  ة  كيفي  ملالحظة  كلمة 

التي    طالباتمن   الكلمات  من  هي  والتي  قراءتها،  نة  ِّ
العي 

ملا انتهت  يلتبس فيها الخطأ الكتابي بالخطأ الشفوي وفقا  

ةليه  إ االستطالعي  البحث  ة  نتائج  واستخدم  واملسحيَّ  .

هذه    ان الباحث الحًقا.  النطق  ملراجعة  التسجيل  جهاز 

الكلمات تضمنت األصوات املستهَدفة التي ُيتوقع الخطأ في 

بل كل  ا من قِّ ة شفوي  ذت هذه املهم  ِّ
ف 
ُ
  طالبة، قراءتها. وقد ن

ظ  وميزان تقويم الخطأ كان من خالل تصنيف ثنائي: "لف

 
ً
"، و"لفظ الصوت بشكل خاطئ". وأما في  الصوت صحيحا

أنفسهن على كتابة    الطالباتاملهمة الثانية فقد تم اختبار  

الكلمات نفسها الواردة في قائمة االختبار األول مع كلمات  

ن األحرف املستهدفة كعملية ضبط   أخرى مشابهة تتضمَّ

تقديم   في  التناوب  أسلوب  توظيف  مع  ر، 
ُّ
التذك ألثر 

ما ُيعَرف  التجربة  لتجنيب    "counterbalancing"ختبار  اال 

ْقل األثر  order effectتأثير الترتيب "بـ
َ
 carry-over"" ون

effect"  من الثانية  للمهمة  الخطأ  تقويم  ميزان  وكان   .

الحرف   "كتابة  ثنائي:  و"  بشكل  خالل تصنيف  صحيح"، 

الحرف   أن    بشكٍل كتابة  مالحظة  مع  صحيح"،  غير 

مصطلح الصوت مع االختبار الشفوي    اتخدماس  ين الباحث

علمية.   العتبارات  الكتابي  االختبار  مع  الحرف  ومصطلح 

االختبارين خمسة   بين  الفاصلة  الزمنية  املدة  كانت  وقد 

انتقال أثر من اختبار   وعشرين يوًما حتى ال يكون هناك 

املهمة األولى إلى اختبار املهمة الثانية مع توظيف أسلوب  

 عطاء االختبار. التناوب في إ

 صدق األداة  

صدق   على  التعرف  طرق  أحد  الظاهري"  "الصدق  يعد 

عن   الصدق  من  النوع  ذلك  إلى  التوصل  وتم   االختبار، 

من   الخبراء  من  مجموعة  على  االختبارين  عرض  طريق 

أصحاب الحقل املعرفي من ذوي العالقة بموضوع البحث  

)األصوات   االختبار  محتوى  حيث  من  لفحصهما 

في كتابتها(    والطالبات   الطالباملستهَدفة التي ُيخطئ فيها  

يبديها   أن  يمكن  مالحظة  وأية  وشموليته  ومالءمته 

معلمات   من  مجموعة  على  ه  عرضُّ تم  كما  املحكمون، 

األصوات   هذه  حول  آرائهن  ألخذ  ابتدائي  الرابع  الصف 

وقوع   حيث  من  فيها    الطالباتاملستهَدفة  الخطأ  في 

مناسبته  حيث  من  االختبار  قائمة  في  الواردة  ا  والكلمات 

 املرحلة. لطالبات

 ثبــات األداة 

الباحث األداة طبق  ثبات  االختبار على    انلحساب 

ة استطالعي  البحث  عينة  نة  ِّ
عي  نحٍو    غير  على  ختيرت 

ُ
ا

الصف الرابع االبتدائي من املدرسة    طالباتمن  قصدي  

عددهنَّ   وكان  املرحلة    طالبات  10نفسها  مدارس  من 

تم   حيث  الرياض،  مدينة  في  االختبار    االبتدائية  تطبيق 

الزمن   من  فترة  بعد  أخرى  مرة  تطبيقه  وإعادة  عليهنَّ 

مع مالحظة أن الفترة املقدرة كانت ثالثة    يوما  45)تقريبا  

أي   باملدرسة    20أسابيع،  مرتبطة  لظروف  ولكن  يوما، 

التطبيق الثاني للتجربة ( وكان معامل االرتباط بين  تأخر 

عاليا =    ،االختبارين  ر  قيمة  جاءت    0.96و    0.94حيث 

 لالختبارين.  

بحساب معامل االتفاق بين    انكذلك قام الباحث 

أخرى مساعدة  ينالباحثأحد  بين    ،املصححين   ، ومعلمة 

 
ً
  ١ر =    ،وقد انتهت النتيجة إلى أن معامل االتفاق كان عاليا

أي أن نسبة االتفاق في تحليل األخطاء الكتابية    ،٪(  ١٠٠)

بين االتفاق    هماوالصوتية  هذا  وُيعزى  جًدا،  عالية  كانت 

 . ماملستخدمة في ميزان التقوي  وقلتها  التام إلى وضوح البنود
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 إجراءات البحث 

على   االستطالعية  الدراسة  إجراء  أوال    عشر تم 

قبل  طالبات   الل  ينالباحثأحد  من  معلمة  غة  وبمساعدة 

العينة   بتقسيم  وذلك  الرابع،  للصف  العربية 

بدأت   األولى  املجموعة  مجموعتين.  على  االستطالعية 

بقائمة   بطاقة  عن  عبارة  وكان  الصوتي  األداء  باختبار 

 ( بـ  ر  قدَّ
ُ
ت والتي  املستهدفة  األصوات  احتوت  (  30كلمات 

الستة    ،كلمة األصوات  من  صوت  لكل  ع  ُوضِّ بحيث 

 ( كلمات،  5املستهدفة  فيها    التي   كلماتال ي  هو (  يلتبس 

االستطالع   لنتائج  وفًقا  الشفوي  بالخطأ  الكتابي  الخطأ 

الباحث استخدم  وقد  للدراسة.  السابق  جهاز    اناألولي 

كل   تسجيل  أجل  من  أثناء    طالبةتسجيل  انفراد  على 

املستهدفة   األصوات  على  احتوت  التي  للكلمات  قراءتها 

 
ً
الحقا الثانملراجعتها  املجموعة  وأما  في  .  بدأت  فقد  ية 

الكلمات   كتابة  عن  عبارة  وكان  الكتابي  األداء  اختبار 

َيت عليهن    ،نفسها الواردة في قائمة االختبار األول  ملِّ
ُ
حيث أ

الكلمات التي احتوت األصوات املستهدفة مع إعطاء وقت  

وأخرى  كلمة  كل  بين  )   ، كاٍف   
َ
مهلة عطين 

ُ
أ يوما  25ثم   )

  أثر التجريب، ملنع انتقال  (  يوما  45تقريبا )والتي انتهت إلى  

لت األدواُر بين املجموعتين ِّ
فمن بدأن باختبار    ،وبعدها ُبد 

باألداء   اختبارهن  تم  السابقة  املرة  في  الصوتي  األداء 

االختبارين   تبديل  تم  الثانية  املجموعة  وكذلك  الكتابي 

وبعد   لالختبارين.  الثبات  معامالت  استخراج  ليتم  ؛  لهنَّ

الباحث طبق  التي  اال   ان ذلك  الدراسة  عينة  على  ختبار 

مدرسية    عشوائيا  اختيرت فصول  ستة  مدرسة    منمن 

ختيرت  
ُ
قصدي  ا وتوافرها، بشكل  لها  الوصول    لسهولة 

من   بعينة  االكتفاء  كدراسة    إحدىوإلمكانية  املدارس 

ع الظاهرة في بحوث الحقة. واشتملت   ة لتتبُّ أولية تأسيسيَّ

( على  ال  طالبة،(  34العينة  استخدم  نفس  وقد  باحثان 

تقدير   مع  االستطالعية  العينة  في  املتبعة  اإلجراءات 

العربية    الطالباتمستويات   اللغة  معلمة  قدرتها  كما 

التصنيف   وفق  وأدائًيا    - )ممتاز   التاليالكيفي  أكاديمًيا 

ضعيف(. وقد تم تصحيح االختبار برصد    -متوسط -جيد

كلمة لكل  واحدة  في   ،درجة  الخطأ  تقويم  ميزان  وكان 

لفظ    " ثنائي:  تصنيف  خالل  من  الصوتي  األداء  اختبار 

)بشكل    الصوت بشكل صحيح" و" لفظ الصوت بغير ذلك 

أما ميزان تقويم الخطأ للمهمة الثانية فقد كان    ،"خاطئ(

بشكل   الحرف  كتابة   " ثنائي:  تصنيف  خالل  من  كذلك 

و  صحيح".  غير  بشكل  الحرف  كتابة  و"  تم  صحيح"  قد 

ر   قد 
ُ
يوًما    ( 25) فصل املهمتين )االختبارين( بمدة زمنية ت

حتى ال يكون هناك انتقال أثر من اختبار املهمة األولى إلى 

في  التناوب  أسلوب  توظيف  مع  الثانية،  املهمة  اختبار 

 إعطاء االختبار. 

 األساليب اإلحصائية 

ولتحليل البيانات استخدم الباحثان األساليب       

متغيري  اإلحصائي بين  االرتباط  معامل  إليجاد  املناسبة  ة 

برنامج باستخدام  وذلك  اللفظي  واألداء  الكتابي   الخطأ 

(SPSS  واالنحرافات واملتوسطات  النسب  لحساب   )

 املعيارية ألداء أفراد الدراسة على االختبارين.

الباحثان استخدم  العالقة  األساليب    ولفحص 

ق مناإلحصائية املناسبة االفتراضات الالزمة    ، بعد التحقُّ

متغيري   بين  االرتباط  معامل  إليجاد  املختار،  لالختبار 

ره   ِّ
ُيفس  ما  اللفظي. ولفحص قيمة  الكتابي واألداء  الخطأ 

معامل   الباحثان  استخدم  فقد  لآلخر  رين  ِّ
املتغي  أحد 

الخطي   اإلحصائي   Linear Simple"االنحدار 

Regression" . 

 النتائج وتفسيرها ومناقشتها 

البيانات من  نوعان  هناك  تم  بيانات    : كان  أولى 

 لتحلي
ً
نوعيا لإلجابة    ها  أجل    عن وذلك  من  األول  السؤال 

 لوصف طبيعة األخطاء املالحظة، واألخرى تم تحلي
ً
يا ِّ

  ها كم 

 .ثالثاني والثال  :السؤالين الباقيين عنوذلك لإلجابة 

 التساؤل األول. 

 املرتبطة باألداء الصوتي؟ ما طبيعة األخطاء الكتابية   (1

 نتائج البحث النوعي )الكيفي( 

 الظواهر الصوتية  -أ 

على   االختبار  تطبيق  عن    الطالباتتم  عبارة  كان  والذي 

األصوات   نطق  كيفية  ملالحظة  كلمات  بقائمة  بطاقة 

ص    –ال القمرية    –ال الشمسية    –ظ    –املستهدفة ) ض  

صوت   وقد احتوت البطاقة على ثالثين كلمة لكل  ،س ( –

السابقة، بحيث يكون هناك خمس   من األصوات الستة 
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  ان وللضبط استخدم الباحث  ،كلمات تحوي هذا الصوت

جهاز تسجيل ملراجعة النطق الحًقا. وبعد تطبيق االختبار  

)  طالباتعلى   االبتدائي  الرابع  تم  طالبة  34الصف   )

لهذه األصوات الظواهر حول لفظهم    ، مالحظة عدد من 

ا القسم  مع  ويستعرض  الظواهر  هذه  البحث  من  لتالي 

 التمثيل عليها:  

األول  (1 أن    :الصوت  ظ  وحِّ
ُ
ل فقد  الضاد  صوت  وهو 

 ( تقدر  منهن  كبيرة  العينة    طالبة(  18مجموعة  من 

واستبدال 34) الضاد  نطق صوت  في  أخطأن  قد   )  

بهالظاء"  صوت القرائية    ("  مستوياتهن  وكانت 

)ممتازة   بين  ما    – متوسطة    –جيدة    – متفاوتة 

املعلمةضعي قدرتها  كما   ) عدد    ،فة  ر  ِّ
د 
ُ
ق وباملقابل 

بأربع  الال  التلميذات  الصوت  نطق  في  ئن  ُيخطِّ لم  تي 

نة  طالبات ِّ
وكانت مستوياتهن متفاوتة ما بين    ،من العي 

أما    ،متوسطة( كما قدرتها املعلمة  –جيدة    –) ممتازة  

صوت    الطالبات بقية   نطق  في  أخطأن    )ض( فقد 

بهواستبدال   )ظ(  من    صوت  قليل  عدد  في  فقط 

صوت   احتوت  التي  )ضوء   "الضاد" الكلمات    ، مثل 

 قضايا (.   ،أضع

ظ"الظاء"وهو صوت    :الصوت الثاني (2 أن    ، فقد لوحِّ

من   كبيرة  نطق    الطالباتمجموعة  في  يخطئن  لم 

ة ) ممتازة    "الظاء"صوت   باختالف مستوياتهن القرائي 

متوسطة ( كما قدرتها املعلمة. وكان هناك    –جيدة    –

جيدة    طالبات(  7)  ( متفاوتة  قرائية    – بمستويات 

تتراوح أخطاؤهن ما بين    ،ضعيفة( كما قدرتها املعلمة

الكلمة م  -)  التي  الكلمتين(  الكلمات  مجموعة  ن 

في   ( بهض)فقد استبدلن صوت    )ظ(احتوت صوت  

   ظل". ،املظلة  ،الكلمات التالية: "نظرت

الثالث (3 الشمسية    :الصوت   ( "ال"  صوت  وهو 

ظ أن جميع   وحِّ
ُ
لم يخطئن    الطالباتوالقمرية( فقد ل

  طالبة في قراءة هذين الصوتين والتفريق بينهما ماعدا  

ضعيف   ،واحدة مستواها   وكان 
ً
قدرتها    ا كما  جًدا 

يكون    ،املعلمة وقد  بينهما.  التفريق  تستطع  لم  إذ 

فة في 
َّ
السبب في ارتفاع األداء أن هناك ممارسة مكث

والقمرية   الشمسية  الالم  نطق صوت  على  التدريب 

املرحلة   لكتب  ة  املسحيَّ املراجعة  من  َضحت  اتَّ كما 

ن أنها تستهدف تدريَس   ا الصوت. هذ التي تبيَّ

ظ أن  "السين"وهو صوت    :الصوت الرابع (4 وحِّ
ُ
، فقد ل

)   الطالبات مجموعة كبيرة من   قد    طالبة (  20تقدر 

أخطأن في نطق صوت )س( واستبدال صوت )ص(  

وكانت نسبة األخطاء تتراوح ما بين الخطأ في قراءة  به،  

نت صوت السين )من   إلى خمس    3الكلمات التي تضمَّ

مستوى   عن  النظر  بغض  كان  ذلك  وأن  كلمات(، 

كل    الطالبة مع  الخطأ  هذا  لوحظ  فقد  القرائي، 

املتوسطة    – الجيدة    –املستويات القرائية ) املمتازة  

 الضعيفة (.  –

الخامس (5 ص  : الصوت  ظ  وهو  وحِّ
ُ
ل فقد  الصاد  وت 

نطق   صوت    الطالبات أثناء  احتوت  التي  للكلمات 

قد    طالبات (  4)ص( أن مجموعة قليلة منهن تقدر ) 

الصوت واستبدال صوت )س(  في نطق  ،  به  أخطأن 

( وعددهن  املتبقية  املجموعة  لم    طالبة(  30وأما 

 يخطئن في نطق الصوت.

 الظواهر الكتابية: -ب

الكلمات نفسها  على    الطالباتتم اختبار      كتابة 

األول  االختبار  قائمة  في  أسلوب    ،الواردة  توظيف  مع 

ظ  وقد    ،التناوب في تقديم االختبار تجنًبا لنقل األثر وحِّ
ُ
ل

لديهن ضعف في الكتابة،    الطالباتأن مجموعة كبيرة من  

جميع   في  اإلمالئية  األخطاء  في  كبيرة  نسبة  هناك  وكانت 

عليهن، وفيم مليت 
ُ
أ التي  تفصيل ملجموعة  الكلمات  يلي  ا 

 األحرف املستهدفة في االختبار: 

األول  (1 أن    "،الضاد"   وهو حرف  :الحرف  لوحظ  فقد 

نة )   طالبة(  11هناك )  ِّ
( أخطأن في رسم  34من العي 

ارتكاب   وأن  به،  )ظ(  حرف  ن 
ْ
واستبَدل )ض(  حرف 

 
ً
ملحوظا كان  عن    الخطأ  النظر  بغض  لديهن 

 جيدة (. –متوسطة   –مستوياتهن القرائية )ممتازة 

الثاني (2 أن  "الظاء"وهو حرف    :الحرف  ظ  وحِّ
ُ
ل فقد   ،

نة أخطأن في رسم حرف    طالبة (  13هناك ) ِّ
من العي 

واستبَد  عدم  )ظ(  مالحظة  مع  به،  )ض(  حرف  ن 
ْ
ل

مستويات   بتفاوت  الخطأ  ارتكاب  في  تفاوت  وجود 
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بين    الطالبات لبس  هناك  يكن  لم  بينما  القرائية، 

ة العينة )  (. 21حرفي )ض( و )ظ( على بقيَّ

الثالث (3 )الشمسية    : الحرف  "ال"  حرف  وهو 

جميع   أن  لوحظ  فقد  لم    الطالباتوالقمرية(، 

ولم    ،رفين والتفريق بينهمايخطئن في كتابة هذين الح

جميع   عند  كتابتهما  في  لبس  هناك    الطالبات يكن 

 باختالف مستوياتهن. 

الرابع (4 حرف   :الحرف  أن  "س"  وهو  لوحظ  فقد   ،

احتوت حرف    الطالبات التي  الكلمات  كتابتهنَّ  أثناء 

)س( قد أخطأن في كتابتها باستبدال حرف )ص( به،  

( مع  ذلك  ب  طالبة (  21وكان  نة  ِّ
العي  اختالف  من 

  – متوسطة    –جيدة   –مستوياتهن القرائية ) ممتازة  

 ضعيفة(.

أن   "،ص" وهو حرف    :الحرف الخامس (5 فقد لوحظ 

من   جًدا  قليلة  (  طالبات  3)  الطالباتمجموعة 

ممتاز  ( قرائية  في   -بمستويات  أخطأن  قد  ضعيف( 

رسم حرف )ص( واستبدال حرف )س( به، بينما لم  

  الطالبات رى من يكن هناك لبس لدى املجموعة الكب

 في رسم الحرف. 

الالتي أخطأن في    الطالبات وهكذا نجد أن نسبة  

قراءة صوت )ض( واستبدال صوت )ظ( به كانت أعلى من  

)ض(    الطالبات  نسبة حرف  رسم  في  أخطأن  الالتي 

بين   اللبس  نسبة  أن  أي،  به.  )ظ(  حرف  واستبدال 

أما صوت )ظ(   الكتابة.  القراءة أعلى منها في  الصوتين في 

عند   )ض(  بصوت  للبس  األعلى  النسبة  كانت  فقد 

به.    الطالبات )ض(  واستبدال حرف  )ظ(  رسم حرف  في 

اكتساب   ره  ِّ
ُيفس  م  )ظ(صوت    الطالبات وهذا  كان  دائما 

، كما أشار إلى ذلك بعض  الذي يكاد يختفي  )ض(صوت  

وما   النجدية  البالد  في  الناس  يزال  "وال  بقوله:  الباحثين 

بالضاد  يكتب  ما  فكل  الظاء،  غير  يسمعون  ال  جاورها 

ينطق ظاء، كما هو الحال في العراق على نحو ما وصف  

العاني، ولم تعرف الضاد الوقفية في نجد إال بعد توافد  

ء من مصر والشام ونشرهم لطريقة أداء الضاد ومع  القرا

التمييز بين الصوتين غائبا؛ وآية ذلك تظهر في  ذلك ظل 

يكون   قد  االسم  فنجد  )األعالم(.  الناس  أسماء  تدوين 

يكون رسمه   بالظاء وقد  فيرسم  بالضاد   املفترض  رسمه 

)الشمسان،   بالضاد"  فيرسم  بالظاء  ،   1428املفترض 

لشمسية والقمرية( فال يوجد لبس في  وأما "ال" )ا(.  126

واحدة، التي كان مستواها    طالبة قراءتهما وكتابتهما ماعدا  

د من   ره ما ُوجِّ ِّ
بتقدير املعلمة ضعيف جًدا. وهذا قد ُيفس 

فا  
َّ
ُمكث تدريبا  هناك  أن  من  املرحلة  لكتب  املسح  خالل 

صوت   وأما  الحرفين.  هذين  بين  الفرق  تعليم  يستهدف 

سبة متساوية تقريًبا في اللبس بينه وبين  )س( فقد كانت الن

جميع   عند  وذلك   ،
ً
وكتابة  

ً
قراءة )ص(  الطالبات،  صوت 

مع   الحال  متساوية  وكذلك  النسبة  فكانت  )ص(  صوت 

تقريًبا أيًضا في اللبس بينه وبين صوت )س( قراءة وكتابة  

( يوضح الخطأ  1. وفيما يلي جدول )الطالباتعند جميع  

ونسبة الخطأ في كل منهما. الكتابي والخطأ الصوتي 

 األخطاء الكتابية واألخطاء النطقية للصوت ونسبة الخطأ في كل منهما : (1جدول )

 نسبة الخطأ 

 الكتابي                  والنطقي 

 الصوت  الخطأ الكتابي للصوت  الخطأ النطقي للصوت

 الضاد  الظاء  الظاء  % 23.35=  34من11 % 52.94=  34من18

 الظاء  الضاد  الضاد  % 38.23= 34من13 % 20.58=  34من7

 السين  الصاد  الصاد  % 58.82=  34من20 % 61.76=  34من21

 الصاد  السين  السين  % 11.76=  34من4 %  8.82=  34من3

 نتائج البحث الكمي  

واتجاهها   العالقة  طبيعة  في  التحليل  هذا  يبحث 

الصوتي   واألداء  الكتابي  الخطأ  باألصوات  بين  لين  صِّ
الـُمتَّ

ره  املستهدفة   ُيفس  ما  حجم  وكذلك  البحث،  نة  ِّ
عي  لدى 

ر األداء اللفظي/القرائي من تباين   ِّ
ر األول وهو متغي  ِّ

املتغي 

ولإلجابة الكتابي.  األداء  وهو  الثاني،  ر  ِّ
املتغي  على   في 

 التساؤل الثاني:

  هل توجد عالقة بين األداء الصوتي والخطأ الكتابي  (2

عند املستهدفة  الحروف  الصف    طالبات  ألصوات 

   الرابع االبتدائي؟



 عالقة األخطاء الكتابية بطبيعة أصواتها اللفظية املكتسبة لدى طالبات الصف الرابع االبتدائيعبدهللا السريع، نوف الحمد: 

 

 74 

نة املستخدمة في الدراسة، كان ال   ِّ
وفقا لصغر العي 

إجراء فحص قبلي للبيانات التي تم جمعها من هذه  من  ُبدَّ  

التحليل   إجراء  قبل  نة  ِّ
من  العي  للتأكد  عليها  االستداللي 

  املعامل تحقق الشروط أو االفتراضات الالزمة الستخدام  

 Pearson"بيرسون لالرتباط    معاملاإلحصائي املعني, وهو  

Product Moment"  النحو على  هي  االفتراضات  وهذه   ،

التالي: طبيعة البيانات من حيث املقياس، وذلك بضرورة  

، وأن تكون البيانات  البيانات من نوع ا  كل  أن تكون  لفئويَّ

 
ً
عة توزيعا    موز 

ً
كون هناك عالقة خطية بين  ت ، وأن  طبيعيا

رين، وأخيرا ال بد من تجانس البيانات ِّ
أي أن يكون    ،املتغي 

التجانس   أو  ر  التغيُّ بـثبات  ُيعَرف  ما  هناك 

"homoscedasticity"   نتائج يلي  وفيما  البيانات،  في 

ت.    التحليل التي تمَّ

البيانات    :األول االفتراض   وتم فيه فحص طبيعة 

متغيران الدراسة  هذه  في  لدينا  يوجد  )  ،حيث  ( ١وهما: 

درجات   ر  ِّ
القراءة  الطالباتمتغي  اختبار  لفظ    ،على  أي 

(  30وجاءت في )   ، أصوات  ة وهي ست  ، األصوات املستهَدفة

ة لالختبار القرائي    ،كلمة وبذا يكون مجموع الدرجة الكلي 

ت  ( بإعطاء درجة واحدة لكل كلمة تم30لألصوات هو )

 . بشكل صحيحقرءاتها 

ر درجاتهم على اختبار الكتابة٢) ِّ
أي كتابة    ،( متغي 

أي   أحرف،  ستة  وعددها  ستهَدفة، 
ُ
امل األحرف  أصوات 

موع  ( كلمة، وبذا يكون مج30)  األحرف نفسها، وجاءت في

ة لالختبار الكتابي لألصوات هو)  ( بإعطاء  30الدرجة الكلي 

درجة واحدة لكل كلمة تم  كتابتها بشكل صحيح. ونالحظ 

ة   َعت بيانات كمي  هنا أن طبيعة أو نوع البيانات التي ُجمِّ

   .  من النوع الفئوي 

الثاني البيانات    :االفتراض  توزيع  فحص  فيه  وتم 

 
ً
ل تقنية الرسوم البيانية  عن القيم املتطرقة من خال بحثا

واألوراق   بـاألصول  ر  "Stem-and-Leaf"املعروفة  وُيظهِّ  ،

البياني:   على  1)الشكل  الدرجات  طات  ِّ
متوس  قيم   )

أظهر أن هناك قيمة واحدة متطرفة   االختبارين، والذي 

حيث حصلت    ،(4ذات التسلسل )رقم    للطالبةوهي    ،جدا

 (. 34( من ) 8على درجة )  الطالبةهذه 

 

 

 
 
 

         

 

 (. األصول واألوراق لقيم االختبار القرائي لألصوات 1الشكل ) 

أظهر   فقد  الكتابي،  االختبار  ر  متغي  اآلخر،  ر  ِّ
للمتغي  وأما 

ِّفة في  2التحليل )الشكل البياني: 
 ( عدم وجود قيم متطر 

 (: األصول واألوراق لقيم االختبار الكتابي والصوتي 2)  الشكل

إلى     جدا  أقرب  التوزيع  أن  الشكُل  ُيظهر  بل  الدرجات، 

 التوزيع الطبيعي.  
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فحص طبيعة توزيع الدرجات،  وتم في االفتراض الثالث  

قراءة   اختباري  ري  ِّ
ُمتغي  بيانات  في  القيم  ة  اعتداليَّ أي 

اختبار كوملوجروف - وكتابة أصوات الحروف، من خالل 

)جدول:   للبيانات  الطبيعي  للتوزيع  وقد 2سميرنوف   .)

, وهي قيمة تقارب  0.049أظهر التحليل أن قيمة الفا هي  

ما يعني أن توزيع قيم  , م0.05بالكاد قيمة مستوىالداللة  

ر قريبة من التوزيع االعتدالي، وهذا ُيمكن مالحظته   ِّ
املتغي 

( رقم  الشكل  من  ولقيم  1كذلك  واألوراق،  "األصول   )

أظهر   الكتابي لألصوات فقد  االختبار  الثاني وهو  ر  ِّ
املتغي 

, وبالتالي لم نرفض  0.088التحليل أن مستوى الداللة هو  

أن  يعني  مما  الصفري،  البيانات  الفرض  أن  نفترض  نا 

ُيمكن مالحظته كذلك من   عة توزيعا اعتداليا، وهذا  موزَّ

شكل "األصول واألوراق" التي تظهر ذلك. 

ري اختباري القراءة والكتابة ألصوات ا-(. نتائج اختبار كوملوجروف 2الجدول ) ِّ
 لحروفسميرنوف للتوزيع االعتدالي لبيانات متغي 

 سميرنوف -كوملوجروف

 مستوى الداللة درجات الحرية سميرنوف -قيمة اختبار كوملوجروف االختبار  

 049. 34 151. اختبار القراءة 

 088. 34 140. اختبار الكتابة 

في   ابع/وتم  الر بمفهوم    االفتراض  ُيعَرف  ما  فحص 

حيث لوحظ أن املسافة بين القيم على الخط  ،  التجانس

متقاربة جدا ملتغير "اختبار كتابة األصوات" ومتشابهة إلى 

ر اختبار قراءة األصوات(، ما أن نتجه من   ِّ
حٍد ما )مع متغي 

( لقيم  4و    3اليسار إلى اليمين، كما في الشكلين البيانيين )

الخط  اال  حول  ِّعة 
ُمتوز  القيم  أن  نلحظ  كما  ختبارين، 

أن   إلى   
ً
را ِّ

 
مؤش ُيعطي  مما  االنحدار(؛  )خط  املستقيم 

البيانات تقرب إلى حٍد ما من املنحى االعتدالي. 

   

 

 (. قيم متغير اختبار كتابة األصوات  4الشكل البياني )                                              (. قيم متغير اختبار القراءة لألصوات3الشكل البياني )

 التجانس من حيث                                                                                                                          من حيث التجانس                    

املعامل   الستخدام  الالزمة  االفتراضات  أن  نجد  وهكذا 

ق ِّ
ُمتحق  االرتباط  عالقات  لفحص  بيرسون  ،  ةاإلحصائي 

مما يعني أنها لن تؤثر في سير عملية املعالجة اإلحصائية  

أو أن يكون لها تأثير في النتائج. وقد ُعرضت نتائج التحليل  

 : للبيانات باستخدام معامل بيرسون كما يلي

 تحليل االرتباط بين املتغيرين:  .1

بيرسون   معامل  باستخدام  النتائج  تحليل  وبعد 

ر   ُيظهِّ حيث  التالي،  النحو  على  النتائج  جاءت  لالرتباط 

( أدناه  بين  4الجدول  موجبة  ارتباطية  عالقة  هناك  أن   )

األحرف   أصوات  قراءة  بين  أي  القرائي،  االختبار  ر  ِّ
متغي 
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ونطقها بشكل صحيح، ومتغير االختبار الكتابي، أي كتابة  

رف بشكل صحيح، وذلك عند مستوى داللة  أصوات األح

ألفا =  0.05أقل من   , وظهرت  0.017, حيث ظهرت قيمة 

رين تساوي   ِّ
؛ مما يعني أنه  0.406قيمة االرتباط بين املتغي 

كلما كان قيمة متغير االختبار القرائي عالية كلما صاحبها  

أصوات   كتابة  في  ل  ِّ
 
املتمث الكتابي  األداء  في  عالية  درجة 

 
ُ
 (. 3ستهَدفة )الجدول: األحرف امل

افات املعيارية 3جدول رقم )  (: البيانات الوصفّية املتوسطات واالنحر

افات املعيارية  االختبار ن  املتوسطات االنحر

 23.56 3.917 اختبار القراءة  34

 24.82 3.128 اختبار الكتابة  34

 

 نتائج التحليل باستخدام معامل بيرسون لالرتباط : (4جدول )

 اختبار الكتابة اختبار القراءة  

 406.* _ _ _ _ اختبار القراءة 

 ( 0.05* دال عند مستوى )

 :  تحليل االنحدار اإلحصائي

، "هل يمكن التنبؤ بـاألداء  ولإلجابة على السؤال الثالث

ر األداء    الكتابي لألصوات املستهدفة من خالل متغّيِّ

 

ابع   الر الصف  طالبات  عند  لها  املكتسب  اللفظي 

 االبتدائي؟"

 

ة بين األداء : (5جدول )  الكتابي واألداء اللفظي وتحليل التباين األحادينتائج تحليل االنحدار اإلحصائي الخطي لحساب العالقة التنبؤيَّ

ر تابع ر  متغّيِّ ر املستقل )املتغّيِّ الــُمتغّيِّ

ر(  ئ أو الـُمفّسِّ تنّبِّ
ُ
 امل

معامل االنحدار غير  ²ر ر

 (B)   املعياري 

معامل االنحدار 

 )βاملعياري )

قيمة 

 )ف( 

مستوى 

 الداللة

 اختبار القراءة  اختبار الكتابة 
0.406 0.165 

17.177 

.325 
0.406 6.332 0.017 

 )القيم الكتابية ألداء أصوات الحروف الـُمتنّبأ بها من خالل األداء القرائي لها( y = 17.18 + .33 xمعادلة خط االنحدار اإلحصائي: 

ذلك   معالجة  تمت  فقد  للمتغيرات،  التنبؤ  حيث  من 

ة إحصائيا، إذ تم  إجراء تحليل  لوجود عالقة 
 
ارتباطية دال

واختبار   القراءة  اختبار  ري  ِّ
متغي  بين  اإلحصائي  االنحدار 

  
ً
تقريبا أن  النتائج  وأظهرت  )17الكتابة،  من  ٪(  ٪16.5 

الدراسة   في  ستهَدفة 
ُ
امل األحرف  ألصوات  الكتابي  األداء 

ر االختبار القرائي لها، أي  ِّ
  ُيمكن التنبؤ به من خالل متغي 

من خالل األداء القرائي لها ونطقها نطقا صحيحا، أي أن  

٪ من التباين في األداء الكتابي ألصوات الحروف     17تقريبا

األداء   ر  ِّ
متغي  خالل  من  تفسيره  ُيمكن  املرحلة  لطالبات 

 (.5القرائي لها )الجدول: 
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يسهم   الحروف  ألصوات  القرائي  األداء  ر  ِّ
متغي  أن  بمعنى 

%( من التباين الكلي في كتابة    17بنسبة تفسير بمقدار )

 أصوات هذه الحروف.  

اختبار  رقم  Fوبإجراء  أعاله  الجدول  في  جاء  كما   ,5  ,

؛ 0.05, وهي قيمة أقل من  0.017نالحظ أن قيمة ألفا =  

مما ُيشير إلى رفض الفرض الصفري بعدم وجود عالقة 

ة " ي 
 
رين )أي بأن قيمة ر linear relationخط ِّ

=   ²" بين املتغي 

ة = )F    =6.332(، وكانت قيمة  0 (، 33،  1، وبدرجات حري 

أن   نفترض  وبذا  ؛ 
ً
إحصائيا دال  االختبار  أن  يعني  وهذا 

ل(   )املودِّ النموذج  في  رين  ِّ
املتغي  بين  ة  خطي  عالقة  هناك 

للحروف   بالنسبة  القول،  ُيمكننا  وبالتالي  يناه، 
َّ
تبن الذي 

فية التي  الـُمستهَدفة في الدراسة، أننا نستطيع تقدير الكي

خالل   من  الحروف  لهذه  الكتابي  األداء  عليها  سيكون 

 معرفتنا باألداء الصوتي لها.  

 

 نتائج البحث وتوصياته ومقترحاته

طبيعة   "ما  التالي  التساؤل  في  البحث  هدف  ص  تلخَّ

في   والخطأ  اللفظي(  )األداء  الصوت  لفظ  بين  العالقة 

ع  الكشف  ملحاولة  وذلك  الكتابي(؟"  )األداء  ن  كتابته 

املكتسب،   الصوتي  بالجانب  املرتبطة  الكتابية  األخطاء 

الصوتي   األداء  بين  واتجاهها  العالقة  طبيعة  ومعرفة 

في  االبتدائي  الرابع  الصف  طالبات  لدى  الكتابي  والخطأ 

السعودية،   العربية  باململكة  العام  التعليم  مدارس 

ر األداء اللفظي في التنبؤ بجودة   ِّ
وتحديد مدى إسهام متغي 

داء الكتابي لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي، وقد  األ 

أسفر البحث عن جملة من النتائج كما يلي: وجود عالقة 

ر االختبار القرائي، أي بين قراءة   ِّ
ارتباطية موجبة بين متغي 

أصوات األحرف ونطقها بشكل صحيح، ومتغير االختبار  

الكتابي، أي كتابة أصوات األحرف بشكل صحيح، بقيمة  

٪ 17، كما أظهرت النتائج أن تقريًبا  0.406باط تساوي   ارت

ستهَدفة في الدراسة  
ُ
من األداء الكتابي ألصوات األحرف امل

ر االختبار القرائي لها، أي   ِّ
ُيمكن التنبؤ به من خالل متغي 

٪ من حجم  17من خالل األداء القرائي لها، أي أن تقريًبا  

ا ألصوات  الكتابي  األداء  في  الكلي  ُيمكن  التباين  ألحرف 

هذه   ألصوات  الصحيح  القرائي  األداء  خالل  من  تفسيره 

الحروف املستهدفة في الدراسة. وهذا يعني أن ما اكتسبه  

م من أداء نطقي لصوت ما سينعكس على كتابته له،   ِّ
 
املتعل

الظاء   صوت  أنه  على  الضاد  لصوت  م  ِّ
 
املتعل فنطق 

من   ن  تبيَّ كذلك  إياه.  كتابته  على   
ً
تلقائيا نتائج  سنعكس 

تحليل بيانات الطالبات نوعًيا أن مجموعة األصوات التي  

( أصوات  4يلتبس فيها الخطأ الكتابي باألداء الصوتي هي )

على    - السين  -الظاء  -)الضاد ذلك  يشتمل  وال  الصاد(، 

ة التي توافق نطق الطالبات   ة والقمري  صوتي "أل الشمسي 

غه أن هذين الص  ِّ
وتين من  لها مع كتابتها، والذي قد ُيسو 

األصوات التي تم التركيز عليها في منهج لغتي لتعليم اللغة 

به   قام  الذي  املسح  من  ضح  اتَّ كما  ومهاراتها  العربية 

هذين    
َ
استهداف ن  تبيَّ حيث  املرحلة  لكتب  الباحثان 

ن استهدافه لهما من   الصوتين من حيث نطقهما، كما تبيَّ

 حيث كتابتهما.  

 ثانًيا: التوصيات  

ل إليها البحث الحالي، التي  بناء عل     ى النتائج التي توصَّ

تشير في مجملها إلى وجود عالقة بين الخطأ الكتابي واألداء  

اللفظي لألصوات املستهدفة، يوص ي الباحثان بجملة من  

 التوصيات يمكن إيجازها على النحو اآلتي: 

األصوات    - لهذه  الصوتي  باألداء  االهتمام  ضرورة 

سة لتبِّ
ُ
امل عند    املستهدفة  ص(  س،  ظ،  )ض،  النطق  في 

البرامج   واقتراح  املدرس ي،  الكتاب  في  وورودها  دراستها 

لدى   الكتابي  األداء  مستوى  لتحسين  الالزمة  العالجية 

 الطالبات في الصفوف العليا.

-    
ً
خاصة  

ً
مفردة والكتابة  اإلمالء  تعليم  مادة  تضمين 

استهدفها   التي  سة  املتلبِّ الطبيعة  ذات  الحروف  بأصوات 

املدارس  الب في  التقنيات  توظيف  على  والعمل  حث، 

ق بها أصوات هذه الحروف. 
َ
نط

ُ
 لتدريس الكيفية التي ت

عقد ورشات عمل ودورات تدريبية ملعلمات الصفوف    -

األساليب   استخدام  على  تدريبهن  إلى  تهدف  العليا 

ترفع   أن  شأنها  من  التي  املختلفة  التعليمية  والوسائل 

لدى   الكتابي  األداء  بأهمية  مستوى  وتثقيفهن  طالباتهن 

 األداء الصوتي وعالقته بالخطأ الكتابي.
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ا: املقترحات 
ً
 ثالث

 في ضوء نتائج وتوصيات الدراسة يقترح الباحثان ما يلي:  

نة ُيضَبط فيها    - ِّ
إجراء دراسة ارتباطية وتنبؤية مع عي 

ر اللهجة.   ِّ
 متغي 

واملعلمين    - املعلمات  نطق  كيفية  على  دراسات  إجراء 

ملا    لهذه لها،  الطلبة  اكتساب  في  تأثيرها  لقياس  األصوات 

م لنطق الحرف.  ِّ
 
م من تأثير مباشر في اكتساب املتعل ِّ

 
 للمعل

إجراء دراسات أخرى تهدف الى الكشف عن العالقة    -

قد   أخرى  ألحرف  الصوتي  واألداء  الكتابي  الخطأ  بين 

وطالب   طالبات  من  أكبر  وبعينة  للهجة،  وفقا  س  تلتبِّ

 الصفوف العليا ومن مناطق متنوعة.

 ****

 املراجع  

. تونس: دار الجنوب مدخل في الصوتياتإبراهيم, عبدالفتاح )د.ت(.  

 للنشر. 

) عبدالفتاح إبراهيم،  (.  1405محجوب 
ُ

 وصالُحها  العربية الكتابة

 ِّ
املركُز بها  الناطقيَن لغير   اللغة لتعليم   للتعليم العاملي . 

 .القرى  أم جامعة اإلسالمي:

)د.ت(.   محمد  الجزري،  العشرابن  القراءات  في  علي النشر  ت.   ،

 الضباع. بيروت: دار الكتب العلمية.  

( عبدالرحمن  البركات  أبو  األنباري،  في  (.  1971ابن  الفضالء  زينة 

عبدالتواب. لبنان: دار  ، ت. رمضان  الفرق بين الضاد والظاء

 مؤسسة الرسالة.  -األمانة

، ت. حسن سر صناعة اإلعراب(. 1985ابن جني، أبو الفتح عثمان )

 هنداوي. دمشق: دار القلم. 

( حسن  سرحان،   في النصوص معالج استخدام أثر(.  2007أبو 

 من عينة لدى الشائعة اإلمالئي الرسم أخطاء تصويب

 الزرقاء محافظة  في  األساس ي  التاسع الصف طلبة

 منشورة، غير ماجستير رسالة  .استخدامها  نحو واتجاهاتهم

 .األردن ، إربد اليرموك، جامعة

 األنشطة على قائم مقترح برنامج فاعلية(.  2008حسن ) فايدة، أبو

 املرحلة طالب لدى الشائعة اإلمالئية  األخطاء لعالج اللغوية

 امللك جامعة منشورة، غير   ماجستير رسالة .املتوسطة 

  .السعودية خالد،

( في  2012أحمد، صالح عبدالسميع.  فاعلية استراتيجية مقترحة   .)

عالج األخطاء اإلمالئية بالتعبير الكتابي لدى تالميذ املرحلة  

السعودية.   العربية  باململكة  في املتوسطة  دراسات  مجلة 

القرى،   أم  بجامعة  التربوي    –  89،  (2)3املناهج واإلشراف 

174  . 

)،  أنيس اللغوية(.  1971ابراهيم  األنجلو األصوات  مكتبة  القاهرة:   .

 املصرية. 

( زياد  اإلمالئية  (2009بركات،  لألخطاء  مستعرضة  تحليلية  دراسة   .

الخامس  إلى  األول  من  الصفوف  تالميذ  لدى  الشائعة 

بفلسطين.   طولكرم  مدينة  في  العلوم  األساسية  دراسات، 

 . 16- 1، 36التربوية، 

)،  بشر األصوات(.  1980كمال  العام  اللغة  دار  علم  القاهرة:   .

 املعارف.

) البشير،   األخطاُء (.  2008عائشة 
ُ

ِّ  لدى  الشائعة اإلمالئية
 

 تالميذ

ِّ  الصف
ها األساس:  بمرحلة السادس  الجها وطُرُق  أسبابُ ِّ

 ع 

بمحلية دراسة:   ،  التربية  كلية  ،  كرري ميدانية 
ُ
 أم جامعة

 .اإلسالمية  درمان 

( عبدهللا  محمد  أبو  األحرف  (.  1424البطليوس ي،  بين  الفرق  ذكر 

والسين  والصاد  والذال  والضاد  الظاء  وهي  ت.  الخمسة   ،

 حمزة النشرتي. لبنان: دار الكتب العلمية. 

( منيرة  والوهيبي،  فهد،  الشائعة 2009البكر،  اإلمالئية  األخطاء   .)

لدى طالبات الصف الثالث املتوسط : تشخيصها و أسبابها.  

مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة اإلمام محمد 

 . 111 – 70، 8بن سعود اإلسالمية، 

تعلم  (. فاعلية برنامج قائم على نموذج ال2009حافظ، وحيد السيد )

لدى  الهجائية  الكتابة  مهارات  تنمية  في  الخماس ي  البنائي 

السعودية.   العربية  باململكة  االبتدائية  املرحلة  تالميذ 

شمس,   عين  بجامعة  التدريس  وطرق  املناهج  في  دراسات 

132  ,224 – 271 . 

. عمان: دار عمار  علم الكتابة العربية(.  2004الحمد, غانم قدوري )

 للنشر  

 والتوزيع.

) ال محمد  عبدهللا  ألبي  الذال هــــ(.  1407داني،  بين  للفرق  االقتضاء 

 . ت. على حسين البواب، الرياض: دار العلوم. والضاد والظاء

(. األخطاء الكتابية في اللغة العربية لدى غير 2019الجنادبة، أحمد )

تحليلية.   ميدانية  دراسة  زايد:  جامعة  في  املتخصصين 

 .   298  – 283، (2)46ية، العلوم اإلنسانية واالجتماع

(. األخطاء اإلمالئية الشائعة 2013رحيمة، فرمان.، و حمد، عمران )

العراقية: تشخيص  الجامعات  في  التربية  كليات  لدى طلبة 

 .180- 165، 16مجلة العلوم اإلنسانية، وعالج. 
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(. فاعلية استخدام استراتيجية التصور  2018الروقي، راشد محمد. )

الصف  تالميذ  لدى  اإلمالئية  األخطاء  تصويب  في  الذهني 

, (2)  34مجلة كلية التربية بجامعة أسيوط،  الرابع االبتدائي.  

490  – 529 . 

 ( خليل  فهد  الكتابية  (.  2005زايد،  والصرفية  النحوية  األخطاء 

واألخطاء اإلمالئية الشائعة عند تالمذة الصفوف األساسية  

الغوث  وكالة  مدارس  في  والتاسع(  والثامن  )السابع  العليا 

و   2001  -  2000الدولية في منطقة عمان وطرائق معالجتها )

يوسف، (.  2002- 2001 القديس  جامعة  دكتوراه،  رسالة 

 قية، لبنان.  معهد اآلداب الشر 

( خليل  فهد  والصرفية  (.  2006زايد،  النحوية  الشائعة  األخطاء 

ان: دار اليازوري.  واإلمالئية  . عمَّ

( شاكر  محمود  أداء  1989سعيد،  في  وأثرها  التدريس  طريقة   .)

اإلمالئي.   التربية  التالميذ  بمكتب  العربي  الخليج  رسالة 

 . 85 –  59، (28)9الخليج،  العربي لدول 

مح )سعيد،  شاكر.  لتالميذ 1997مود  اإلمالئي  األداء  تقويم   .)

في  السادس،  الخامس،  الرابع،  العليا  االبتدائية  الصفوف 

السعودية.   العربية  بمكتب اململكة  العربي  الخليج  رسالة 

 .  74- 17، (62)17التربية العربي لدول الخليج 

( نسرين  طلبة 2020السعيدي،  لدى  الشائعة  اإلمالئية  األخطاء   .)

كتابة  كلي في  الخاصة  التربية  قسم  في  األساسية  التربية  ة 

بشكل   تلفظ  التي  والكلمات  مقطعين  من  املكونة  الكلمات 

أنموذجا.   لنطقها  للدراسات مغاير  بابل  مركز  مجلة 

     .636-615(، 10) 3اإلنسانية، 

( حسن  الصفوف (.  1999شحاتة،  في  اإلمالء  في  الشائعة  األخطاء 

.  حلة االبتدائية )تشخيصها وعالجها( الثالثة األخيرة من املر 

 القاهرة، جامعة عين شمس.  

الصف   طالب لدى اإلمالئي الرسم أخطاء (.2012عايد ) ، الشراري 

االبتدائي  العربية اململكة في القريات  بمحافظة الرابع 

تشخيصية   :السعودية ماجستير   رسالة  .تحليلية دراسة 

   .اليرموك جامعة التربية، كلية غير منشورة،

مجلة  (. الضاد بين الشفاهية والكتابية.  1428الشمسان، إبراهيم )

 . 148- 107، 2الخطاب الثقافي، 

)الصويركي محمد  كتابات  2018،  في  الشائعة  النحوية  األخطاء   .)

مجلة جامعة القدس  طلبة جامعة امللك عبدالعزيز بجدة.  

 .   184- 174، (23) 8املفتوحة للبحوث التربوية والنفسية،  

( محمود.  عثمان  طالب  1994الصيني،  لدى  اإلمالئية  األخطاء   .)

تربوية  املجلة الالصف السادس االبتدائي بمدينة الطائف.  

 . 115  – 87، (32)8بجامعة الكويت، 

  األخطاُء (.  2004) محمد  الفاضل الطيب،
ُ

  اإلمالئية
ُ

ِّ  في الشائعة
 
 مادة

 ِّ
 

ِّ  اللغة
 

ِّ  لدى العربية
 

ِّ  تالميذ
 

 -األساس بمرحلة السابع الصف

 ماجستير  رسالة السودان. – النيل نهر  والية   -املتمة محلية

 .درمان اإلسالمية  أم جامعة التربية، كلية غير منشورة،

  

) الظفيري،  طالب عند الشائعة اإلمالئية األخطاء (.2002محمد 

 :الكويت في املتوسطة  املرحلة من والرابع الثالث الصفين 

املجلة التربوية بجامعة الكويت،  تحليلية. تشخيصية دراسة 

16(63 ،)193-244 . 

 ( عبدهللا  عبدالحميد  في 1989عبدالحميد،  الشائعة  األخطاء   .)

الخامس والسادس  الصفين  تالميذ  لدى  اإلمالء االختباري 

املرحلة   في  األهلي  والتعليم  الحكومي  التعليم  من  كل  في 

مقارنة.   دراسة  بالرياض  التربية  االبتدائية  كلية  مجلة 

 .  212 – 162, 7بجامعة طنطا، 

  .(2008) محسن عطية،
ُ
ِّ  مهارة

عف قواعُدها  :الكتابي الرسم   والض 

  األسباب(فيها  
ُ

 .والتوزيع للنشر املناهج دار :عمان .  )واملعالجة

(. مهارات الكتابة واستراتيجياتها: رؤية  2009عبداملحسن )  العقيلي،

   .168-81(، 26)123التربية املعاصرة، مصر، . معاصرة

( فاعلية أنشطة لغوية قائمة على  (.  2018الغامدي، صالح عبدهللا 

تويتر في  اإلمالئية  األخطاء  واللوحات  " Twitter" تصويب 

اإلعالنية في تنمية املهارات اإلمالئية املقررة على طالب كلية 

الجامعية.   القاهرة، الجبيل  بجامعة  التربوية  العلوم  مجلة 

26(4) ،270 –  310 . 

الهيئة املصرية العامة    . مصر:ذيل األمالي (.  1975القالي، إسماعيل. )

 للكتاب.   

( إبراهيم  التي 2000القرش ي، مرزوق  النحوية و اإلمالئية  (. األخطاء 

تظهر في كتابات طالب كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى.  

, (1)15مجلة البحوث النفسية والتربوية بجامعة املنوفية،  

288  – 315 . 

لتجويد القراءة وتحقيق   الرعاية(.  1417القيس ي، أبي محمد املكي ) 

 ، ت. أحمد فرحات. األردن: دار عمار.  لفظ التالوة

 الكتابي األداء  مع الشائعة  اإلمالئية األخطاء(.  2011فتحي ) كلوب،

 األساس ي  التعليم مرحلة من السادس الصف  تالميذ لدى

ة    -  8،  1الزيتونة،   جامعة مجلة  .للعالج مقترحة وخطة بعزَّ

51 

األخطاءُ 2001) ثريا   محجوب،  .)  
ُ
  اإلمالئية

ُ
 تلميذات لدى الشائعة

الخامس  كلية مجلة وعالُجها. تشخيُصها ابتدائي الصف 

             . 163 – 128، 30التربية بجامعة طنطا، 

(. أثر 2020محمود، عبدالرازق.، ورشوان، أحمد.، و محمد، محمد )

في  اليد املفكرة املدعوم بعملية املراجعة  استخدام نموذج 
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عالج أخطاء الكتابة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي. 

 .  875-846، 70املجلة التربوية، 

) املزيد،   األخطاُء  (.1405قماشة 
ُ

  اإلمالئية
ُ

 تلميذات بين  الشائعة

 ِّ
 

ِّ  الصف
رسالة   الرياض.  مدينة في االبتدائي السادس 

 .امللك سعود جامعة التربية، كليةماجستير غير منشورة، 

 . القاهرة: دار نهضة مصر.  فقة اللغة(. 2004وافي، عبدالواحد )

 (.  1427والتعليم ) وزارة التربية
ُ

ِّ  وثيقة
ِّ  منهج 

 
 للمرحلتين  العربية اللغة

 ِّ
 

ِّ  في واملتوسطة االبتدائية
 .الرياض .العام  التعليم 

  اإلحصاءات  :املعلومات لتقنية العامة اإلدارة(.  1438التعليم ) وزارة

 .السعودية العربية اململكة: الرياض .والتقارير

) واملهندس، مجدي وهبة، ِّ (.  1948كامل 
ِّ  املصطلحات 

 
 في العربية

 ِّ
 

. بيروت: مكتبة لبنان.  واألدب اللغة
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درجة تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 التدريس 

 ( 2)محمد بن سرحان املخالفي  .أ.د                                            (1)محمد بن فوزي الغامديأ.

 

 ه (1442 /9/ 1وقبل -ه 26/7/1442)قدم للنشر 
 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل من  املستخلص:  

عدد سنوات الخبرة،  باإلضافة إلى معرفة الفروق بين تقديراتهم تبًعا ملتغيرات الجنس والرتبة العلمية و   وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،

عضو هيئة تدريس في جامعة اإلمام عبد الرحمن    491ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي، وبلغت عينة الدراسة  

بدرجة   جاءت  فيصل  بن  الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة  في  األكاديمي  االعتماد  معايير  تطبيق  درجة  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  فيصل،  بن 

)متوسطة،   الداللة  املساعدين ∝≤0.05ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الدراسة من األساتذة،  واألساتذة  أفراد  بين   )

، هيئة التدريس واملوظفين، والبحث العلمي( وكذلك الدرجة الكلية لهذه املعايير  الطالبواألساتذة املشاركين، نحو معايير )التعليم والتعلم،  

، هيئة التدريس واملوظفين( لصالح أفراد الدراسة  الطالبسة من األساتذة، ووجود فروق نحو معايير )التعليم والتعلم، لصالح أفراد الدرا

 سنوات.  10من ذوي الخبرة أكثر من 

 .معايير االعتماد األكاديمي، جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل، أعضاء هيئة التدريس: الكلمات املفتاحية

 

Application of Academic Accreditation Standards at Imam Abdulrahman Bin Faisal Degree 

Faculty Members University from The View of    
(2)Mikhlafi-al Muhammad bin Sarhan                (1)Ghamdi-Muhammad bin Fawzi al 

                                                                                             

                                   

      (Submitted 09-03-2021 and Accepted on 13-04-2021 ) 
Abstract: The current study aimed to identify the degree of application of academic accreditation standards at 

Imam Abdul Rahman Bin Faisal University from the point of view of faculty members, in addition to 

knowledge of the differences between their estimates according to the variables of sex, educational rank, and 

years of experience .To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive approach, and 

the study sample reached 491 faculty members at Imam Abdul Rahman bin Faisal University.The study found 

that the degree of application of academic accreditation standards at Imam Abdul Rahman Bin Faisal 

University was of a moderate degree, and that there were statistically significant differences at the significance 

level (0.05≥∝) between the study members of professors, the study and the assistant professors and the 

participating professors, towards standards (teaching and learning, students, faculty and staff, and scientific 

research) as well as the total degree of these standards for the benefit of the study members of the professors, 

and the existence of differences towards standards (teaching and learning, students, faculty and staff) for the 

benefit of more experienced study members From 10 years . 
Keywords: Academic Accreditation Standards, Imam Abdul Rahman Bin Faisal University, Teaching Staff. 
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 قدمة امل

إلججى  األنجظججمجججججججة والجحججكججومجججججججات  الججمججوججيججر مججن  اتجهججهجججججججت 

كونج  املقيجا  لاالهتمجام بجالنظجام التعليمي وتحسججججججججججججج نج ، 

لحضججججججججججارة األمة واهضجججججججججج ها في الوقت الحاضججججججججججر،  الحقيقي  

الذي من خالل  نسججتطير رسججم صججورة ملسججتقبل مشججرق، 

والحصجججججججججججججول على جيججججل مفهججججل، قججججادر على التفججججاعججججل مر 

تعد مفسججججججسججججججات  ومتغيرات ، و معطيات العصججججججر الحديث  

التعليم الجامعي هي أسججججججا  تطور املجتمر، مما يتطل  

وفق معايير على  ضجججججججججججبل جودة التعليم ف،ها وتحسججججججججججج ن ،  

 (.4 : 2012،  أكاديمية عالية )حممي

إلجى  الجججججججدول  سججججججججججججججعجججججججت  الجججججججججامجعجججججججات  وألهجمجيجججججججة دور 

االهتمججججام  هججججذا القطججججاد، وزلججججادة مقججججدرة الجججججامعججججات على 

االسجججججججججججججتجهجججججججا هجججججججذه الجتجغجيجيجر، وسجججججججججججججرعجججججججة  بجججججججة، والجتجمجيج  مجر 

التغيرات، واالسججججتفادة مفها في رفر كفاءة وجودة التعليم 

 (.2 : 2011،  الجامعي )فاضل

وتعتبر عمليجة االعتمجاد في مفسجججججججججججججسجججججججججججججات التعليم 

الجامعي، ضججججمن  ججججرور ومعايير إحدى القضججججايا املهمة  

 (.61 : 2001،  في نظام التعليم املعاصر. )العقيلي

الجججججججامعي اململمججججججة العربيججججججة   وبججججججالنظر للتعليم  في 

السججججججعودية، نهد أن  قد  ججججججهد تطوًرا كبيًرا في السججججججنوات 

األخيرة، وتمول هذا التطور في كوير من األمور من أهمها:  

زلادة الجامعات والكليات، وتقدم املدخالت واملخرجات  

الراغبين في االلتحججاق    الطالبللجججامعججات، وازديججاد عججدد  

 للدراسة الجامعية.

هجذا التطور للتعليم الججامعي في وعلى الرغم من  

بعض الجامعات تعاني فإن  اململمة العربية السجججعودية، 

من صجججججججججججججعوبجة تطبيق معجايير ضجججججججججججججمجان الجودة واالعتمجاد  

( ودراسة 2012  )  األكاديمي، وأكدت دراسة العضاض ي

(، أن الججججججامعجججججات تواجججججج  العجججججديجججججد من 2012  )  إدريس

ا على قجدرتهجا على تط بيق التحجديجات، ال ي تنعمس سجججججججججججججلبجً

 معايير االعتماد األكاديمي بنهاح.

واسجججججججتهابة لهذه التحديات، صجججججججدر قرار مهلس 

هجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج،   7/2/1438( بتجارل   94الوزراء املوقر رقم )

تجقجولجم  لجهجيجئجججججججة  الجتجنجظجيجمجيجججججججة  الجتجرتج جبجججججججات  عجلجى  بجججججججاملجوافجقجججججججة 

التعليم، واملتضججججججججججججمنة أن الهيئة هي الجهة املختصججججججججججججة في 

تججدرلجج ف لرفر اململمججة بججالتقولم واالعتمججاد في التعليم وال

جودتهمجا وكفجاي همجا ومسجججججججججججججاهم همجا في خجدمجة االقتصجججججججججججججاد 

 والتنمية الوطنية.

 مشكلة الدراسة:

(، بجججج ن 5  :  ه1433)أكججججدت دراسجججججججججججججججججة  ل فهيججججد  

وفق معجججايير االعتمجججاد األكجججاديمي، هو أحجججد   على  التطولر

الطرق األكثر فاعلية إلصججججججججججالح وتحسججججججججججين التعليم، وعلى 

الجعجربجيجججججججة  املجمجلجمجججججججة  فجي  الجججججججججامجعجي  الجتجعجلجيجم  تشجججججججججججججهجججججججد  ذلجججججججك 

أعججججججداد  ظججججججل ازديججججججاد  منججججججافسججججججججججججججججججة كبيرة في  السجججججججججججججعوديججججججة، 

الججامعجات والكليجات، وبنجاء على ذلجك التنجافس، تسجججججججججججججعى 

ن الجججججامعججججات، كججججل جججججامعججججة للتقججججدم العلمي، والترتي ي بي

واالرتقججججاء بججججالجججججامعججججة من خالل تطبيق معججججايير االعتمججججاد 

أهميجججة االعتمجججاد األكجججاديمي،   من  رغمعلى الاألكجججاديمي، و 

مجعجججججججايجيجر   فجججججججإن الصجججججججججججججعجوبجججججججات ه  تجطجبجيجق  مجن  عجججججججدًدا  يجواجججججججج  

والتحججديججات، فقججد أكججدت بعض الججدراسجججججججججججججججات على وجود 

الصجججججججججججججعوبججججججات والتحججججججديججججججات، ال ي تواججججججج  تحقيق  بعض 

عتمجججججاد األكجججججاديمي موجججججل: دراسجججججججججججججججججة متطلبجججججات الجودة واال 

(، ال ي أكدت بوجود صجججججججعوبات 2005)و خرون    محمد

عنجججد تطبيق معجججايير االعتمجججاد األكجججاديمي، مفهجججا مجججا يتعلق 

بجاألفراد ونق  في كفجاءتهم، أو ضجججججججججججججع  في حمجاسجججججججججججججهم،  

بجججججاملفسجججججججججججججسجججججججججججججججججة، موجججججل: نق   وصجججججججججججججعوبجججججات أخرى تتعلق 

 اإلمكانات املادية والبشرلة.

م عبججد الرحمن بن جججامعججة اإلمججا  من  وعلى الرغم

فيصجججججججججججججججججل، قجججججد حصجججججججججججججلجججججت على االعتمجججججاد األكجججججاديمي غير  

ن هجججذا  فجججإم، 2022م إلى عجججام  2015املشجججججججججججججرور، عجججام  

ولم يتبق إال عجججام   ،االعتمجججاد كجججان وفق املعجججايير القجججديمجججة

م  واحجد على ان هجاء هجذا االعتمجاد،  
َ
سججججججججججججج تم مراجعجة   ومن ث

ججامعجة اإلمجام عبجد تطبيق معجايير االعتمجاد األكجاديمي في  
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مرة أخرى، وفق معايير مختلفة عن  الرحمن بن فيصججججل

الوط ي للتقولم واالعتمججججججاد   السججججججججججججججججججابق، من قبججججججل املركد 

األكججججاديمي، بغرت التجججج كججججد من تطبيق املعججججايير العتمججججاد 

 .مشكلة الدراسةومن هنا جاءت  الجامعة،

 ة:أسئلة الدراس

فجي  (1 األكجججججججاديجمجي  مجعجججججججايجيجر االعجتجمجججججججاد  تجطجبجيجق  مجججججججا درججججججججة 

جججامعججة اإلمججام عبججد الرحمن بن فيصججججججججججججججل من وجهجة  

 نظر أعضاء هيئة التدريس؟

حصججججائية بين اسججججتهابات  اإل داللة  الفروق ذات  ما ال (2

أفراد عينججججة الججججدراسججججججججججججججججة نحو درجججججة تطبيق معججججايير 

االعتمججججاد األكججججاديمي تعدى ملتغيرات الرتبججججة العلميججججة 

 سنوات الخبرة؟وعدد 

 أهداف الدراسة: 

التعرف على درجججججججة تطبيق معججججججايير االعتمججججججاد   ▪

األكاديمي في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصجججججججججججل من 

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

التعرف على طبيعججة الفروق بين اسجججججججججججججتهججابجات   ▪

مجعجججججججايجيجر  تجطجبجيجق  الجججججججدراسجججججججججججججججججججة حجول درججججججججة  مجهجتجمجر  أفجراد 

مهتمر الججدراسجججججججججججججججة    االعتمججاد األكججاديمي بين وجهججات نظر

عدد سجججنوات   –تعدى ملتغيرات الدراسجججة )الرتبة العلمية 

 الخبرة(.

 أهمية الدراسة:

تججج تي هجججذه الجججدراسججججججججججججججججة مت امنجججة مر توجججج  وزارة   ▪

التعليم نحو االعتمججججاد األكججججاديمي لكججججافججججة مفسجججججججججججججسججججججججججججججججات 

التعليم تحت مظلة هيئة تقولم التعليم والتدرل ، ال ي 

كججججاديمي في جمير تحججججث على تطبيق معججججايير االعتمججججاد األ

 املفسسات. 

تعتبر هجججذه الجججدراسججججججججججججججججة هي األولى من نوعهجججا في  ▪

اململمججججة العربيججججة السجججججججججججججعوديججججة ال ي تق س درجججججة تطبيق 

معججايير االعتمججاد األكججاديمي على مسجججججججججججججتوى الجججامعججة وفق 

املعججايير الحججديوججة لالعتمججاد املفسججججججججججججج ججججججججججججج ي الصججججججججججججججادرة عججام 

واالعجتجمجججججججاد 2018 لجلجقجيجججججججا   الجوطج جي  املجركجد  قجبجججججججل  م مجن 

 يمي )على حد علم الباحث(.األكاد

تعتبر هجذه الجدراسججججججججججججججة هي األولى من نوعهجا ال ي   ▪

تحجججدثجججت عن االعتمجججاد األكجججاديمي في ججججامعجججة اإلمجججام عبجججد 

 الرحمن بن فيصل )على حد علم الباحث(.

يفمل أن تسججججججججججاعد نتائا هذه الدراسججججججججججة في فت   ▪

املججال ملدلجد من الجدراسجججججججججججججات واألبحجا  في مهجال الجودة 

 مي في الجامعات السعودية.واالعتماد األكادي

الجججججدراسجججججججججججججججججة الججججججامعجججججات  ▪ يفمجججججل أن تفيجججججد هجججججذه 

 الراغبة في الحصول على االعتماد األكاديمي.

في توفير قاعدة معلوماتية علمية عن   اإلسهام ▪

تطبيق االعتماد األكاديمي وتحديات  وسججججبل التغل  على 

 هذه التحديات. 

 حدود الدراسة:

الجدراسججججججججججججججة جمير الحجدود املكجانيجة:  جججججججججججججملجت تطبيق هجذه 

 كليات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

الجججججدراسجججججججججججججججججة   الحجججججدود الدمجججججانيجججججة: تم تطبيق وسجراء هجججججذه 

امليدانية خالل الفصجججججل الدرالججججج ي الواني للعام الدرالججججج ي  

 هج.  1440

الججججججدراسججججججججججججججججججة على  هججججججذه  اقتصجججججججججججججرت  البشجججججججججججججرلججججججة:  الحججججججدود 

اسججتهابات أعضججاء هيئة التدريس في جامعة اإلمام عبد 

 صل الرحمن بن في

 مصطلحات الدراسة:  

 االعتماد األكاديمي: -

دليل ضججججججمان الجودة واالعتماد األكاديمي   تعرف

( بج نج : ش  جججججججججججججهجادات رسجججججججججججججميجة تمنحهجا  2009في اململمجة )

أو  الججتججعججلججيججمججي  الججبججرنجججججججامججا  أن  وتججفكجججججججد  مججعججتججرف  ججهجججججججا  هججيججئجججججججة 

املفسججججججججججججسججججججججججججة التعليمية يفيان باملعايير املطلوبة ش. )دليل 

  2009  ،ديمي في اململمةضجججججججججمان الجودة واالعتماد األكا

: 32.) 

ا بج نج :  جججججججججججججرور ومعججايير محججددة  ويعرفج  البججاحجث إجرائيججه

تضجججججججججججججعهجا الجهجات املسجججججججججججججفولجة عن التعليم لغرت تهولجد 



 ..... درجة تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل من وجهة محمد املخالفي:   محمد الغامدي،

 

 

84 

الجتجعجلجيجم،   يجتجحجقجق والج جي  وتجحسجججججججججججججيجن  تجحجقجيجقجهجججججججا  مجن خجالل 

 االعتماد للمفسسة أو البرناما.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

االعتمججججججاد  االعتمججججججاد األكججججججاديمي:    مفهوم  - تعرف 

بيججان بججاملسجججججججججججججتوى املتوقر الججذي وضجججججججججججججعتجج  األكججاديمي بجج نجج   

هيئة مسججججفولة معترف  ها بشجججج ن درجة أو أهداف معينة 

ل إل،ها، ولحقق قدًرا منشجججججججوًدا من الجودة ش و يراد الوصججججججج

Quality     الججتججمججيجج أو  ،   . )مصججججججججججججججطججفجج " Excellence "ش 

2009  :20.)  

االعجج الججبجججججججاحجججججججث  بججججججج نججججججج :  ويججعججرف  األكجججججججاديججمججي  تججمجججججججاد 

الحصججججججججول على الشججججججججهادة الرسججججججججمية ال ي تصججججججججدرها هيئة 

اعتماد معترف  ها، وتوبت من خاللها ب ن املفسججججججججسججججججججة أو 

البرنجججججاما قجججججد حقق جمير متطلبجججججات ومعجججججايير االعتمجججججاد 

 األكاديمي.

 The goals of Academic  :أهداف االعتماد األكاديمي

Accreditation: 

ألكجاديمي نظًرا ألهميتج   تتعجدد أهجداف االعتمجاد ا

خججججاصجججججججججججججججججة في التعليم الجججججامعي، لججججذلججججك يوجججججد بالمبرى و 

الموير من التصججججججججججججنيفات على أهداف االعتماد األكاديمي 

 ولعل مفها ما يلي:

كجججججججل من )طعيمجججججججة   (،  2004،    و خرونأ جججججججججججججججججججار 

أهجججججججداف االعجججتجججمجججججججاد    إلجججى(،  2005،    )مجججحجججمجججججججد وقجججرنجججي أن 

 األكاديمي تتمول في عدة نقار من أبرزها:

مسجججججاعدة الجامعات واملفسجججججسجججججات التعليمية  .1

على تحججديججد أهججدافهججا من خالل عمليججة التقييم الججذاتي، 

ووضجججججججججججججر خطل لتنفيججذ وتحقيق مججا لم يتحقق مفهججا بعججد 

 ذلك. 

الجعجججججججالجي،  .2 الجتجعجلجم  الجججودة، وكجفجججججججاءة  تجحسججججججججججججججيجن 

 واالرتقاء بهودة الجامعات والحفاظ عل،ها.

توفير مسجججججججججججججتولججججججات ومعججججججايير مقننججججججة للتقولم  .3

 ان  املنظومة التعليمية في املفسسة.تشمل كل جو 

الوصجججججول إلى أسجججججس و ليات معتمدة لضجججججمان  .4

 الجودة بمفسسات التعليم الجامعي.

 أنواد االعتماد األكاديمي ملفسسات التعليم الجامعي: 

تميجل بعض البحو  إلى دما االعتمجاد األكجاديمي 

التخصجججججججججالججججججججج ي ضجججججججججمن االعتماد املفسججججججججج ججججججججج يف ألن اعتماد  

االعتراف بهودة البراما التعليمية املفسجسجة تع ي ضجمًنا  

املقدمة، ب نما يميل البعض اآلخر إلى تقسججججججججيم االعتماد  

املجفسججججججججججججج ججججججججججججج جي،   االعجتجمجججججججاد  أنجواد هجي:  ثجالثجججججججة  إلجى  الجججججججججامجعجي 

 واالعتماد التخصال ي، واالعتماد املنهي.

االعتمججاد العججام للمفسجججججججججججججسججججججججججججججة )املفسججججججججججججج ججججججججججججج ي(   -1

Institutional Accreditation: 

عججايير لى وفق معأي شاعتمججاد املفسجججججججججججججسجججججججججججججججة ككججل  

محجددة، حول كفجايجة املرافق واملصججججججججججججججادر ويشجججججججججججججمجل ذلجك 

العجججاملين بجججاملفسجججججججججججججسججججججججججججججججة، وتوفير الخجججدمجججات األكجججاديميجججة 

 الطالب والطالبية املسجججاندة واملنا ج، ومسجججتولات إنهاز  

والهيئجججججة األكججججاديميجججججة وغيرهججججا من مكونججججات املفسجججججججججججججسجججججججججججججججججة 

 (.21 : 2004،  التعليمية ش )طعيمة و خرون

 سم ش االعتماد العام أو الترخي  ا  بعضهم ولطلق علي 

عجلججى  االعجتججمجججججججاد تشججججججججججججججتججمجججججججل  أنجواد  مجن  نجود  ش، وهجو  األولجي 

اعتراف بالميان الشججججججامل للمفسججججججسججججججة، ولمن  هذا النود 

للمفسجججججججججججججسجججججججججججججججججججة  واملبجججججججد ي  األولي  التججججججج هيجججججججل  االعتمجججججججاد  من 

عججججامججججة متكججججاملججججة، ولموججججل   بوصجججججججججججججفهججججا وحججججداتالتعليميججججة  

الحصجججججججججججججول على هجججذا النود من االعتمجججاد الخطوة املهمججة  

والضجججججججججججججرورلجة واألولى للبجدء في العمجل، والتج كجد من إتمجام 

 املفسسة التعليمية للشرور واملعايير العامة 

االعتمججججاد األكججججاديمي املتخصججججججججججججج  )البرام ي(   -2

Programs Accreditation: 

سة ما، والت كد  ولقصد ب  ش تقييم البراما بمفس

منججججججاسجججججججججججججب هججججججا ملسجججججججججججججتوى   البراما، ومججججججدى  هججججججذه  من جودة 

 (. 21 : 2004،  الشهادة املمنوحة ش )طعيمة و خرون

لجلجبجرامجا  عجججججججادة  االعجتجمجججججججاد  مجن  الجنجود  هجججججججذا  ولجمجنج  

األكاديمية املتخصجججججججصجججججججة، كالبراما الطبية، والهندسجججججججية  



 ..... درجة تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل من وجهة محمد املخالفي:   محمد الغامدي،

 

 

85 

وغيرها، وذلك بعد حصججججججججججول املفسججججججججججسججججججججججة التعليمية على 

وبعد تخرج أول دفعة على األقل االعتماد املفسججججججججججججج ججججججججججججج ي،  

)أي بعد مرور سججججججنة واحدة من تخرج الدفعة األولى على 

متكججججججاملججججججة من خالل  األقججججججل(، لضجججججججججججججمججججججان عمليججججججة تقولم 

الفح  الججدقيق لكججل مججا يتعلق بججالبراما الججدراسجججججججججججججيججة في 

التجججججدريس ومفهالتهم   املراحجججججل، وأعضجججججججججججججججججاء هيئجججججة  كجججججافجججججة 

هم في وأدائ  الطالبوخبراتهم ونشججاطاتهم البحوية، وعدد 

االختبججججارات األكججججاديميججججة، وتوفر مصجججججججججججججججججادر التعلم موججججل: 

 املمتبة واملختبرات.

مجن  كجوجيجر  فجي  يجرتجبجل  االعجتجمجججججججاد  مجن  الجنجود  وهجججججججذا 

األحيجان  هيئجات االعتمجاد الفنيجة كهيئجات اعتمجاد البراما  

التعليميجججججة الهنجججججدسجججججججججججججيجججججة، أو الطبيجججججة، أو القجججججانونيجججججة، أو 

هججججارة، أو هيئججججات اعتمججججاد البراما األخرى موججججل: براما الت

 التربية أو غيرها.

 Professionalاالعتماد املنهي   -3

Accreditation  : 

بججججهججججودة  بجججججججاالعججججتججججراف  املججججنهججججي  االعججججتججججمجججججججاد  يججججخججججتجججج  

األشجججججججججججخامل وأهلي هم ملداولة املهن املختلفة، ولمن  هذا 

االعجتجمجججججججاد  مجفسجججججججججججججسجججججججججججججججججججات  قجبجججججججل  مجن  مجن االعجتجمجججججججاد  الجنجود 

املتخصجججصجججة، مول: النقابات أو اتحادات املهن الخاصجججة  

 مهنة.بكل 

وتسجج هدف اختبارات اإلجادة أو الترخي   ججرر 

أن يكون املرشجججججججججججججحون لهجذه املهنجة قجد أتقنوا املعرفجة ال ي 

يحتاجواهاف ملداول ها على نحو مسفول، والذين يهتازون 

هذه االختبارات يحصجججلون على ترخي  ملمارسجججة املهنة،  

يجهجتجججججججازوا  لجم  الجججججججذيجن  اآلخجرلجن  لجلجمجرشججججججججججججججحجيجن  تسججججججججججججججمج   وال 

    سة املهنة.االختبارات بممار 

 معوقات وتحديات تطبيق معايير االعتماد األكاديمي:

(، أنجج  يممن 37-  35  : 2015،    يرى )العجرش

تقسجججججججججججججيم معوقججات االعتمججاد األكججاديمي إلى عججدة أقسججججججججججججججام 

 وهي:

معوقجججات ترتبل بجججالجوانججج  اإلدارلجججة: ولممن   -1

 إجمال تلك املعوقات على النحو اآلتي:

التنظيمي للمفسجججججججججججججسجججججججججججججججة الججذي طبيعججة الهيكججل  ▪

تعجججاني من التجججداخجججل بين الوظجججائ  املختلفجججة، والسجججججججججججججيمججا  

الوظائ  القيادية، وضججججع  التناسجججج  بين املسججججفوليات  

املتوقعججة، والسجججججججججججججلطججات املمنوحججة من األفراد العججاملين، 

ببجعجض  املتجعجلجقجججججججة  املهجمجججججججات  من  عجججججججدد  التجمجرار في  ووجود 

 الوظائ .

ود غيججاب البعججد اإلنسججججججججججججججاني في اإلدارة، إذ تسججججججججججججج ▪

 عدد من املمارسات ال ي تحد  داخل املفسسات

التعليميجة، ال ي تفثر في العالقجات اإلنسجججججججججججججانيجة في مهمجل  

 العمل، حيث يميل البعض إلى التسلل والتخول .

 قصور في إدارة املفسسات التعليمية. ▪

خوف بعض إدارات املفسجسجات التعليمية من   ▪

إخضججججججججججججججججججاد مفسجججججججججججججسججججججججججججججججججاتهم إلى االعتمجججججاد لقلجججججة قنجججججاع هم 

ا، أو تخوفهم من انمشجججججججججججاف بعض ممارسجججججججججججاتهم  بهدواه

 وتركي هم في خصوصية مفسساتهم.

الجججتجججعجججلجججيجججمجججيججججججة    -2 بجججججججالجججججججوانججججججج   تجججرتجججبجججل  مجججعجججوقجججججججات 

واملعرفيجججججة: إن املفسجججججججججججججسججججججججججججججججججات التعليميجججججة تواجججججج  بعض 

القصجججججججججججججور في جوانجج  متعججددة، أبرزهججا قلججة كفججاءة بعض 

الجتجججججججدريجس هجيجئجججججججة  الجججوانجججججج     أعضجججججججججججججججججججاء  فجي  أكجججججججان  سججججججججججججججواء 

الشجججخصجججية أم في الجوان  املهنية، وعيوب في املقررات،  

وتدني مسججججججججججتوى األنشججججججججججطة الطالبية، وضججججججججججع  عمليات 

التقولم، وتدني مسجججتوى البراما، وضجججع  روح التهديد 

لدى التجدريسجججججججججججججيين، وقلجة التبجادل الفمري، واالفتقجار إلى 

خطل منهجيجة عمليجة، ووجود  جججججججججججججبج  انفصججججججججججججججال بين مجا 

وم ب  املفسججججججججججسججججججججججات التعليمية من بحو ، والحاجات  تق

 املختلفة ملفسسات املجتمر.

الجتججنججظججيججمججيججججججة،    -3 بجججججججالججججوانججججججج   تجرتجبججل  مجعججوقجججججججات 

 وتتمول في:

مقججججججاومججججججة التغير والتهججججججديججججججد  - سجججججججججججججيججججججادة ثقججججججافججججججة 

 التربوي.
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ضججججججججججع  التعاون بين األقسججججججججججام األكاديمية من  -

 جهة، والوحدات اإلدارلة من جهة أخرى.

، إذ تعجججاني أعضجججججججججججججججاء غيجججاب الحرلجججة األكجججاديميجججة -

هيئجججة التجججدريس من فرت قيود على حرل هم الفمرلجججة في 

اختيار موضجججوعاتهم البحوية، وغياب املشجججاركة في وضجججر 

 سياسة القسم، واملقررات الدراسية ال ي يتم تدريسها. 

عجد الوقافة التنظيمية السججججججججججائدة، إذ تسججججججججججود  -

 ثقافة غير قادرة على الوفاء بمتطلبات ضمان الجودة.

وقجات ترتبل بجالجوانج  املجاليجة والتمولليجة: مع  -4

تتموججل تلججك املعوقججات في محججدوديججة املوارد املججاليججة، وقلججة  

توافر مصججادر بديلة للتمولل، وكذلك القيود املفروضججة  

على اإلنفاق، وتعدد األجهدة الرقابية على املفسجججججججججججسجججججججججججات 

التعليمية، وضججججججع  املي انية املخصججججججصججججججة للمفسججججججسججججججات 

لفجججججة املجججججاليجججججة لتنفيجججججذ إجراءات  التعليميجججججة، وارتفجججججاد التك

 االعتماد األكاديمي.

إسجهامات جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصجل 

 في تحقيق الجودة واالعتماد األكاديمي

تدرك جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصججججججل أن 

األكجججججججاديجمجي،   الجججودة واالعجتجمجججججججاد  أهجم    تجعجججججججد  نجظجججججججام  أحجججججججد 

ول اآلليجججات ال ي تتبعهجججا الججججامعجججات املتقجججدمجججة في جمير د

ا من هجججذا الو ي، اهتمجججت الججججامعجججة في 
ً
العجججالم، وانطالقججج

كججوججيججًرا، وقجججججججد حصججججججججججججججلجججججججت  األكجججججججاديججمججي  الجججججودة واالعججتججمجججججججاد 

الجججججامعججججة على عججججدد من إنهججججازات االعتمججججاد األكججججاديمي، 

سجججججواء على مسجججججتوى املفسجججججسجججججة أو بعض براما الجامعة  

 وهي كاآلتي: 

 االعتماد املفس  ي الكامل وغير املشرور: -

اإلمججام عبججد الرحمن بن فيصججججججججججججججل عججام حصجججججججججججججلججت جججامعججة 

الججكجججججججامجججججججل وغججيججر 2015 املججفسججججججججججججج ججججججججججججج ججي  االعججتججمجججججججاد  م، عججلججى 

م، إذ 2022املشجججرور، واملمتد لسجججبر سجججنوات إلى تارل  

االعجتجمجججججججاد  مجعجججججججايجيجر  تجطجبجيجق ججمجيجر  فجي  الجججججججججامجعجججججججة  نجحجحجججججججت 

 .م2009األكاديمي الصادرة عام 

 االعتماد األكاديمي البرام ي: -

املجفسججججججججججججج ججججججججججججج  األكجججججججاديجمجي  تجحجقجيجق االعجتجمجججججججاد  ي  بجعجججججججد 

لجامعة اإلمام عبد الرحمن فيصججججججججل، واصججججججججلت الجامعة  

جهودها ونهاحاتها، فقد حصججججلت بعض براما الجامعة  

 على االعتماد األكاديمي البرام ي )الكامل(.

 الدراسات السابقة:

: الدراسات العربية:
ا

 أوال

الدرلكي  بعنوان:  2015)  دراسة  تطبيق  (  واقر 

جامعة   في  األكاديمي  االعتماد  بن  معايير  محمد  اإلمام 

سعود اإلسالمية بمدينة الرلات من وجهة نظر أعضاء  

التدريس واقر ،  هيئة  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت 

األكاديمي االعتماد  معايير  اإلمام    ،تطبيق  جامعة  في 

من وجهة    ،محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة الرلات

نظر أعضاء هيئة التدريس، والتعرف على أهم معوقات  

ال ي    تطبيق واملقترحات  األكاديمي،  االعتماد  معايير 

االعتماد   التغل  على معوقات تطبيق معايير  في  تسهم 

بهامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،    ،األكاديمي

واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، وتكونت أداة  

 ( تضمنت  استبانة  من  على  (  ۵۲الدراسة  موزعة  عبارة 

تكو  وقد  محاور،  جمير  ثالثة  من  الدراسة  مهتمر  ن 

هامعة اإلمام محمد بن سعود  بأعضاء هيئة التدريس  

بلغ عددهم   عينة عشوائية  اختيار  تم  اإلسالمية، وقد 

وتوصلت الدراسة إلى النتائا التالية: أن  ،  عضوا(  ۲۲۰)

واقر   على  عالية  بدرجة  موافقون  الدراسة  عينة  أفراد 

اإلمام محمد    بهامعة  ،تطبيق معايير االعتماد األكاديمي 

اإلسالمية سعود  الدراسة،    ،بن  عينة  نظر  وجهة  من 

تهتم الجامعة بتحقيق األدوار   ش  وجاءت أعلى العبارات 

موافق   بدرجة  املحليش،  املجتمر  لتطولر  مفها  املطلوب 

موافقون  الدراسة  عينة  أفراد  وأن  بدرجة    ،بشدة، 

االعتماد   معايير  تطبيق  معوقات  وجود  على  متوسطة 

  ، بهامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  ،األكاديمي

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بمدينة الرلات،  

ش وجود فهوة  هي عبارة وأن أعلى العبارات في هذا البعد  
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جاءت هذه    بين براما الكلية ومتطلبات سوق العملش،

الدراسة    العبارة أفراد عينة  بدرجة موافق بشدة، وأن 

ى املقترحات ال ي تساعد في  عل  ، موافقون بدرجة عالية

  ،التغل  على معوقات تطبيق معايير االعتماد األكاديمي

 . بهامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ش توافر    :( بعنوان2015)ن  رلدراسة مغير و خ

العامة/   العلوم  أقسام  تدري  ي  أداء  في  الجودة  معايير 

هدفت  ،  كليات التربية األساسية من وجهة نظر طلب هم ش

الدراسة الجودة  :إلى  هذه  معايير  توافر  مدى  في    ، بيان 

األداء التدري  ي ألعضاء هيئة التدريس في أقسام العلوم 

دراسة  اعتمدت ال إذ كليات التربية األساسية،  – العامة 

على املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العينة من طلبة  

العامة العلوم  )   ، أقسام  من  200وعددهم  طال    )

الدراسات األولية من فرود الفي ياء والميمياء واألحياء،  

في  الجودة  معايير  توافر  إلى  الدراسة  نتائا  وتوصلت 

التدريس هيئة  ألعضاء  التدري  ي  أقسام    ،األداء  في 

الع األساسيةالعلوم  التربية  لكليات  وبدرجات    ،امة 

وأن للشهادة العلمية ال ي يحملها عضو هيئة    ،مقبولة

 أثر   ،التدريس
ً
للمرتبة    اوأيضً   ،في جودة أدائ  التدري  ي  ا

أدائ    جودة  في  أثر  التدريس  هيئة  لعضو  العلمية 

 التدري  ي. 

الشجججججججججججججمري  هججججججدفججججججت  2016)  دراسجججججججججججججججججججة   إلى( ال ي 

تججججطججججبججججيججججق مججججعجججججججايججججيججججر االعججججتججججمجججججججاد   مججججعججججوقجججججججات  الججججتججججعججججرف عججججلججججى 

األكجاديمي، في كليجة التربيجة بهجامعجة األميرة نورة بنجت عبجد 

الرحمن، من وجهججة نظر أعضجججججججججججججججاء هيئججة التججدريس ف،هججا، 

وتقججديم املقترحججات املسججججججججججججججاعججدة للتغلجج  عل،هججا، ولتحقيق  

هجججذه األهجججداف، فقجججد اتبعجججت البجججاحوجججة املنهج الوصجججججججججججججفي 

بانة أداة للدراسججججججججججة، وتكون ب سججججججججججلوب  املسججججججججججحي، واالسججججججججججت

مهتمر الدارسججججججججججة من جمير أعضججججججججججاء هيئة التدريس، في 

التربيجججججة بهجججججامعجججججة األميرة نورة بنجججججت عبجججججدالرحمن،   كليجججججة 

كمججججججا  (  281والبججججججالغ عججججججددهم ) تججججججدريس،  هيئججججججة  عضجججججججججججججو 

اسجججججججججججججتخججدم أسجججججججججججججلوب الحصجججججججججججججر الشججججججججججججججامججل، وبلغججت عججدد 

مفردة، وقد توصجججججلت الدراسجججججة إلى (  100االسجججججتهابات )

ججاءت معوقجات تطبيق معجايير االعتمجاد   عجدة نتجائا مفهجا:

األكجاديمي، في كليجة التربيجة بهجامعجة األميرة نورة بنجت عبجد 

الرحمن بجججدرججججة عجججاليجججة، واحتلجججت املعوقجججات البشجججججججججججججرلجججة،  

املرتبججججة األولى من بين املعوقججججات وبججججدرجججججة عججججاليججججة، يل،هججججا 

املعوقجججججات التنظيميجججججة بجججججدرججججججة متوسجججججججججججججطجججججة، واملعوقجججججات 

فروق ذات داللججججة   املججججاديججججة بججججدرجججججة متوسجججججججججججججطججججة، ووجود

ف قل في اتهاهات  (  ۰٫۰5إحصجائية على مسجتوى داللة )

مفردات مهتمر الجججدراسججججججججججججججججة، ملتغير الجججدورات التجججدرلبيجججة 

بمهججججال االعتمججججاد األكججججاديمي، وجججججاءت الفروق لصججججججججججججججججالح 

الالتي بلغ عججججدد دوراتهن التججججدرلبيججججة من دورة واحججججدة إلى 

ثال  دورات، في بعجججد املعوقجججات البشجججججججججججججرلجججة، ب نمجججا كجججانجججت 

الح الحاصجججججججججججججالت على أكثر من ثال  دورات، في بعد لصججججججججججججج

 املعوقات املادية.

الشي    تطبيق  2017) دراسة  ل  بعنوان:  م( 

السعودية   الجامعات  في  األكاديمي  االعتماد  معايير 

شرؤلة   املتقدمة  الدول  بعض  في ضوء  تطولرها  و ليات 

إلى،  ش  مقترحة  الدراسة  واقر    :هدفت  على  التعرف 

يق معايير االعتماد األكاديمي في  تطب  ،ومعوقات و ليات

و ليات تطولرها في ضوء خبرات    ،الجامعات السعودية

مقترحة   رؤلة  إلى  والتوصل  املتقدمة،  الدول  بعض 

املنهج   الباحث  استخدم  أهداف   ولتحقيق  لتطولره، 

طبقت على    ،الوصفي، واالستبانة أداة لجمر املعلومات

بلغت ) األكا  ( 1962عينة  القيادات    ، ديميةعضوا من 

وأعضاء هيئة التدريس بخمس جامعات سعودية، وهي:  

)جامعة امللك سعود، املنطقة الوسط (، )جامعة امللك  

فيصل امللك  )جامعة  الغربية(،  املنطقة  العدلد،    ،عبد 

املنطقة   خالد،  امللك  )جامعة  الشرقية(،  املنطقة 

الشمالية(،   املنطقة  حائل،  )جامعة  الجنوبية(، 

الدراسة  وأسفر  أفادت  عن  ت  مفها:  النتائا  من  عدد 

القيادات   من  الدراسة  عينة  أفراد  استهابات 

موافقة    ،األكاديمية بدرجة  التدريس  هيئة  وأعضاء 
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معايير    ،ش  شمتوسطة تطبيق  ومعوقات  واقر  حول 

و ليات   السعودية  الجامعات  في  األكاديمي  االعتماد 

، واملالية  ةتطولرها، في الجوان  )التنظيمية، والتعليمي

طب،  بشرلة(وال إحصائية  داللة  ذات  فروق    اًق ووجود 

ملتغير الدرجة العلمية )فئة أستاذ، وأستاذ مشارك(، في 

األكاديمي االعتماد  معايير  تطبيق  الجامعات    واقر  في 

أستاذ مشارك،    ،السعودية الفروق لصالح فئة  وكانت 

العمل   ملتغير  طبقا  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ووجود 

فئة )عميد، ووكيل، ورئ س قسم،    الحالي بين استهابات 

وعضو هيئة تدريس(، على املحور الوالث املتعلق بآليات  

في الجامعات    ،تطولر تطبيق معايير االعتماد األكاديمي

ووجود  عميد،  فئة  لصالح  الفروق  وكانت  السعودية، 

  ، فروق ذات داللة إحصائية طبقا ملتغير مسمی الجامعة

امللك   جامعة  من  البحث  عينة  أفراد  استهابات  بين 

املتعلق    ،سعود، وجامعة امللك خالد على املحور الواني

في   األكاديمي  االعتماد  معايير  تطبيق  بمعوقات 

جامعة   لصالح  الفروق  وكانت  السعودية،  الجامعات 

امللك سعود، وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  

البح عينة  أفراد  مسمی    اطبًق   ،ث استهابات  ملتغير 

العدل عبد  وامللك  سعود،  )امللك  وامللك  دالجامعة   ،

وحائل(  خالد،  وامللك  الوالث    .فيصل،  املحور  على 

املتعلق بآليات تطولر تطبيق معايير االعتماد األكاديمي،  

ملتغير   طبقا  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  وال 

ت،  سنوا  5بين استهابات فئة )أقل من    ،سنوات الخبرة

( ۱۰سنوات، ومن )(  ۱۰( سنوات إلى أقل من )5ومن )

املتعلق بواقر تطبيق    ،سنوات ف كثر( على املحور األول 

معايير االعتماد األكاديمي، وكذلك املحور الواني املتعلق  

 واملحور الوالث املتعلق بآليات التطولر.  ،باملعوقات

(، وهدفت إلى  2018)   نلو خر دراسة السعدي  

تطب مدى  واالعتماد  معرفة  الجودة  ضمان  معايير  يق 

أهداف   ولتحقيق  األندلس،  جامعة  في  األكاديمي 

)التحليلي(،   الوصفي  املنهج  استخدام  تم  الدراسة 

( البحث  عينة  إدارل 66وبلغت  بنسبة  اوأكاديمي  ا(  أي   ،

،  اوأكاديمي  ا( إدارل70%( من مهتمر البحث البالغ )94)

امل حصول  أهمها:  نتائا  إلى  البحث  ككل  وتوصل  عايير 

( حسابي  متوسل  معياري  3.42على  وانحراف   ،)

توجد  0.83) ال  وأن   )عالية(  التطبيق  مدى  وكان   ،)

عينة   أفراد  استهابات  بين  ا،  إحصائيه دالة  فروق 

ملتغيرات   تعدى  املعايير،  تطبيق  مدى  حول  البحث، 

بجج)الجنس   املتمولة  الوظيفي    –البحث  نود    –املسمی 

 سنوات الخبرة(. –املفهل العلمي   –الكلية 

( وهجججدفجججت إلى التعرف 2019)  مقجججابلجججة  دراسجججججججججججججججة

في   قججججججاتو على مع األكججججججاديمي،  تحقيق معججججججايير االعتمججججججاد 

براما الدراسجججججججججججججات العليا في الجامعات األردنية، وسجججججججججججججبل 

التغلججج  عل،هجججا من وجهجججة نظر القجججادة األكجججاديميين، كمجججا 

هدفت إلى معرفة السجججبل املقترحة ال ي تسجججهم في تحقيق 

معججايير االعتمججاد األكججاديمي، تكونججت عينججة الججدراسججججججججججججججة من 

( قائًدا أكاديميا في الجامعات األردنية، في الفصل 240)

، ولتحقيق  2019/  2018الدرالج ي الصجيفي من العام  

(  30أهجداف الجدراسجججججججججججججة تم إعجداد اسجججججججججججججتبجانجة مكونجة من )

فقرة، وتم اسجججججججججججججتخججدام املقججابلججة الشجججججججججججججخصجججججججججججججيججة لتحججديججد 

تسجججججججججججججهم في تحقيق معججججايير    السجججججججججججججبججججل املقترحججججة، ال ي قججججد

في  العليججججججا  الججججججدراسجججججججججججججججججججات  براما  في  األكججججججاديمي،  االعتمججججججاد 

الجامعات األردنية، وأظهرت نتائا الدراسة أن تقديرات 

قججات، جججاءت بججدرجججة و أفراد عينججة الججدراسججججججججججججججة لوجود املع

(، وبانحراف 2.77متوسججججطة، وبمتوسججججل حسججججابي بلغ )

(، كمججججا أظهرت النتججججائا عججججدم وجود 0.37معيججججاري بلغ )

( عججنجججججججد  إحصجججججججججججججججججججائججيجججججججة  ذات داللجججججججة  بججيججن a=0.05فججروق   ،)

تقجججججديرات أفراد عينجججججة الجججججدراسجججججججججججججججججة تعدى ملتغير الكليجججججة،  

وبينجججت وعجججدم وجود فروق ذات داللجججة إحصجججججججججججججججائيجججة عنجججد 

(a=0.05 مججهجججججججال عجججججججدا  الججججججججججامججعجججججججة  مججتججغججيججر  تججعججدى ألثججر   ،)

قججججات تتعلق بجججج عضجججججججججججججججججاء هيئججججة التججججدريس( لصجججججججججججججججججالح و )مع

ا وجود فروق ذات دال لججة الجججامعججات الخججاصججججججججججججججة، وأيضججججججججججججججً



 ..... درجة تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل من وجهة محمد املخالفي:   محمد الغامدي،

 

 

89 

إحصججججججججائية، بين املتوسججججججججطات الحسججججججججابية ملتغير املسججججججججمی 

 الوظيفي لصالح )نائ  عميد(.

ا: الدراسات األجنبية:  ثانيا

( الدراسة    Synder  (2006دراسة  وهدفت هذه 

في  املستخدمة  البيانات  وتحليل  وتوثيق  جمر  إلى: 

مراجعة عملية االعتماد، في كليات املجتمر في والية ايوا،  

األدلة   وأنمار  الجديدة،  املعايير  مر  مواءم ها  أجل  من 

اعتماد   هيئة  تستخدمها  ال ي  املطلوبة،  والبراهين 

األمرلكي،   الوسل  وكليات  مال   Northمدار  

Central Association of Colleges and Schools 

Commission on Institutions of Higher 

Learning (NCA, COC) ،  :كذلك هدفت الدراسة إلى

تقال ي  راء عينة الدراسة حول براما عمليات االعتماد،  

رئ سيين،   برنامهين  في  تحديًدا  واملتمولة  املستخدمة 

األكا الجودة  تحسين  برناما   Academicديمية  األول: 

Quality Improvement Program (AQIP)    وهو

للتمي ،   بالتدرلا  معايير  على  ب ي  تقليدي،  غير  برناما 

والواني: هو البرناما التقليدي في تقولم وتطولر الجودة،  
Program to Evaluate and Advance Quality 

(PEAK)  ،الطابر كيفية  الدراسة  وكانت  ا تملت    إذ، 

وتح جمر  املجتمر،  على  كليات  في  االعتماد  وثائق  ليل 

من   قصدية  عينة  مر  مقابالت،  إجراء  إلى  باإلضافة 

ومسفولي   األكاديميين،  واملسفولين  الكليات،  رؤساء 

هيئة  الطالبخدمات   وأعضاء  العمداء،  وبعض   ،

املمتبات،   ومسفولي  البحو ،  ومشرفي  التدريس، 

أهمها:   من  كان  كويرة  نتائا  إلى  الدراسة  أن  وتوصلت 

من   األدن ،  الحد  تضمن  عملية  األكاديمي  االعتماد 

عملية   وأن  العالي،  التعليم  مفسسات  في  الجودة 

في   املجتمر  لكليات  مضافة  قيمة  أعطت  االعتماد 

والية   في  املجتمر  لكليات  االعتماد  عملية  وأن  الوالية، 

مر   منسجمة  لتصب   مراجع ها،  تتم  أن  يه   ايوا، 

تماد، ال ي تستخدمها هيئة  عمليات ومعايير وبراما االع

 اعتماد مدار  وكليات  مال الوسل األمرلكي. 

وهدفت الدراسجججججججججة إلى:   Gomes  (2006)دراسجججججججججة  

تحديد أفضجججججججججل املمارسجججججججججات في االعتماد املب ي على نواتا 

التعلم، والجذي يفدي مبجا جججججججججججججرة إلى التحسجججججججججججججين والتطولر 

املفسجج جج ي، واسججتخدمت الدراسججة أسججلوب الحمم ديلفي 

Delphi جججججججججججججججججججار  ،( فججججيججججججج   املججججنججججظججججرلججججن  (  17ك  خججججبججججيججججًرا مججججن 

واملمارسجججججججججججين في التعليم العالي، وتوصجججججججججججلت الدراسجججججججججججة إلى 

( من املمارسججججججججات  59عدد من النتائا، حيث تم تحديد )

مجججفجججهجججججججا: ) هجججيجججئجججججججات  (  27الجججججججيجججججججدة،  تجججتجججمجججحجججور حجججول  فجججقجججرة 

فقرة مفهججججا تججججدور حول املفسجججججججججججججسجججججججججججججججججة،  (  32االعتمججججاد، و)

وان هججت الججدراسججججججججججججججة إلى تحججديججد أفضججججججججججججججل املمججارسججججججججججججججات، في 

عتمجججاد نواتا التعلم، وهي في الجوانججج  التجججاليجججة: تجججدرلججج  ا

فرلق الدلججججارة امليججججدانيججججة والعججججاملين في هيئججججات االعتمججججاد،  

والهيئججججة العججججاملججججة في املفسجججججججججججججسججججججججججججججججة الراغبججججة في االعتمججججاد،  

الججتججقججولججمججيجججججججة،   االعججتججمجججججججاد  املججبججمججر ألنشججججججججججججججطجججججججة  والججتججخججطججيججل 

وتحديد وفح  التسججججججججاؤالت والقضججججججججايا امللحة ل طراف 

تخجججدام األدلجججة والبراهين عن تعلم املعنيجججة، وجمر واسججججججججججججج

، وضجججججججججججججرورة تمحور نواتا التعلم حول رسججججججججججججججججالجججة  الطالب

 املفسسة.

(  Shearman and Seddon (2010دراسجججججججججججججججججججججة 

وهدفت هذه الدراسجججة السجججتعرات أبرز التحديات، ال ي 

الجهجنجججججججدسجججججججججججججججججججة،    يجواججهجهجججججججا كجلجيجججججججات  فجي  األكجججججججاديجمجي  االعجتجمجججججججاد 

التهربججججججة البريطججججججانيججججججة   كواهججججججا أحججججججد الخبرات  لوعرضججججججججججججججججججت 

الرائججدة، وقججد حصجججججججججججججرت التحججديججات في عججدد من النقججار  

، والسجججججججججججججلم الوظيفي، وبراما الطالبموجججججل: تدايجججججد عجججججدد  

التعلم عن بعجججد، بجججاإلضجججججججججججججججافجججة للبراما الفرديجججة في مهجججال  

ن االعتماد  الهندسججججججة، وقد خلصججججججت هذه الدراسججججججة إلى: أ

األكاديمي هو قبول باتفاقية ومعايير صجججججججججججارمة، تضجججججججججججمن 

جودة املنتا بشججججججججججججكل عام، وكان من نتائهها أن االعتماد  

األكجججججاديمي لبراما الهنجججججدسجججججججججججججججججة، يطور املعجججججارف واأليجججججدي 

  العاملة، وبالتالي يضمن تطور املهنة على املدى الطولل.

(  ,Suchanek, Pietzonka(  2012دراسججججججججججججججججججججججججة 

Kunzel,Futterer وهدفت هذه الدراسجججة إلى : التعرف ،
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كجججججج داة لرصجججججججججججججججججججد  األكججججججاديمي  على  ثججججججار وحججججججدود االعتمججججججاد 

اإلصجججالح في براما الدراسجججة، وذلك في سجججياق اإلصجججالحات  

شإعجالن  إطجججججججار  فجي  األملجججججججانجي  الجعجججججججالجي  الجتجعجلجيجم  فجي  تجمجججججججت  الج جي 

بولونياش، واسجججججتخدمت الدراسجججججة منهجية تحليل الوثائق 

فججحجج     إذ   اعججتججمجججججججاد  1380تججم  واليجججججججة   قججرار  فججي  اتججخجججججججذت 

أملججججججانيججججججا بين يوليو   الفيججججججدراليججججججة في   2004سججججججججججججججججججاكسجججججججججججججوني 

، كما أرسججججلت اسججججتبيانات لنواب رؤسججججاء 2009ودتسججججمبر  

جامعات ومفوضججججججججججج ي شإعالن بولونياش، ومديري شضجججججججججججمان  

مججن   الجججججججدراسجججججججججججججججججججة، وطججلججججججج   بججرامججا  الجججججودةش، ومسجججججججججججججججفولججي 

املشجججججججججاركين إضجججججججججافة إلى ذلك تقديم اقتراحات لتحسجججججججججين 

جي بشجججججججججججججكجججل خجججامل، كمجججا أجرلجججت عمليجججة االعتمجججاد الخجججار 

معهد تعليم عال، وذلك   36مقابالت مر قيادات عليا في 

 هججججدف توفير فهم أفضججججججججججججججججل ملججججا إذا كججججان االعتمججججاد يججججدعم 

أهداف ضججججججججججمان الجودة في مفسججججججججججسججججججججججات التعليم العالي، 

مفسججججسججججات    10طالبا من    24وأجرلت مقابالت أيضججججا مر 

تعليم عال يمولون مختل  البراما الدراسججججججية، كشججججججفت 

نتجججججائا الجججججدراسجججججججججججججججججة عن أوجججججج  قصجججججججججججججور في تنفيجججججذ عمليجججججة 

االعتمجاد، تتعلق بهجدوى متطلبجات البراما والشجججججججججججججفجافيجة 

والتوثيق، وضجججججججججججججع  عمليججة اإلدارة الججداخليججة لضجججججججججججججمججان 

الجودة، واتهاهات سججججججلبية لدى أعضججججججاء هيئة التدريس 

بجولجونجيجججججججاش،   شإعجالن  الجبشجججججججججججججرلجججججججة واالفجتجقجججججججار  تجهجججججججاه  لجلجمجوارد 

أثنججججججاء عمليججججججة  واملججججججاديججججججة، واالفتقججججججار للتوجيجججججج  والن جججججججججججججح 

االعتمجاد، واالفتقجار للمعرفجة والمفجايجات الالزمجة والفهم  

الالزم لالعتمججججاد لججججدى العججججاملين في الجججججامعججججات، وكججججذلججججك 

العاملين في هيئات االعتماد وضجججمان الجودة، كما أظهر  

التج ثير السجججججججججججججل ي بعض القيجادات الججامعيجة تخوفهم من 

لعمليججة االعتمججاد على اسجججججججججججججتقالليججة الجججامعججات، وأ جججججججججججججججار  

 خرون إلى وجود معججايير مختلفججة لججدى هيئججات االعتمججاد  

املختلفجة وسلى االختالف بين هجذه املعجايير وبين املتطلبجات 

الرسجججججججججججججميججججة ال ي تفرضجججججججججججججهججججا الجهججججات الحكوميججججة املحليججججة 

 والفيدرالية.

إلى   وهدفت هذه الدراسة  Pham(  2014دراسة )

: تقالج ي اآلثار الفعلية لالعتماد املفسج ج ي والبرام ي من 

منظور أعضجججججججججججججاء هيئة التدريس في كليتين للتدرل  املنهي  

 65في فيتنام، حيث تكونت عينة الدراسجججججة من )
ً
( عضجججججوا

من أعضجججججججججاء هيئة التدريس في الكليتين، اسجججججججججتخدمت في 

الججدراسجججججججججججججججة االسجججججججججججججتبججانججة كمججا أجرلججت مقججابالت مر ثمججانيججة  

وأ ججججججججارت النتائا أن لدى املشججججججججاركين اتهاها  مشججججججججاركين،  

إيهجججابيجججا نحو عمليجججة االعتمجججاد يتموجججل في زلجججادة أعضجججججججججججججججاء 

هيئة التدريس بضمان الجودة والحفد للتغيير واإلثراء،  

من   وتحسجججججججججججين املمارسجججججججججججات اإلدارلة، ولمن هناك تخوف

 من التحسججججججين،  
ً
تحول عملية االعتماد إلى املسججججججاءلة بدال

أال تفدي عملية االعتماد    وتخوف بعض املشجججججججججججججاركين من

التعليم والتعلم أو سجججججججججججججمعجججججة  إلى ارتقجججججاء ملمو  بهودة 

املفسججججسججججة، كما أعرب  خرون عن هواجس تتمول في أن 

االعتمججججججاد قججججججد تكون مفقتججججججة  اآلثججججججار اإليهججججججابيججججججة لعمليججججججة 

ول سجججججججججججججججت طوللجججة األمجججد، واالسجججججججججججججتنتجججاج الجججذي انت ی إليججج  

بجججججالرغم من أن عمليجججججة االعتمجججججاد قجججججد  أنججججج   البجججججاحجججججث هو 

ققججججت بعض النهججججاح إال أنجججج  ال يدال هنججججاك فهوة بين ح

 السياسة والواقر.

وهدفت هذه الدراسجججججججة    Taylor(  2018دراسججججججججة )

إلى : رصد التغيرات ال ي طرأت على معايير االعتماد لدى 

 2017و  2000وكجججاالت االعتمجججادات األمرلميجججة بين عجججامي  

بعجججججد أن أصجججججججججججججبحجججججت هجججججذه الوكجججججاالت تمن  االعتمجججججاد عبر  

تعد عملها يقتصجججر على الواليات املتحدة من العالم ولم 

أججججججل هجججججذا الغرت، تم جمر وتحليجججججل املعلومجججججات حول 

، بعججد 2000محتوى معججايير االعتمججاد وكي  تغيرت منججذ  

أن تدايجججججد عجججججدد انخرار هيئجججججات االعتمجججججاد األمرلميجججججة في 

االعتمجججججاد الجججججدولي للججججججامعجججججات، اسجججججججججججججتخجججججدمجججججت البجججججاحوجججججة 

 2ة بمعججججدل  وثيقجججج14 منهجيججججة تحليججججل املحتوى النو ي ل

وثيقجججججة لكجججججل هيئجججججة اعتمجججججاد انخرطجججججت في عمليجججججة اعتمجججججاد  

خجارج الواليجات املتحجدة، وأ ججججججججججججججارت النتجائا إلى أن قوائم 

ترت جججججج   كججججججان هنججججججاك اختالف في  املعججججججايير لم تتغير ولمن 
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بنود قوائم املعايير قد تعدى إلى انخرار تلك الهيئات في 

عمليججججات االعتمججججاد خججججارج الواليججججات املتحججججدة، ولقججججد كججججان 

: املوارد واملرافق ثم 2000الترت جججج  على النحو التججججالي في  

ثم  الطلبججججججة  اإلدارة والحوكمججججججة ثم  يل،هججججججا  املنهج والتعليم 

الرسالة واألهداف ثم أعضاء هيئة التدريس ثم األخالق 

أمججججججا في    التقييم، 
ً
فكججججججان الترت جججججج    2017والن اهججججججة وأخيرا

طالب همذا: املنهج والتعليم يلي  اإلدارة والحوكمة ثم ال

التقييم ثم  املوارد واملرافق ثم  ثم األخالق والن اهججججججة ثم 

 أعضاء الهيئة التدريسية.
ً
 الرسالة واألهداف، وأخيرا

(  & Hail, Hurst, Chang(  2019دراسجججججججججججججججججججججة 

Cooper  : تصججججججججورات تقالجججججججج ي   وهدفت هذه الدراسججججججججة إلى

أعضججججاء هيئة التدريس بشجججج ن االعتماد األكاديمي لبراما  

إعداد املعلمين من قبل مهلس اعتماد إعداد املعلمين، 
Council for the Accreditation of Educator 

Preparation (CAEP)  وأثر ذلجك على املوارد بمجا ف،هجا ،

 54املوارد البشجججججرلة، والروح املعنولة للمعلمين، و جججججارك  

عضججججججججججججججججاء هيئججججة التججججدريس في جججججامعججججة ميججججد ويسججججججججججججججججت من أ

األمرلميجججججة، واسجججججججججججججتخجججججدمجججججت الجججججدراسججججججججججججججججججة االسجججججججججججججتبيجججججانجججججات  

واملقجابالت، وأ ججججججججججججججار املشججججججججججججججاركون إلى أن عمليجة االعتمجاد  

األكججججاديمي مهمججججة لتعدلد املكججججانججججة العلميججججة للمفسجججججججججججججسججججججججججججججججة 

األكجاديميجة وسجججججججججججججمع هجا، ولمفهم تسجججججججججججججاءلوا حول قجدرتهجا في 

ء عضججججججججججججو هيئة إحدا  التغيير، كما أ ججججججججججججاروا إلى أن ع 

التججججدريس تعججججد عججججائقججججا مججججا لم يتم تعولضجججججججججججججهم عن ذلججججك، 

وخرجت الدراسجججججججججججة بوال  توصجججججججججججيات، األولى ضجججججججججججرورة أن 

يكون ألعضججججججججججججججججاء هيئجججة التجججدريس وغيرهم من أ جججججججججججججحجججاب  

املصجججججججججججججلحججة صجججججججججججججوت قوي في عمليججة االعتمججاد، تومين دور 

العاملين في عملية االعتماد، وأن تخصججججج  املفسجججججسجججججات  

إضافة إلى ذلك على   ة برم ها،موارد كافية وفعلية للعملي

الجججامعججات أن تسجججججججججججججتخججدم الججدرو  املتعلمججة من عمليججة 

االعتماد ومخرجاتها لتعدلد براما التغيير والسجججججججياسجججججججات  

 عند الضرورةف لضمان التحسين املستمر.

 اإلجراءات املنهجية للدراسة:

: تما ججًيا مر طبيعة الدراسججة، فإن املنهج منهج الدراسةةة

 ة هو املنهج الوصفي املسحي.املناس  لهذه الدراس

راسجججججججججججة  مجتمع الدراسةةةةةةةةةةة وعين  ا  
ن مهتمججججججججججججججججججججججججر الد  : يتكوَّ

الحجججالي، من جمير أعضججججججججججججججججاء هيئجججة التجججدريس في ججججامعجججة 

إنا (، والبالغ   –اإلمام عبد الرحمن بن فيصججججججججججججل )ذكور 

، وفق  خر إحصججججججججججججججائيجة لجدى أعضججججججججججججججاء(  1607عجددهم )

باختيار عينة املوارد البشجججججججججججججرلة بالجامعة، وقام الباحث  

بطرلقججة عشجججججججججججججوائيججة، حيججث قججام بججإرسججججججججججججججال االسجججججججججججججتبججانججات 

( من االسجججججججتبانات  491الورقية، ح ی حصجججججججل على عدد )

%(  30.5الصججججالحة للتحليل اإلحصججججا ي، بنسججججبة بلغت )

أفراد  يلي خصججججججججججججججججججائ   الججججججدراسججججججججججججججججججة، وفيمججججججا  من مهتمر 

 الدراسة وفًقا ملتغيراتهم الشخصية والوظيفية.

 توزيع أفراد الدراسة وفق متغيرات م (: 1جدول )

%(  52.7يتضجججججججججح من الجدول السجججججججججابق، أن ما نسجججججججججبت  )

من الذكور، وهم الفئة األكبر في أفراد الدراسة، في حين 

%( من األسجججاتذة املسجججاعدين، وهم 48.1أن ما نسجججبت  )

%( من 58.2أفراد الجدراسجججججججججججججة، كمجا أن )الفئجة األكبر في  

 سنوات. 10-5ذوي الخبرة من 

 النسبة التكرار عدد سنوات الخبرة  النسبة التكرار الرتبة العلمية  النسبة التكرار الجنس 

 5.3 26 سنوات  5أقل من  48.1 236 أستاذ مساعد  52.7 259 ذكر 

 58.2 286 سنوات 10-5من  31.5 155 أستاذ مشارك  47.3 232 أنثی 

 36.5 179 سنوات  10أكثر من  20.4 100 أستاذ    

 % 100 491 املجمود % 100 491 املجمود % 100 491 املجمود



 ..... درجة تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل من وجهة محمد املخالفي:   محمد الغامدي،

 

 
92 

راسةةةة: ِّ
اسجججتخدم الباحث االسجججتبانة ك داة لجمر   أداة الد 

الزمجة للجدراسجججججججججججججة، وقجد تكونجت االسجججججججججججججتبجانجة من   البيجانجات
َّ
ال

الي: حو التَّ  جدأين على النَّ

ألفراد   ة  الوظيفيَّ رات   
املتغي  ويشمل  ل:  األوَّ الجدء 

 الدراسة. 

ا االعتماد  الجدء  معايير  تطبيق  درجة  ولق س  اني: 
َّ
لو

األكاديمي، في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل من  

(  29وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، ويشتمل على )

 عبارة، وتم تقسيم  إلى خمسة معايير.

قيا  خمال ي على النحو  على وفق موصيغت العبارات  

عالية/   ا/  جده )عالية  منخفضة/  التالي:  متوسطة/ 

ا(.   منخفضة جده

األداة: أداة    صدق  صدق  من  بالت كد  الباحث  قام 

ل داة عن طرلق   الظاهري  الصدق  راسة من خالل   
الد 

 عرضها في صورتها 

األولية على نخبة من املحممين داخل جامعات اململمة  

 العربية

العبارات،   وضوح  مدى  حول  إلبداء  رائهم  السعودية، 

للمحو  عدد  وانتمائها  بلغ  وقد  صياغ ها،  و حة  ر، 

( من أساتذة الجامعات السعودية، وبعد 40)  املحممين

 تعديلها بناًء على مالحظات  

الداخلي   االتساق  بحساب  الباحث  قام  املحممين، 

راسة، وذلك بحساب معامالت ارتبار    
لفقرات أداة الد 

 بين كل فقرة،  بيرسون 

الدرجة  ك  ذلوالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إلي ، وك

العبارات  إلى أنالكلية للمحور، وأ ارت النتائا     جمير 

(، وهو ما يوضح أن جمير  ∝≤0.01دالة عند مستوى )

راسة    
الد  استبانة  في  األول،  للمحور  نة   

املكو  الفقرات 

للتطبيق   صالحة  تهعلها  عالية،  صدق  بدرجة  تتمتر 

 امليداني. 

األداة: محاور    ثبات  ملفردات  بات 
َّ
الو من  للتحقق 

أن   وتبين  ألفا كرونباخ،  معمل  استخدام  تم  راسة،   
الد 

راسة   
 ثبات جمير أبعاد الد 

تراوحت قيمة معامل الوبات ألفا كرونباخ،    فقدمرتفر،  

 ( بين  الدراسة ما  (،  0.983إلى    0.829لجمير محاور 

( الملي  الوبات  معامل  قيمة  بلغت  وهي  0.977كما   ،)

راسة    قيمة  
الد  أداة  صالحية  توضح  مرتفعة،  ثبات 

 للتطبيق امليداني.

راسة: تم إعطاء وزن للبدائل املوضحة    
ت حي  أداة الد 

ا كما يلي:  الي، ليتم معالج ها إحصائيه  في الجدول التَّ

 
 مقياس االستبانة (: 2جدول )

 

مستولات  ث خمسة  إلى  اإلجابات  تلك  تصني   تم  م 

الية:   متساولة املدى من خالل املعادلة التَّ

 

قيمة  طول   )أكبر   = بدائل    – الفئة  عدد   ÷ قيمة(  أقل 

الي:   0,80=  5( ÷  1-5األداة = )  لنحصل على التصني  التَّ

راسة (: 3جدول) ِّ
 توزيع الفئات وفق التدرج املستخدم في أداة الد 

 
  

ا االستجابة  ا  منخفضة  متوسطة  عالية عالية جدًّ  منخفضة جدًّ

 1 2 3 4 5 الدرجة 

طات  الوصف  ِّ
 مدى املتوس 

ا   5.00-4.21من  عالية جده

 4.20-3.41من  عالية

 3.40-2.61من  متوسطة

 2.60-1.81من  منخفضة 

ا   1.80-1.00من  منخفضة جده
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 أساليب تحليل البيانات: 

للتعرف على خصائ     • املئولة،  التمرارات والنسبة 

ة الدراسة. 
 عين 

 (.  Meanاملتوسل الحسابي )  •

 (.  Standard Deviationاالنحراف املعياري ) •

كرونباخ   • ألفا  (،  (Cronbach Alphaمعامل 

 الستخراج ثبات أداة الدراسة. 

بيرسون) • االرتبار  معامل  قيم  (،  Pearsonحساب 

 لحساب الصدق التميي ي ألداة الدراسة. 

-Independent Sample Tتم استخدام اختبار ت ) •

Test  الداللة ذات  الفروق  ملعرفة  في (،  اإلحصائية، 

ال ي   متغيراتهم  باختالف  الدراسة،  أفراد  استهابات 

 تنقسم إلى فئتين )ذكر، أنثی(. 

)ت • األحادي  التباين  تحليل  استخدام   One Wayم 

ANOVA  لتوضي  داللة الفروق في استهابات أفراد ،)

الدراسة نحو محاورها، باختالف متغيراتهم ال ي تنقسم  

 إلى أكثر من فئتين. 

دال ا  ام د اسجججججججججججججججججججتججججججججججخجججججججججج  تجججججججججججم • فجججججججججججرق  أقجججججججججججل  خجججججججججججتجججججججججججبجججججججججججار 

Least Significant   difference  ) (LSD ملجججججججججججعجججججججججججرفجججججججججججة  ،) 

 اتهاهات الفروق في استهابات 

الججججججدراسججججججججججججججججججة، بججججججاختالف متغيراتهم الشجججججججججججججخصجججججججججججججيججججججة أ فراد 

والوظيفية، ال ي تنقسججم إلى أكثر من فئتين، في حالة إذا 

ما وضججججججججججح وجود فروق، من خالل اختبار تحليل التباين 

 األحادي.

درجة تطبيق معايير االعتماد  ل األول: ما  إجابة السؤا

األكاديمي في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل من  

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟  

 املعيار األول: الرسالة والرؤلة والتخطيل االستراتي ي 

افات املعيارية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  (: 4جدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

 لدرجة تطبيق معايير االعتماد األكاديمي على معيار الرسالة والرؤية والتخطيط االستراتيجي 

 
من الجدول السابق يتضح أن أفراد الدراسة يرون أن  

( معيار  تطبيق  والرؤلة  درجة  والتخطيل  الرسالة 

املعيار،  االستراتي ي هذا  على  عالية  بدرجة  جاءت   ،)

(، ولفسر الباحث ذلك، ب ن  3.84بمتوسل حسابي بلغ )

الجامعة،   رسالة  في  االهتمام  على  حرصت  الجامعة 

كواها من أهم األسس  لورؤل ها وتخطيطها االستراتي ي،  

 ال ي ترتمد عل،ها الجامعة. 

 

عتمد رسالة الجامعة  (، وهي )3كما جاءت العبارة رقم )
ُ
ت

الجامعة(، في املرتبة )األولى(   وأهدافها من قبل مهلس 

 الرتبة درجة التطبيق  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارة  م

عتمد رسالة الجامعة وأهدافها من قبل  3
ُ
ت

 مهلس الجامعة 

ا 0.814 4.34  1 عالية  جده

 2 عالية 0.865 4.17 تتمي  أهداف الجامعة بالوضوح والواقعية  2

1 
توجد رؤلة واضحة تحدد توجهات الجامعة 

 املستقبلية

 3 عالية 0.924 4.15

4 
تتابر الجامعة مدى تنفيذ الخطل من خالل 

  ليات محددة 

 4 متوسطة 1.537 2.71

  عالية 0.576 3.84 املتوسل العام  
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( مقداره  بمتوسل  التطبيق،  درجة  حيث  (، 4.34من 

 وبدرجة تطبيق تشير  

 

اإلى )عالية   والسب  من وجهة نظر الباحث تعود (،  جده

اعتماد   في  املهم  ودوره  الجامعة،  مهلس  أهمية  إلى 

حر  لذلك  واألهداف،  أن  الرسالة  على  الجامعة  صت 

 تنبوق رسال ها وأهدافها من هذا املجلس.

(، وهي )تتابر الجامعة مدى  4في حين جاءت العبارة رقم )

املرتبة   في  محددة(،  خالل  ليات  من  الخطل  تنفيذ 

 )الرابعة واألخيرة(  

( مقداره  بمتوسل  التطبيق،  درجة  حيث  (، 2.71من 

 وبدرجة تطبيق تشير إلى )متوسطة(.

املعيار الثاني: الحوكمة والقيادة واإلدارة 

افات املعيارية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  (: 5جدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

 والقيادة واإلدارةلدرجة تطبيق معايير االعتماد األكاديمي على معيار الحوكمة 

 

 
يتضح من الجدول السابق أن أفراد الدراسة يرون أن  

( جاءت والقيادة واإلدارةالحوكمة  درجة تطبيق معيار )

( بلغ  حسابي  بمتوسل  عالية  وجاءت 3.44بدرجة   )

(، وهي )يوجد لدى الجامعة دليل تنظيمي  5العبارة رقم )

الجامعة   )مهلس  مول  املختلفة  املجالس  مهام    - يحدد 

مهالس األقسام((    -مهالس الكليات    - املجلس العلمي  

 في املرتبة )األولى( من حيث درجة التطبيق،  

)بم مقداره  إلى  4.29توسل  تشير  تطبيق  وبدرجة   ،)

ا)عالية   العبارة  (،  جده هذه  أن حصول  إلى  ذلك  ولرجر 

 على املرتبة األولى بدرجة 

االية  ع الدراس جده عينة  أفراد  اقتناد  بسب   كان  ة  ، 

أدوار    بفاعلية الجامعة على توضي   املجالس، وحرمل 

 ومهام هذه املجالس املختلفة. 

( رقم  العبارة  نظاًما  7وجاءت  الجامعة  طبق 
ُ
)ت وهي   ،)

)السابعة(  املرتبة  في  واللجان(  املجالس  كفاءة  لتقييم 

( مقداره  بمتوسل  التطبيق،  درجة  حيث  (، 2.06من 

وبدرجة تطبيق تشير إلى )منخفضة(، ويستنتا الباحث  

قصور  هنالك  امل  اأن  تقييم  واللجان  في  ليات  جالس 

بالشكل ال حي . 

 
 
 

 
 
 

 الرتبة درجة التطبيق  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارة  م

5 

يوجد لدى الجامعة دليل تنظيمي يحدد مهام املجالس  

مهالس  -املجلس العلمي  -املختلفة مول )مهلس الجامعة 

 مهالس األقسام(  -الكليات 

ا عالية  0.810 4.29  1 جده

 2 عالية 0.995 4.16 الجامعة نظام معلومات مركدي لجمر وتوثيق البيانات توفر  10

9 
تقدم الجامعة الدعم املادي والبشري املناس  ملتطلبات 

 االعتماد األكاديمي 
 3 عالية 0.960 4.14

6 
شكل اللجان الدائمة واملفقتة في الجامعة وفق ضوابل 

ُ
ت

 وصالحياتها محددة ومعلنة مر تحديد مهامها 
 4 عالية 0.919 4.11

8 
ا يضمن استقطاب  

ً
طبق الجامعة نظاًما معلًنا و فاف

ُ
ت

 القيادات األكاديمية واإلدارلة ذات المفاءة املناسبة
 5 متوسطة 1.495 3.19

11 
تطبق الجامعة  ليات تضمن العدالة واملساواة في جمير  

 والترقية( ممارساتها مول )عمليات التوظي  وتقييم األداء 
 6 منخفضة  1.152 2.12

طبق الجامعة نظاًما لتقييم كفاءة املجالس واللجان  7
ُ
 7 منخفضة  1.096 2.06 ت

  عالية 0.484 3.44 املتوسل العام  
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  املعيار الثالث: الطالب 
افات املعيارية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  (: 6جدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

 الطالب لدرجة تطبيق معايير االعتماد األكاديمي على معيار 

 

 
من الجدول السابق يتضح أن أفراد الدراسة يرون أن  

( معيار  تطبيق  متوسطة  الطالبدرجة  بدرجة  جاءت   )

(، وهي  19( وجاءت العبارة رقم )2.83بمتوسل حسابي )

)تطبق الجامعة معايير القبول وفق سياسات مدروسة(  

بمتوسل   التطبيق،  درجة  حيث  من  )األولى(  املرتبة  في 

ا(، وبدرجة تطبيق تشير إلى )عالية  4.26مقداره ) (،  جده

السب  الباحث  ت  وُلرجر  الجامعة  ب ن  ذلك،  حرمل  في 

  ،وفق  ليات محددة تضمن العدالة  الطالبعلى قبول  

قبول   يتم  سواء    الطالببحيث  األكفاء،  مبدأ  وفق 

باملعدالت التراكمية أو االختبارات ال ي تضعها األقسام  

العلمية داخل الجامعة، أو ح ی باملقابالت الشخصية،  

لدى    لطالب  وخاصة اتضح  وقد  العليا،  الدراسات 

 معة في الباحث اهتمام الجا

خالل  من  القبول،  في    معايير  للقبول  خاضها  تهربتين 

 الجامعة  

 ملرحل ي البكالورلو  واملاجستير. 

(، وهي )تحرمل الجامعة  20في حين جاءت العبارة رقم ) 

األقسام   إمكانيات  مر  الطالب  أعداد  يتناس   أن  على 

العلمية( في املرتبة )السادسة( من حيث درجة التطبيق،  

مقداره إلى  1.73)  بمتوسل  تشير  تطبيق  وبدرجة   ،)

ا)منخفضة   (، ولرى الباحث السب  في ذلك هو تدايد  جده

 على الطالبأعداد  

األخيرة،   الفترة  في  كبيرة  بدرجة  العلمية،  األقسام 

اإلجابة   جاءت  لذلك  األقسام،  تلك  إمكانيات  وضع  

ا. عن هذه الفقرة بدرجة منخفضة  جده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرتبة درجة التطبيق  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارة  م

ا عالية  0.935 4.26 تطبق الجامعة معايير القبول وفق سياسات مدروسة  19  1 جده

22 

تقدم الجامعة برنامًها ل هيئة الطالب الجدد وتوج،ههم، بما  

واإلمكانات املتاحة  يضمن فهمهم الكامل ألنواد الخدمات 

 لهم، وحقوقهم وواجباتهم 

 2 عالية 1.400 3.48

 مناسًبا للطالب في املجالس واللجان  21
ً
 3 متوسطة 1.556 2.88 تعتمد الجامعة تمويال

23 
ا ل نشطة الطالبية تتواءم مر رسال ها  

ً
تضر الجامعة خطط

 وأهدافها 
 4 متوسطة 1.396 2.65

24 
اآلليات املناسبة ملتابعة خرله،ها والتواصل  توفر الجامعة 

ال معهم   الفع 
 5 منخفضة  1.073 1.99

20 
تحرمل الجامعة على أن يتناس  أعداد الطالب مر 

 إمكانيات األقسام العلمية 
ا  منخفضة  1.005 1.73  6 جده

 متوسطة 0.636 2.83 املتوسل العام  
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 املعيار الرابع: هيئة التدريس واملوظفون 

 

افات املعيارية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل  (: 7جدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

 معيار هيئة التدريس واملوظفون لدرجة تطبيق معايير االعتماد األكاديمي على 

 

من الجدول السابق يتضح أن أفراد الدراسة يرون أن  

( جاءت  هيئة التدريس واملوظفون درجة تطبيق معيار )

 (. 3.45بدرجة عالية بمتوسل حسابي بلغ )

( رقم  العبارة  نظاًما  29وجاءت  الجامعة  )تطبق  وهي   ،)

التدريس   هيئة  أعضاء  أداء  لتقييم  ومعلًنا   
ً
فعاال

واملوظفين( في املرتبة )األولى( من حيث درجة التطبيق،  

 (، 4.20بمتوسل مقداره )

 

 وبدرجة تطبيق تشير إلى )عالية(.

(، وهي )تقدم الجامعة براما  27كما جاءت العبارة رقم )

التدريس واملوظفين  فع   ل هيئة وتدرل  أعضاء هيئة  الة 

الجدد( في املرتبة )الخامسة( من حيث درجة التطبيق،  

( مقداره  إلى  2.16بمتوسل  تشير  تطبيق  وبدرجة   ،)

 : وفيما يلي ترت   جمير هذه املعايير)منخفضة(، 

ا حسب متوسطات درجة التطبيقاستجابات أفراد (: 8جدول )  الدراسة على جميع معايير االعتماد األكاديمي مرتبة تنازليًّ

  
(، ال ي توصلت  2015ن )لواتفقت مر دراسة مغير و خر 

ألعضاء  إلى   التدري  ي  األداء  في  الجودة  معايير  توافر 

هيئة التدريس، في أقسام العلوم العامة لكليات التربية  

 األساسية، وبدرجات مقبولة. 

 الرتبة درجة التطبيق  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارة  م

29 
 ومعلًنا لتقييم أداء أعضاء هيئة 

ً
تطبق الجامعة نظاًما فعاال

 التدريس واملوظفين 
 1 عالية 0.993 4.20

26 
فاعلة للتحقق من  حة ومصداقية تطبق الجامعة  ليات 

 مفهالت وخبرات املرشحين للوظائ  
 2 عالية 0.879 4.19

28 
يتوفر لدى الجامعة العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس  

 واملوظفين اإلدارلين 
 3 عالية 1.198 3.58

25 
تقوم الجامعة باستقطاب ذوي املفهالت والخبرات املناسبة  

 واملوظفين بناء على احتياجات الجامعة من هيئة التدريس 
 4 متوسطة 1.517 3.15

27 
الة ل هيئة وتدرل  أعضاء هيئة  تقدم الجامعة براما فع 

 التدريس واملوظفين الجدد 
 5 منخفضة  1.210 2.16

 عالية 0.570 3.45 املتوسل العام  

 الترتيب  درجة التطبيق  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  أبعاد الدراسة

املعيار األول: الرسالة والرؤلة والتخطيل 

 االستراتي ي 
 1 عالية 0.576 3.84

 3 عالية 0.484 3.44 املعيار الواني: الحوكمة والقيادة واإلدارة 

 4 متوسطة 0.636 2.83 املعيار الوالث: الطالب 

 2 عالية 0.570 3.45 املعيار الرابر: هيئة التدريس واملوظفون 

 متوسطة 0.328 3.39 املتوسل الحسابي العام 
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(، ال ي توصلت 2017كما اتفقت مر دراسة  ل الشي  )

القيادات   من  الدراسة،  عينة  أفراد  استهابات  أن  إلى 

بدرجة  جاءت  التدريس،  هيئة  وأعضاء  األكاديمية 

موافقة شمتوسطةش، حول واقر تطبيق معايير االعتماد  

 األكاديمي في الجامعات السعودية. 

توصلت إلى    ، ال ي (2015)  اختلفت مر دراسة الدرلكيو 

  أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة عالية على واقر

تطبيق معايير االعتماد األكاديمي، بهامعة اإلمام محمد  

من وجهة نظر عينة الدراسة، وقد   بن سعود اإلسالمية

ذلك   أن  تعدى  ال ي  إلى  هذه  املعايير  في  تطبيقها  تم 

 الدراسة كانت على املعايير السابقة للمركد 

عام  الوط  الصادرة  األكاديمي  واالعتماد  للتقولم  ي 

املعايير  2009 لهذه  التدريس  هيئة  أعضاء  وفهم  م، 

باختالف الدراسة الحالية ال ي تم تطبيقها على املعايير  

 م.2018الحديوة الصادرة 

(، 2018ن )لوكذلك اختلفت مر دراسة السعدي و خر 

متوسل   على  ككل  املعايير  حصول  إلى  توصلت  ال ي 

( )3.42حسابي  معياري  وانحراف  مدى 0.83(،  وكان   ،)

 التطبيق )عالية(.

 

اإلحصائية   الداللة  ذات  الفروق  ما  الثاني:  السؤال 

بين استجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة تطبيق  

الرتبة   ملتغيرات  تعزى  األكاديمي  االعتماد  معايير 

 ؟ العلمية وعدد سنوات الخبرة

  :
ا
باختالف الرتبة العلميةالفروق أوال

  ملعرفة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة، نحوOne Way ANOVA) األحادي" )التباين  تحليل "اختبار (: 9جدول )

ا إلى اختالف متغير الرتبة العلميدرجة تطبيق  معايير  االعتماد  األكاديمي، تبعا

 

 

 

تبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة  ي

( للفروق في  ∝≤0.05إحصائية، عند مستوى الداللة )

حول   الدراسة،  أفراد  استهابات  معايير  متوسطات 

والحوكمة   االستراتي ي،  والتخطيل  والرؤلة  )الرسالة 

الرتبة العلمية، كما يتبين    تعدى ملتغير والقيادة واإلدارة(  

وجود فروق ذات داللة إحصائية، عند مستوى الداللة  

 استهابات أفراد  ( بين متوسطات ∝≤0.05)

العلمي(،  والبحث  )الطالب،  معايير  نحو  الدراسة، 

الرتبة  وكذلك   املعايير تعدى ملتغير  الكلية لهذه  الدرجة 

 العلمية.

ولتحديد صالح الفروق بين كل فئتين من فئات الرتبة  

ش   اختبار  الباحث  استخدم  وجاءت ش،    LSDالعلمية، 

النتائا كما يوضحها الجدول التالي: 

مجموع   مصدر التباين أبعاد ومحاور الدراسة 

 مربعات

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات

الداللة  قيمة ف

 اإلحصائية 

املعيار األول: الرسالة والرؤلة  

 والتخطيل االستراتي ي 

 1.847 4.965 2 9.930 بين املجموعات 

 

 

0.098 

 غير دالة 

 

 0.313 488 152.901 داخل املجموعات 

  490 162.831 املجمود

املعيار الواني: الحوكمة والقيادة 

 واإلدارة

 2.402 5.414 2 10.829 بين املجموعات 

 

 

0.073 

 غير دالة 

 

 0.213 488 104.020 داخل املجموعات 

  490 114.848 املجمود

 34.570 12.282 2 24.565 املجموعات بين  املعيار الوالث: الطالب 

 

 

0.000 * 

 0.355 488 173.379 داخل املجموعات  دالة 

  490 197.944 املجمود

املعيار الرابر: هيئة التدريس  

 واملوظفون 

 61.926 16.120 2 32.241 بين املجموعات 

 

 

0.000 * 

 دالة 

 

 0.260 488 127.035 داخل املجموعات 

    490 159.275 املجمود 
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مي" ملعرفة الفروق بين فئات الرتبة العلLSDاختبار "(: 10جدول) 

 
داللة   ذات  فروق  وجود  السابق  الجدول  من  يتبين 

( داللة  مستوى  عند  أفراد  ∝≤0.05إحصائية،  بين   )

الدراسة من فئة أستاذ، وأفراد الدراسة من فئة أستاذ  

 مساعد، نحو معايير )الطالب، هيئة  

من   الدراسة  أفراد  لصالح  واملوظفون(،  التدريس 

األساتذة ويعدو الباحث هذه النتيهة إلى  أن أفراد عينة  

لديهم مستوى   ما يكون  الدراسة من فئة أستاذ، عادة 

 دراك بمعايير  أعلى من الفهم واإل 

تخت   تطب ال ي  الجوان   في  األكاديمي،  االعتماد  يق 

ب سالي  التعليم والتعلم، ال ي تتبعها الجامعة، وكذلك  

الطالب وما يحتاجون إلي ، وهيئة التدريس واملوظفون،  

 وأيًضا البحث العلمي 

 

 

التعليمية   العملية  أهداف  يخدم  بما  تطولره،   ليات 

بدمالئ  مقارنة  عام،  مشارك  بشكل  أستاذ  فئة  من  هم 

 وفئة أستاذ مساعد. 

(، 2015ن )لواتفقت هذه النتيهة مر دراسة مغير و خر 

أن للشهادة العلمية ال ي يحملها عضو  ال ي توصلت إلى: 

 في جودة أدائ  التدري  ي. اهيئة التدريس، أثر 

 (، ال ي توصلت2017)كما اتفقت مر دراسة  ل الشي   

ذات  إلى   فروق  ملتغير  وجود  طبًقا  إحصائية،  داللة 

الدرجة العلمية )فئة أستاذ، وأستاذ مشارك(، في واقر  

الجامعات   في  األكاديمي  االعتماد  معايير  تطبيق 

 السعودية.

 ثا
ا
باختالف عدد سنوات الخبرة:  : الفروقنيا

  ملعرفة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة، نحوOne Way ANOVA) اختبار "تحليل  التباين األحادي" )(: 11جدول )

ا إلى اختالف متغير عدد سنوات الخبرة   درجة تطبيق  معايير  االعتماد األكاديمي، تبعا

 
 
 

 
 

 املتوسط  ن الرتبة العلمية  أبعاد ومحاور الدراسة 
أستاذ 

 مشارك 

أستاذ 

 مساعد
 أستاذ 

 املعيار الثالث: الطالب 

  - 2.61 236 أستاذ مساعد

- 

 

* 

* 

- 
  2.87 155 أستاذ مشارك

  3.25 100 أستاذ 

الرابع: هيئة التدريس املعيار 

 واملوظفون 

  - 3.15 236 أستاذ مساعد

- 

 

* 

* 

- 

  3.25 155 أستاذ مشارك

  3.72 100 أستاذ 

 ف قل  0.05* فروق دالة عند مستوى 

مجموع   مصدر التباين أبعاد ومحاور الدراسة 

 مربعات

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات

 الداللة اإلحصائية قيمة ف

املعيار األول: الرسالة والرؤلة  

 والتخطيل االستراتي ي 

 1.980 0.655 2 1.311 بين املجموعات 

 

 

0.139 

 غير دالة 

 

 0.331 488 161.520 داخل املجموعات 

  490 162.831 املجمود

املعيار الواني: الحوكمة والقيادة 

 واإلدارة

 2.512 1.715 2 3.430 بين املجموعات 

 

 

0.101 

 غير دالة 

 

 0.228 488 111.418 داخل املجموعات 

  490 114.848 املجمود
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يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة  

( للفروق في  ∝≤0.05إحصائية، عند مستوى الداللة )

 متوسطات 

حول   الدراسة،  أفراد  )الرسالة  استهابات  معايير 

والقيادة   والحوكمة  االستراتي ي،  والتخطيل  والرؤلة 

 عدد سنوات الخبرة. تعدى ملتغيرواإلدارة( 
 

 

كما يتبين من الجدول السججججججججججججابق وجود فروق ذات داللة 

الججججججداللججججججة ) ( بين ∝≤0.05إحصججججججججججججججججججائيججججججة، عنججججججد مسجججججججججججججتوى 

متوسجججججججججججججطات اسجججججججججججججتهابات أفراد الدراسجججججججججججججة، نحو معايير 

الججتجججججججدريجج هججيججئجججججججة  ملججتججغججيججر  )الججطججالب،  تججعججدى  س واملججوظججفججون( 

سجججججججنوات الخبرة، ولتحديد صجججججججالح الفروق بين كل فئتين 

من فئات سجججججججججججنوات الخبرة، اسجججججججججججتخدم الباحث اختبار ش 

LSD :ش، وجاءت النتائا كما يوضحها الجدول التالي 

 الرتبة العلمية" ملعرفة الفروق بين فئات LSDاختبار "(: 12جدول )

 
داللة   ذات  فروق  وجود  السابق  الجدول  من  يتبين 

( داللة  مستوى  عند  بين  ∝≤0.05إحصائية،  أفراد  ( 

من   أقل  الخبرة  ذوي  من  وأفراد    5الدراسة  سنوات، 

من   أكثر  الخبرة  ذوي  من  نحو    10الدراسة  سنوات، 

التدريس هيئة  )الطالب،  لصالح    ،معايير  املوظفون(، 

 سنوات.  10أفراد الدراسة من ذوي الخبرة أكثر من 

عند   إحصائية،  داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح  كما 

( داللة  أ∝≤0.05مستوى  بين  ذوي  (  من  الدراسة  فراد 

سنوات، وأفراد الدراسة من ذوي  10إلى  –  5الخبرة من  

من   أكثر  )التعليم    10الخبرة  معايير  نحو  سنوات، 

لصالح   واملوظفون(،  التدريس  هيئة  الطالب،  والتعلم، 

من   أكثر  الخبرة  ذوي  من  الدراسة  سنوات،    10أفراد 

ك  ويستنتا الباحث أن دور الخبرة العملية واضح في إدرا

ب سالي    يتعلق  فيما  األكاديمي،  االعتماد  متطلبات 

التدريس   هيئة  وكذلك  الجامعة،  في  والتعلم  التعليم 

 واملوظفون وأيًضا الطالب.

(، 2015واتفقت هذه النتيهة مر دراسة مغير و خرون )

إلى   توصلت  أثر  ال ي  الخبرةوجود  على عضو    لسنوات 

 التدري  ي.جودة أدائ     في هيئة التدريس، الذي أثر ذلك  

(، ال ي توصلت إلى 2017واختلفت مر دراسة  ل الشي  )

وجود   ملتغير  عدم  طبًقا  إحصائية،  داللة  ذات  فروق 

سنوات،    5سنوات الخبرة، بين استهابات فئة )أقل من  

إلى أقل من )5ومن ) ( ۱۰سنوات، ومن )(  ۱۰( سنوات 

سنوات ف كثر(، على املحور األول املتعلق بواقر تطبيق  

 معايير االعتماد األكاديمي. 

 املعيار الوالث: الطالب 

 22.484 8.351 2 16.701 بين املجموعات 

 

 

0.000 * 

 دالة 
 0.371 488 181.242 داخل املجموعات 

  490 197.944 املجمود

املعيار الرابر: هيئة التدريس  

 واملوظفون 

 15.895 4.871 2 9.741 بين املجموعات 

 

 

0.000 * 

 دالة 
 0.306 488 149.534 داخل املجموعات 

  490 159.275 املجمود

 ف قل  0.05مستوى * فروق دالة عند 

 املتوسط  ن الرتبة العلمية  أبعاد ومحاور الدراسة 
أستاذ 

 مشارك 

أستاذ 

 مساعد
 أستاذ 

 املعيار الوالث: الطالب 

  - 2.61 236 أستاذ مساعد 

- 

 

* 

* 

- 

  2.87 155 أستاذ مشارك 

  3.25 100 أستاذ 

التدريس  املعيار الرابر: هيئة 

 واملوظفون 

  - 3.15 236 أستاذ مساعد 

- 

 

* 

* 

- 

  3.25 155 أستاذ مشارك 

  3.72 100 أستاذ 

  ف قل  0.05* فروق دالة عند مستوى 
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مر دراسة   اختلفت  )وأيًضا  (، 2018السعدي و خرون 

بين   ا،  إحصائيه دالة  إلى عدم وجود فروق  توصلت  ال ي 

تطبيق   مدى  حول  البحث،  عينة  أفراد  استهابات 

 املعايير، تعدى ملتغير سنوات الخبرة.

 توصيات الدراسة: 

خاللها - من  يممن  واضحة،  إيهاد  لية  على    العمل 

 مة بين براما الجامعة ومتطلبات سوق العمل. ءاملوا

بين   - والندوات،  العلمية  اللقاءات  تبادل  ضرورة 

من   االستفادة  األخرى،  هدف  والجامعات  الجامعة 

ا.  ا ودوليه ا محليه  تهارب الجامعات املعتمدة أكاديميه

التدريس   - هيئة  ألعضاء  الالزمة  التوعية  براما  تب ي 

 نحو أهمية االعتماد األكاديمي.باالعتماد األكاديمي، 

االعتماد   - تطبيق  في  العاملين  جمير  مشاركة  ضرورة 

 األكاديمي.

تطبيق   - بطرق  للتعرل   واضحة  وضر  لية  ضرورة 

ملموًسا   واقًعا  تصب   ح ی  األكاديمي،  االعتماد  معايير 

 على أرت الواقر. 

 
 ****

 قائمة املراجع : 

 املراجع العربية : 
ا

 أوال

(. معجم لسان العرب، القاهرة، 2003ابن منظور، جمال الدين )

 دار الحديث.

( الرحمن  عبد  ثابت  الجودة 2012إدريس،  إدارة  معوقات   .)

في الجامعات املصرلة الحكومية وفًقا إلدراكات   واالعتماد 

األكاديمية دراسة تطبيقية، مهلة  فاق جديدة،  القيادات  

 العدد األول.

( العدلد  عبد  االعتماد  2015الدرلكي،  معايير  تطبيق  واقر   .)

االسالمية   سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  في  األكاديمي 

التدريس.   هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  الرلات  بمدينة 

بن   محمد  اإلمام  جامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة 

 د اإلسالمية، الرلات.سعو 

( علي  الشي ،  في 2017 ل  األكاديمي  االعتماد  معايير  تطبيق   .)

بعض   ضوء  في  تطولرها  واليات  السعودية  الجامعات 

غير   دكتوراه  رسالة  مقترحةش.  شرؤلة  املتقدمة  الدول 

 منشورة، جامعة امللك خالد، أ ها. 

بولة  (. تطولر براما الدراسات العليا التر 1433 ل فهيد، غدير )

بهامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ضوء معايير  

االعتماد األكاديمي. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

 اإلمام محمد بن سعود. الرلات، السعودية.  

( عومان  علي  بن  امللك  عبد  تحقيق 2012حممي،  معوقات   .)

خالد  امللك  بهامعة  التربية  كلية  في  األكاديمي  االعتماد 

بقسم وسبل   عل،ها. رسالة ماجستير غير منشورة  التغل  

 التربية، كلية التربية، جامعة امللك خالد.

( (. مدى تطبيق معايير ضمان الجودة  2018السعدي و خرون، 

األندلس  مهلة  األندلس.  جامعة  في  األكاديمي  واالعتماد 

 (.15) 16للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

( البندري  معوقا2016الشمري،  االعتماد  (.  معايير  تطبيق  ت 

عبد  بنت  نورة  االميرة  بهامعة  التربية  كلية  في  األكاديمي 

الرحمن. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األميرة نورة 

 بنت عبد الرحمن، الرلات. 

( العالي، 2015العجرش، حيدر  التعليم  في  األكاديمي  (. االعتماد 

 عمان، األردن، دار الرضوان للنشر.

( سعيد  الجودة  2012العضاض ي،  إدارة  تطبيق  معوقات   .)

ميدانية.   دراسة  العالي  التعليم  مفسسات  في  الشاملة 

اليمن. املجلة العربية لضمان جودة التعليم العالي، اليمن.  

9 ،66 -97 . 

( وصفي  الجودة  2001العقيلي،  إلدارة  املتكاملة  املنهجية   .)

 التوزير.الشاملة، عمان، األردن، دار وائل للنشر و 

( األكاديمي.  واالعتماد  للتقولم  الوطنية  دليل  2009الهيئة   .)

العربية   اململمة  في  األكاديمي  واالعتماد  الجودة  ضمان 

 السعودية، السعودية، الرلات. 

( و خرون،  الواقر  2004طعيمة  رصد  بين  الجامعي  التعليم   .)

 ورؤى التطولر، القاهرة، دار الفمر العربي.

األكاديمية في ضوء معايير  (2011فاضل، مهاء ) . إدارة األقسام 

الجودة الشاملة واالعتماد بهامع ي أم القرى وامللك عبد  

القرى.   أم  جامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  العدلد. 

 ممة املمرمة، السعودية.  

( و خرون،  مقترحة    25-24،  ٢٠٠٥محمد  استراتيهية  يناير(. 

مع ضوء  في  املعلم  إعداد  منظومة  االعتماد  لتطولر  ايير 

الوالث   السنوي  للمفتمر  مقدمة  دراسة  الدول،  لبعض 

التعليميةش،   املفسسات  جودة  وضمان  شاالعتماد  عشر 

 جامعة القاهرة. -كلية التربية ب ي سول 

مغير، عبا  حسين والسلطاني، نسرلن حمده وعبا ، وفاء عبد  

( تدري  ي 2015الرزاق  أداء  في  الجودة  معايير  توافر   .)
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علوم العامة/ كليات التربية األساسية من وجهة  أقسام ال

نظر طلب هم، مهلة كلية التربية األساسية للعلوم التربولة  

 واإلنسانية، جامعة بابل، العراق. 

أبرلل(. الجودة واالعتماد في   9-8، 2009مصطف ، عبد العظيم )

العربية  الدول  وبعض  مصر  في  التعليم  مفسسات 

املفتمر العلمي السنوي العربي    واألجنبية )دراسة تحليلية(،

وبراما   ملفسسات  األكاديمي  شاالعتماد  بعنوان  الرابر. 

)الواقر  العربي  والعالم  مصر  في  النو ي  العالي  التعليم 

 كلية التربية النوعية.  -وامل مول(. جامعة املنصورة

( إيمان  االعتماد  2019مقابلة،  معايير  تحقيق  معيقات   .)

سات العليا في الجامعات األردنية األكاديمي في براما الدرا

وسبل التغل  عل،ها. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  

 اليرموك، األردن. 
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Evaluation and Treatment of Self-Injurious Behavior Exhibited by Children with Autism 

Spectrum Disorder* 

Bander Mohaya. Alotaibi(1)  

(Submitted 26-02-2021 and Accepted on 23-05-2021 ) 

Abstract: Three  individuals  with  autism spectrum disorder (ASD) were  exposed  to  a  series  of  
assessment  conditions to identify functions for their self-injurious behavior (SIB). This study 

replicates and extends, with some procedural differences, the work of Iwata et al. (1990) by 

implementing a procedure to reduce the SIB of children with ASD. The results of a multielement 

design showed that each participant’s SIB occurred more frequently in the demand condition. During 

educational sessions, escape extinction was applied in a multiple-baseline-across-subjects design. 

The results showed immediate decreases in SIB and increases in compliance with instructions for 

participants 1 and 2. Participant 3’s SIB during Experiment 2 showed an “extinction burst”; then, 

extinction was combined and implemented with the response block strategy. The results showed that 

the combined treatment successfully eliminated participant 3’s SIB. General implications for this 

design and possible uses for assessment studies are discussed. 

Keywords: Autism; Self-Injurious Behavior; Single Subject Design; Intervention; Functional Analysis. 

 

 

 تقييم وعالج سلوك إيذاء النفس الذي يظهر لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

 (1)املحياء العتيبيمحياء د. بندر 

ه (1442 /10/ 11وقبل -ه 15/7/1442)قدم للنشر   
ِّضاملستخلص:  

لبرامج التدخل التي تضم سلسلة من ظروف التقييم لتحديد  (ASD) ثالثة أطفال يعانون من اضطراب طيف التوحد  ُعر 

ـ ما ـ مع بعض االختالفات اإلجرائية   أوتا وآخرون  قام به  وظائف سلوك إيذاء النفس الذي تكرر لديهم. هدفت الدراسة لتكرار وتوسيع 

(Iwata et al, 1990) أسلوب متعدد العناصر للحد من حدوث إيذاء النفس 
ً
لألطفال   الذي قام بإجراء دراسة الحالة الواحدة )مستخدما

 Multiple Baseline Designs)ذوي التوحد. وتم استخدام تصميم دراسة الحالة الواحدة وهي: تصميم الخطوط القاعدية عبر األفراد  

across Participants.)   العناصر أن نتائج تصميم دراسة الحالة متعددة  في الدراسة  أظهرت  للمشاركين  النفس  إيذاء  الحالية   سلوك 

ر وأن وظيفة السلوك التي تحرك حدوثه لديهم هي بسبب طلب القيام بواجبات منهم. ثم خالل الجلسات التعليمية، في  يحدث بشكل متكر 

وذلك باستخدام تصميم متعدد الخطوط القاعدية  الهروبطفاء  إنقراض ي(/  اإلخمادي )اال   الهروبالتجربة الثانية، تم تطبيق استراتيجية  

بل املشارك األول والثاني. لكن املشارك  سلوك إيذاء النفس اًضا فورًيا في عبر األفراد. أظهرت النتائج انخف وزيادة االمتثال للتعليمات من قِّ

وتطبيقه مع استراتيجية    نقراض ي(اال خمادي )اإل   الهروبقام الباحث بالجمع بين استراتيجية    ولذلك  ،الثالث لم ينخفض تكرار السلوك لديه

للمشارك الثالث. تمت مناقشة اآلثار   هذا العالج املشترك نجح في الحد من حدوث سلوك إيذاء النفس  حجب االستجابة. أظهرت النتائج أن 

 .العامة لهذا التصميم واالستخدامات املحتملة لدراسات التقييم

 .ك، سلوك إيذاء النفس، تصميم دراسة الحالة، برنامج التدخل، التحليل الوظيفي للسلو املفتاحية: التوحدالكلمات 
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Introduction 

Self-injurious behavior (SIB) is a 

serious problem commonly displayed by 

individuals with disabilities, and, in those with 

intellectual disabilities, SIB is more persistent, 

highly repetitive, and rhythmic. The 

prevalence of SIB is estimated to range from 4 

to 12 percent among individuals with an 

intellectual disability (ID) and 33 to 71 percent 

among individuals with Autism Spectrum 

Disorder (ASD) (Richards, et al., 2012). 

Studies’ estimates vary due to the differing 

definitions of SIB. The most common forms of 

SIB behaviors of persons with ASD are head-

banging, biting, rubbing, hair pulling, 

scratching, hitting, and picking (Richards et al., 

2012; Minshawi et al., 2014). In the ASD 

population, SIB is more common in children 

with ASD than in their typically developing 

peers. In addition, the patterns of these 

behaviors occur with no apparent intent or 

willful self-harm, and are considered to what 

psychologists described as non-suicidal SIB 

(Minshawi et al., 2014).  

Autism spectrum disorder (ASD) has 

been identified as the highest risk marker for 

SIB (Baghdadli et al., 2003; Shkedy et al., 

2019). The most common forms of SIB in 

persons with ASD are head banging, biting, 

rubbing, hair pulling, scratching, hitting, and 

picking (Minshawi et al., 2014). SIB is more 

common in children with ASD than in their 

typically developing peers. In addition, these 

SIB patterns occur with no apparent intentional 

or willful self-harm; thus, they are what 

psychologists call non-suicidal SIBs 

(Minshawi et al., 2014). Other studies suggest 

that, of the 50% of children with ASD who 

display many forms of SIB, 14.6% display 

severe SIB, which can restrict the children 

from reaching their full potential in school and 

other settings (Baghdadli et al., 2003). Some 

research has also found a strong correlation 

between SIB and lower chronological age, 

ASD severity, and a lack of living skills, which 

are important variables for predicting SIB 

occurrence (Baghadadli et al., 2003). However, 

in clinical settings, studies indicate that 30% of 

children with ASD exhibit or engage in SIB. 

ASD has also been strongly associated with 

combined sensory processing issues and SIB 

(Baghadadli et al., 2003; Rattaz et al., 2015; 

Shkedy et al., 2019). Studying Common 

hypotheses derived from the application of  

 

functional behavior assessment (FBA) suggest 

that SIB functions as a way to gain social 

attention, access tangible rewards, create 

internal self-stimulation, or escape/avoid 

certain activities or situations (Minshawi et al., 

2014). Functional analysis (FA) has also been 

used, in addition to FBA, to examine the 

functions of behaviors. This behavioral 

assessment approach, based on an 

experimental model, has been replicated, 

extended, or discussed in over 2,000 articles 

and book chapters (Beavers et al., 2013). 

Hanley et al. (2003) examine empirical studies 

published in the 1980s and 1990s, and they 

have found that, in the extant body of literature 

at that time, FA was the most widely used 

model for assessing problem behavior. 

Researchers have also proven that FA 

effectively identifies behavioral functions 

across a wide range of problem behaviors, 

ages, and settings (Hanley et al., 2003; Martin 

& Pear, 2011; Beavers et al., 2013; Shkedy et 

al., 2019). In recent studies of public-school 

settings, FA has been found to very 

successfully identify at least one behavioral 

function in approximately 90% of cases 

(Mueller et al., 2011). More of the studies of 

Antecedent-Behavior-Consequence (ABC) 

model and FA were used in majority of cases. 

For instance, in a review of 277 studies that 

reported FA results for 536 persons, a 

behavioral function was identified in 96% of 

cases (Hanley et al., 2003, Hagopian et al., 

2013). Altogether, these findings provide 

convincing evidence that FA was used 

effectively to identify the function of behavior 

in the majority of cases (range, 87.5% to 

94.6%; Hagopian et al., 2013). 

Differential reinforcement, punishment, 

and combining negative and positive 

reinforcement have been widely studied since 

1976. Recently, high-quality reviews have 

evaluated the SIB intervention literature for 

persons of all ages (Morano et al., 2017; 

Prangnell, 2010), and reported that the most 

effective interventions are differential 

reinforcement, and punishment. For example, 

Prangnell (2010) updated the Kahng and 

colleagues’ review (2002) by examining more 

than 30 studies that investigated behavioral 

interventions for SIB published between 1998 

and 2008. The author examined the results but 

without concentrating on the demographics of 

the participants. The results were reported in 
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the light of methodological considerations, 

evidence, constructional, and no constructional 

approaches of those published articles. The 

results of this review revealed that 

approximately one 20% of the studies used 

aversive interventions and that punishment 

alone effectively, decreased SIB. More 

recently, Also, in their meta-analysis, Morano 

and colleagues (2017) conducted a review of 

137 of single subject research studies 

published between 1976 and 2016 on the 

treatment of SIB for 245 persons with ASD 

and/or AD. The author indicated that the most 

effective interventions are differential 

reinforcement, punishment, and treatment 

packages that include extinction strategies. 

One of the most common reinforcement 

functions of problem behavior is escape from 

instructional stimuli. The social negative 

reinforcement, or the function of escape, is 

more common than attention (i.e., social 

positive reinforcement) and is the automatic 

reinforcement function (Geiger et al., 2010). 

Thus, modifying the escape contingency for 

undesired behavior is a common approach to 

treating SIB based on behavioral functions.  
The principle of extinction involves 

continually presenting events that produce SIB 

(e.g., educational tasks) while preventing the 

person with SIB from escaping the unwanted 

situation (Iwata et al., 1990). In dealing with 

SIB, aggression, and other related behavioral 

patterns, extinction is considered a very 

effective treatment approach (Iwata, 1990; 

Beavers et al., 2013). Escape extinction is 

efficacious as a standalone intervention for 

problem behavior (e.g., Geiger et al., 2010), 

when combined with positive reinforcement 

(Lomas et al., 2010), and when discriminative 

stimuli (e.g., difficult educational tasks) 

associated with aversive events sufficient to 

produce SIB are presented (Iwata et al., 1990; 

Beavers et al., 2013). Others have compared 

positive and negative reinforcement 

contingencies for problem behavior 

maintained through escape and compliance 

(e.g., Golonka et al., 2014; Slocum & Vollmer, 

2015). 

 

The problem of the study 

Because the highest risk factor for SIB 

has been found to be the ASD, (Baghdadli et 

al., 2003; Shkedy et al., 2019), there is need to 

study the strategies and interventions that are 

based on FAs as both are found to be effective 

with ASD children. It is always found that 

there are many forms of SIB that require 

implementing various of approaches to deal 

with them. Those forms as mentioned above 

might include head banging, biting, rubbing, 

hair pulling, scratching, kicking, and picking 

(Minshawi et al., 2014), requires more 

experiments and intervention to treat the Sib 

among ASD children. Additionally, Children 

with ASD have a higher rate of SIB than their 

normally developing peers. Furthermore, these 

SIB behaviors do not seem to be the result of 

deliberate or willful self-harm; therefore, they 

are classified as non-suicidal SIBs by 

psychologists (Minshawi et al., 2014). But, 

according to other reports, a big number of 

children with ASD have multiple types of SIB 

and have extreme SIB, which can limit the 

child's activities. More importantly, some 

studies have discovered a clear link between 

SIB and younger chronological age, ASD 

intensity, and a lack of living skills, all of 

which are important factors in predicting SIB 

(Baghadadli et al., 2003). In clinical settings, 

however, studies show that 30% of children 

with ASD demonstrate or participate in SIB. 

This require studying extensively the strategies 

of ABC and FA, and specially, the standalone 

startegies to treat SIB is crucial.   

Theoretical and Practical Impotence of the 

Study 

Identifying the antecedent is critical to 

developing an effective therapeutic program 

for a SIB sufferer (Mahatmya, et al., 2008). All 

approaches should look into the connection 

between antecedents and unwanted behaviors. 

When an antecedent stimulus is detected, an 

intervention to reduce SIB can be developed. 

FBA and a thorough examination of the 

individual actions can help identify the 

antecedents to the SIB.  

Practically, and for successful treatment, 

it is critical to identify these functions and then 

develop a treatment plan based on them 

(Mahatmya et al., 2008). Positive interventions 

that exploit the antecedents and set the stage for 

SIB are emphasized in antecedent intervention 

approaches. It is very important theoretically 

and practically to study the overlooked 

approaches that are based on the functions of 

behavior. For example, the principle of 

extinction involves continually presenting 

events that produce SIB (e.g., educational 

tasks) while preventing the person with SIB 

from escaping the unwanted situation (Iwata et 
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al., 1990). In dealing with SIB, aggression, and 

other related behavioral patterns, extinction 

importantly might to be considered to be one of 

the most important treatment approaches 

(Beavers et al., 2013).  

 

The Objectives and Purpose of the study 

The current study replicates strategies 

used by Iwata et al. (1990) via employing 

‘escape extinction’. Iwata et al. (1990) applied 

escape extinction as a treatment for SIB in a 

multiple-baseline-across-subjects design, but 

the present study applied this strategy to 

children with ASD in a typical population. 

Also, while Iwata et al. (1990) employed a 

medical condition, the current researchers 

implemented a sensory condition to process 

issues and assess the sensitivity of SIB if it was 

found. The study, therefore, aimed to bring 

more attention to and replicate the strategies 

devised by Iwata et al. (1990) to concentrate on 

and reevaluate the effectiveness of standalone 

interventions for children with ASD. The 

authors also sought to create a better 

understanding of extinction, physical 

guidance, and blocking responses. To 

accomplish this goal, three participants with 

ASD were chosen, and function-based 

interventions were applied to treat their SIBs. 

This research may contribute to the extant 

literature by refocusing on functional 

analysis—incorporating what the author 

emphasizes to be important novel aspects of 

the technique, which, recently, has been 

considered no longer effective or even naïve. 

The principle of extinction involves 

continually presenting events that produce SIB 

(e.g., educational tasks) while preventing the 

person with SIB from escaping the unwanted 

situation (Iwata et al., 1990). 
Research Terms and Definitions 

ASD: Autism is an early onset and lifelong 

condition characterized by impairments in 

socialization and communication that have a 

severe impact on a person’s ability 

to meet the demands of everyday life 

(American Psychiatric Association, 2000). 

SIB: Self-injurious behavior (SIB) is a serious 

problem commonly displayed by individuals 

with disabilities, and, it is more persistent, 

highly repetitive, and rhythmic, that has 

common forms of such as head banging, biting, 

rubbing, hair pulling, scratching, hitting, and 

picking (Minshawi et al., 2014). 

Functional behavior assessment (FBA) 

is a process of assessing the purpose or 

“function” of a student’s behavior in relation to 

its context (i.e., surrounding environment), so 

that appropriate interventions can be designed 

to meet the unique needs of individual students 

(Iwata et al., 1990).  

Extinction: Extinction is a direct strategy for 

reducing the frequency of a reinforced 

behavior. In the case of negative 

reinforcement, extinction involves continued 

presentation of the undesired event as the 

experimenter delivers instructions and 

physically guides the participant through the 

task (contingent on SIB). By eliminating the 

possibility of avoiding, escaping, or 

postponing the instructions and their associated 

task requirements, this condition amounted to 

extinction of escape behavior (Iwata et al., 

1990). 

Study questions 

Questions 1 was structured for 

experiment 1, and question 2 was structured for 

experiment 2 as follow: 

1. Does positive social reinforcement, 

negative social reinforcement, or sensory 

reinforcement maintain the student’s SIB?  

2. Does the functional-based 

intervention developed from findings of 

functional analyses (extinction strategies) 

successfully reduce or eliminate the subject’s 

SIB? 

Thus, FA was implemented to determine 

which functions were maintaining the 

children’s behaviors. Two experiments were 

conducted to determine the functions of the 

subjects’ behaviors and to examine the role 

played by negative reinforcement in 

maintaining and treating the SIBs. Experiment 

1 followed a systematic replication approach, 

demonstrating that avoidance- or escape-

motivated SIB responds differentially when 

negative enforcement contingencies are 

implemented (Iwata et al., 1990). Experiment 

2 evaluated the effects of treatment via the 

extinction of escape or avoidance behavior in 

two scenarios: 1) applying extinction and 

physical guidance and 2) applying extinction, 

applying physical guidance, and blocking 

responses. 

Experiment 1 

Method  

Single subject research design with a 

multielement format were used to examine SIB 

to determine the function of the behavior as this 
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study seeks to introduce an intervention to 

reduce SIB, the use of this approach is 

necessary. The aforementioned literature has 

emphasized the use of single subject research 

design to inform and develop theories, study 

behaviors, establish the effectiveness of 

interventions, and help answer research 

questions (Hammond & Gast, 2010). Thus, 

each one of the five condition was 

implemented for three minutes. Baseline 

conditions were implemented first, followed 

by the treatment conditions. This multielement 

design was employed to assess SIB occurrence 

across five conditions: attention, demand, 

alone, sensory, and play (Dorsey et al., 1994). 

The experimental analysis began with this 

multielement phase, in which several 

conditions alternated rapidly. A different 

experimenter was assigned to each condition 

during the multielement phase in an attempt to 

enhance the discriminability of conditions. 

Participants 

Three Arabian male participants 

participated in this study: Participant 1, 

Participant 2, and Participant 3. All 

participants had been diagnosed with ASD and 

exhibited intense SIB during the six months 

prior to the study. SIB was observed in the 

form of face slapping (hitting themselves in the 

face with an open hand), face punching (hitting 

themselves in the face with a closed fist), and 

head banging. Observations conducted prior to 

and upon admission indicated that all 

participants engaged in two or more SIB 

topographies, with head banging being the 

most prevalent. 

All participants showed some degree of 

developmental delay and were admitted to the 

daily school unit of a disability association 

center. Participant 1 was a six-year-old male 

diagnosed with moderate ASD and intellectual 

disability. His medical records indicated a 

history of SIBs in the form of face slapping and 

head banging. His developmental level was 

below age six, but his motor involvement was 

normal. Participant 2 was a seven-year-old 

male, who was diagnosed with moderate ASD, 

and his SIB behavior included head banging 

and head hitting. His development level was 

below seven years of age, but his motor 

involvement was normal. Participant 3 was 

also a seven-year-old male, diagnosed with 

mild ASD, and his medical records indicated a 

history of SIBs in the form of head hitting and 

head banging. His developmental level was 

below the age of seven, but his motor 

involvement was normal. 

 

All participants had also a history of 

frequent non-compliant behavior (i.e., at least 

one occurrence of non-compliance per day) as 

reported by classroom teachers for at least 1 

year. Non-compliance was observed in the 

form of not complying with instructions.  

All participants showed some degree of 

developmental delay, and were admitted for a 

Daily school unit of A Disability School 

Center. Participants were chosen because they 

met the criteria of exhibiting significant SIB 

and because they were recently re-evaluated 

with ASD assessment. Permission was granted 

to review the school medical records that 

include the history of previous physical and 

phycological assessments of each participant.  

 

Study Instrument 

Observations and Recording Method 

The observation by the observers was 

conducted to gather the data. Data also were 

taken on compliance to instructions, which was 

defined as a response by the subject that 

corresponded to the experimenter's vocal 

instruction or gestural cue. Observers collected 

data on response frequency using frequency as 

sampling method in all sessions. Then, the 

mean frequency of weeks was computed.    
Interobserver Agreement. Two observers 

independently and simultaneously recorded 

responses during 33% of the sessions. Two 

teachers and two therapists, who were not 

involved in the design or in conducting the 

program, served as reliability observers. Based 

on the recommendations of Skinner et al. 

(2000), the overall, occurrence, and 

nonoccurrence reliability percentages for SIB 

were calculated via an interval-by-interval 

comparison of the observers’ records. The 

number of agreements was divided by the 

number of agreements plus disagreements, and 

the dividend was multiplied by 100%. The 

mean agreement scores of occurrence and 

nonoccurrence for SIB, as well as the overall 

means, were, respectively, as follows: 92%, 

93%, and 95% for Participant 1; 90%, 91%, 

and 97% for Participant 2; and 90%, 90%, and 

98% for Participant 3. Lower agreement 

percentages were obtained during sessions in 

which Participants exhibited either extremely 

high agreement or extremely low response 

levels. The results are summarized in Table 1. 
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An independent observer also recorded 

treatment integrity data for compliance and 

SIB with during all conditions in which the 

instructions were delivered. The values of 

treatment integrity for all instructions across all 

participants were 100%.  

Table1: Mean Reliability Percentages for Experiments 1 and 2 

Participant Percentage 

of sessions 

Observed 

behavior 

Nonoccurrence Occurrence Overall 

Experiment 1      

Participant 1 34 SIB 92 93 95 

Participant 2 39 SIB 90 91 97 

Participant 3 27 SIB 90 90 98 

 

Experiment 2 

     

Participant 1 40 SIB 91 90 96 

 38 Compliance 89 90 94 

Participant 2 35 SIB 95 87 95 

 45 Compliance 89 90 89 

Participant 3 29 SIB 91 91 96 

 33 Compliance 90 90 92 

Procedure 

Then, sessions were conducted in 4.0m 

× 4.0m therapy rooms, which were carpeted 

and equipped with tables and chairs. Various 

games and toys were provided. Each therapy 

room was connected to a 3.0m × 2m 

observation room via a one-way mirror. 

Sessions were conducted by the center’s 

teachers, therapists, and interventionalists 

throughout the daily school time. The research 

team observed the individual students during 

the school day. Direct observations took place 

in two sessions (10:30 am to 1:00 pm; 1:00 pm 

to 2:30 pm) each day for each participant over 

a six-week period. The relevant behavioral and 

environmental events were recorded using an 

observational system (The Observer® Noldus 

Information Technology) that recorded the 

time at which each behavior occurred 

(Sandman et al., 2000). 

Human Subjects Protection. All procedures 

were reviewed and approved by a human 

subjects committee. To assess the differential 

effects of environment on SIB, the present 

study required that participants be allowed to 

engage in SIB while free from mechanical, 

physical, or chemical restraint. Safety 

procedures were implemented to reduce any 

risk of physical damage. Any potential 

participants who presented an immediate risk 

of severe physical damage due to SIB were not 

included in the study. 

Experimental Design 

To answer the first question of the study, 

as mentioned above, FBA was used to gather 

information to determine the relationships 

between a participant’s problem behavior and 

aspects of his or her environment. Therefore, 

questions were directed to parents and teachers 

to collect information about the events 

occurring in each participant’s environment. 

During this data collection process, a list was 

designed and followed to determine the events 

that predicted and maintained the participants’ 

behaviors. 

Before the functional analysis was 

conducted, Participants 1, 2, and 3 were 

observed in the classrooms to analyze 

antecedents and consequences. Therefore, 

observations were conducted for each 

participant. All Participants were observed for 

two hours across activities for a few days in the 

initial analysis. Then, the first phase of the 

experiment consisted of FA, in which 

participants were exposed to a series of 

conditions presented in 15min sessions via a 

multielement format (Iwata et al., 1990). Each 

one of the five condition was implemented for 

three minutes. The purpose of this analysis was 

to replicate Iwata what et al. (1990) 

accomplished and identify the function of the 

subjects’ behaviors—that is, explaining why 

their SIBs were being maintained. Baseline 

conditions were implemented first, followed 

by the treatment conditions. This multielement 

design was employed to assess SIB occurrence 

across five conditions: attention, demand, 

alone, sensory, and play (Dorsey et al., 1994). 

The experimental analysis began with this 

multielement phase, in which several 

conditions alternated rapidly. A different 

experimenter was assigned to each condition 
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during the multielement phase in an attempt to 

enhance the discriminability of conditions. 

Each condition was conducted based on the 

descriptions of Iwata et al. (1990), which are 

defined in the following subsections. 

Treatment Conditions 

Attention. This condition was designed to 

assess the SIB response to positive 

reinforcement in the form of differential 

attention. One therapy room included a set of a 

leisure materials. The experimenter first 

directed the participant towards those materials 

and then engaged in other activities while 

remaining in the participant’s presence (e.g., 

seated in a chair across the room). If the 

participant engaged in SIB, the experimenter 

approached the participant and provided brief 

attention, in the form of social disapproval or 

concern (e.g., “Do not hurt yourself”) and brief 

physical contact (e.g., hand on shoulder). All 

other responses exhibited by the child were 

ignored. 

Demand. This condition was designed to 

assess SIB sensitivity to negative 

reinforcement in the form of escape from or 

avoidance of instructional prompts. The 

participant was placed in a therapy room with 

task materials. Some educational tasks were 

chosen for each participant based on 

information obtained from teachers/parents 

and on indirect observations completed before 

the experiment. The tasks included various 

educational activities requiring a response, 

such as pointing, selecting, stacking, puzzle 

completion, or performing a self-care skill. 

Each demand was a simple, one-step request, 

which could easily be completed within 10–

15s while both the participant and the teacher 

were seated at a table. The teacher initiated 

each trial by giving an instruction. The teacher 

immediately praised each correct response and 

used a partial physical prompt after each 

incorrect response (or if the child did not 

respond at all), and that prompt was paired with 

a pat on the back. If the student provided an 

incorrect response or did not response within 

five seconds of the instruction, the teacher 

modeled the correct response and, if necessary, 

physically guided the student to complete the 

response during subsequent remedial trials. 

Whenever SIB occurred, the experimenter 

terminated the trial, removed the materials 

from the table, turned away from the student, 

and ignored him/her for 30 seconds. 

Alone. This condition presented an 

environment without stimuli. The participant 

was alone in a therapy room containing no play 

or educational materials. 

Play. This condition served as the control. It 

provided opportunities for play, social 

interaction, and positive reinforcement for 

appropriate behavior. As in the attention 

condition, the therapy room contained toys and 

games, and the participant had continuous 

access to them. The experimenter provided 

attention approximately every 30s (contingent 

upon a 5s absence of SIBs). The participant 

was directed toward the play materials, and the 

teacher allowed the participant to engage in 

isolated play, responded to the participant’s 

play initiatives, and/or periodically presented 

toys to the participant without requiring any 

response. The participant received no task 

demands in this condition, and SIB produced 

no social consequences. SIB was ignored, and 

the absence of SIB was followed by 

intermittent praise every 30 to 60 seconds. 

Sensory. This condition was designed to assess 

the sensitivity of SIB to automatic 

reinforcement. Each participant was observed 

alone in a room containing various highly 

preferred sensory toys (e.g., massagers, 

scented soaps). Those items were not available 

in the other settings nor in the other five 

conditions. The sensory toys provided a range 

of auditory, vibratory, tactile, and olfactory 

stimulation. 

Result 

Figure 1 summarizes the results for 

Participants 1, 2, and 3. For each participant, 

the numerical data in Figure 1 indicate the 

mean frequency of SIB and the mean of each 

applied condition. The figure also presents 

session-by-session data for three participants, 

the results of which are evidence similar 

patterns. Participants 1, 2, and 3 exhibited 

higher levels of self-injury during the Demand 

conditions. 

In detail, Participant 1 exhibited a high 

frequency of SIB in the Demand condition, but 

a lower frequency of SIB in the Play, Sensory, 

Alone, and Attention conditions. For all 

sessions, the following means of SIB were 

found: Demand: 49% (SD = 7.3; range = 40%–

60%); Alone: 10% (SD = 6.2; range = 3%–

20%); Play: 10% (SD = 4.95; range = 5%–

11%); Sensory: 5% (SD = 3.8; range = 2%–

11%); and Attention: 6% (SD = 5.7; range = 

0%–15%). These results suggest that, for 
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Participant 1, the functions of SIB were 

maintained by avoiding demanding academic 

tasks and escaping from or avoiding 

instructional demands. 

Participant 2 also exhibited a high 

frequency of SIB during the Demand condition 

and a lower SIB frequency in the Play, 

Sensory, Alone, and Attention conditions. For 

all sessions, the following means of SIB were 

found: Demand: 60% (SD = 8.9; range = 50%–

70%); Alone: 12% (SD = 7.1; range = 3%–

24%); Play: 12% (SD = 2.5; range = 10%–

15%); Sensory: 11% (SD = 7.4; range = 0% to 

20%); and Attention 15% (SD = 5.1; range = 

12%–20%). These results suggest that, for 

Participant 2, the functions of SIB were 

maintained by avoiding demanding academic 

tasks. 

Similarly, Participant 3 exhibited a high 

frequency of self-injury during the Demand 

condition but a lower frequency in the Play, 

Sensory, Alone, and Attention conditions. For 

all sessions, the following means of SIB were 

found: Demand: 38% (SD = 12.0; range = 

19%–50%); Alone: 9% (SD = 5.8; range = 5%–

20%); Play: 8% (SD = 6.0; range = 5%–20%); 

Sensory: 1% (SD = 0.5; range = 1%–2%); and 

Attention: 4% (SD = 3.2; range = 0%–7%). As 

with Participants 1 and 2, these results suggest 

that, for Participant 3, the functions of SIB 

were maintained by avoiding demanding 

academic tasks. 
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Figure 1. Percentage of SIB across participants and experimental conditions in Experiment 1

 

EXPERIMENT 2 

Method 

A multiple-baseline-across-three-participants 

design was used to assess the impact of care on 

the participants' SIB and compliance. Data 

were not obtained simultaneously since the 

participants joined the study at different times 

(Watson & Workman, 1981). Sessions, on the 

other hand, were held at the same time per 

weekday and in the same settings as those used 

in Experiment 1 at the participants’ schooling  

 

center. Each session included one or two of the 

center's teachers and therapists. Extinction was 

used as a direct strategy for reducing the 

frequency of a reinforced behavior was used.  

Procedures based on this type of extinction 

were used by Iwata et al. (1990), and a similar 

treatment was evaluated in Experiment 2. 

Participants, 

All participants from Experiment 1— 

Participants 1, 2, and 3—participated in 

Experiment 2.  
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Procedure 

In experiment 2, all sessions, which 

lasted 15min each, were conducted 

individually in therapy rooms. SIB responses 

were defined and recorded as in Experiment 1. 

For Participants 1, 2, and 3, data were also 

gathered concerning compliance with 

instructions, and this response was recorded 

when the participant acted in correspondence 

with the verbal instructions or gestural cues of 

the experimenter. A second observer 

simultaneously, but independently, recorded 

data on SIB and compliance during 36% of all 

sessions. Overall, occurrence, and non-

occurrence agreement percentages were 

calculated as in Experiment 1. The overall 

mean of the agreement scores for the 

occurrence and nonoccurrence of SIB and 

compliance, respectively, were as follows: 

Participant 1: 96 % and 94 %; Participant 2: 

95% and 89%; Participant 3: 96% and 92%. 

These results are summarized in Table 1.  

Experimental Design 

To answer the second question of the 

study, the effects of treatment on the 

participants’ SIB and compliance were 

evaluated via a multiple-baseline-across-three-

participants design. Because the participants 

entered the study at different times, data were 

not collected concurrently (Watson & 

Workman, 1981). However, sessions were 

conducted at the same time each weekday and 

in the same settings as the conditions for 

Experiment 1 at the participants’ schooling 

center. One to two of the center’s teachers and 

therapists were present for each session. 

Baseline and Intervention (Treatment and 

Strategies   
Baseline. This condition was identical to 

the Demand condition at the FA baseline. 

Educational tasks were selected based on the 

participant’s level of functioning and current 

individualized educational plan. The 

experimenter delivered praise for compliance, 

provided social reinforcement for correct 

responses, and interrupted the instructional 

sequence with a 30s time-out following SIB 

occurrence. After baseline data were obtained, 

treatment was first begun with Participant 1, 

while periodic baseline observations were 

continued on Participant 2. After 35 treatment 

sessions over six weeks with Participant 1, the 

same training procedure was introduced with 

Participant 2 for 40 sessions over eight weeks 

and with Participant 3 for 45 sessions over nine 

weeks. 

Extinction Plus Physical Guidance. 

Instruction and reinforcement continued as at 

the baseline. The time-out for SIB, however, 

was replaced with physical guidance to 

complete the target response. That is, physical 

guidance, which was contingent only on 

incorrect responses (or no responses) at 

baseline, was also contingent on SIB 

occurrence.  

Extinction, Guidance, and Response 

Blocking. As used by Iwata et al. (1990), this 

condition was provided for Participant 3 only. 

When Participant 3’s SIB data differed from 

the extinction condition in one respect, the 

experimenter interrupted the SIB just as the 

participant was about to bite or strike (i.e., just 

as his hand reached his head) and initiated the 

physical prompt without waiting for the 

participant to complete the SIB. The prompt 

was, therefore, initiated before physically 

guiding the participant to comply with the 

instructions. These blocked responses were 

recorded as occurrences of SIB. 

Result 

Figure 2 shows the mean frequencies of 

SIB per week over the course of the 

experiments. The SIB data are the same in each 

panel and were obtained by averaging the 

number of SIB responses recorded across 

sessions per week. It is true that the compliance 

increased slightly for two of the three 

participants prior to intervention. However, 

Compliance at baseline was either variable or 

consistently low and the average remained low, 

and also, the same can be said for the level of 

SIB for the percipients, which remained high 

in the baselines. The increases or the decreases 

were measured generally, by the average level 

of the occurrence of the behavior, the direction 

of the trends, and the variability of the data in 

the baselines. For participant 1, and 2, the 

average of compliance in the last two weeks of 

the baseline were higher than the average of 

compliance in the first two weeks. This 

indicates that there is no significant increase 

prior to the intervention. The same thing can be 

said for the SIB data in the baseline for all three 

participants.  

Generally, the data indicated a relatively 

high percentage of SIBs, with an accelerating 

upward trend evident for Participant 1 data and, 

somehow, a deaccelerating trend evident for 

Participant 2 data. However, the SIBs in the 
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last five weeks slightly stabilized for 

Participant 2. Also, the baseline SIB level for 

Participant 3 showed an evident, variable SIB 

trend. SIB was consistently and substantially 

lower, compared to baseline, during the several 

weeks that constituted the initial phase of the 

extinction and physical guidance treatment. 

Additionally, the data indicate a relatively high 

percentage of SIB during the several weeks of 

treating Participant 2 data. When the 

extinction, guidance, and response blocking 

treatment was implemented for Participant 3, 

the level of SIB declined rapidly at the first 

week of additional treatments at week 15. In 

Participants 1 and 2, SIB occurrence 

decelerated rapidly following the first week of 

treatment

 

 

 

 

 

Compliance at baseline was either variable or 

consistently low. In the extinction plus 

physical guidance implementation, the 

compliance of Participants 1 and 2 noticeably 

increased. Participant 3’s compliance was low 

at baseline, but it rapidly increased when the 

extinction, guidance, and response  

blocking treatment was implemented. At the 

end of treatment, all participants became more 

responsive to instruction as their SIB 

decreased. Table 2 shows the overall mean 

frequencies of SIB across treatment and  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compliance frequencies for the several 

months of Experiment 2. These data show that 

the initial baseline levels of SIB were similar 

across all three participants (M = 39.1, 37.3, 

and 34.7, respectively). The mean percentages 

of compliance at baseline for Participants 1, 2, 

and 3 were as follows: M = 31.6, 37.3, and 

24.4, respectively. In the last ten sessions of the 

extinction and physical guidance treatment, the 

mean SIB frequencies of all participants were 

near zero: M = 0.1, 0.3, 1.1, respectively. SIB 
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decreased by an average of 33.6% across 

sessions for Participant 1, 35% for Participant 

2, and 27% for Participant 3. Also, the 

extinction, guidance, and response blocking 

data for Participant 3 indicate that this 

intervention reduced SIB frequency by 25% as 

compared to an overall increase of 27% from 

the initial baseline data for Participant 3. For 

this analysis, the overlapping data became less 

relevant to the increasing trend and the high 

level of change between the two experimental 

phases. The variability at the end of the first 

experimental phases and at the beginning of the 

second experimental phases reduced the 

impact of the “immediacy of effect.” Thus, the 

stability trend, and variability only were 

analyzed and showed a significant reduction in 

SIB.    

Participant 3’s behavior during the 

extinction condition was quite different than 

that of Participants 1 and 2. His SIB in the third 

week of initial baseline, which was relatively 

stable at baseline, became variable, while his 

compliance showed a deaccelerating trend 

evident from week four to week nine of the 

initial baseline. SIB in the intervention phase 

did not decline for Participant3 until the 

extinction, guidance, and response blocking 

treatment was implemented. This additional 

intervention was necessary, as the first seven 

weeks of extinction and physical guidance 

showed no therapeutic change of increasing 

compliance or decreasing SIB. This was, 

therefore, used as one method of facilitating the 

extinction of avoidance behavior via response 

blocking (Iwata et al., 1990). Combining 

response blocking with extinction has proven 

to be effective at reducing SIB (Iwata et al., 

1990). In this study, and by week 16 of the 

intervention, Participant 3 began to exhibit 

more responses per instruction—a gradual 

decrease in his SIB and a corresponding 

increase in his compliance. 

Table2: Mean Frequency of SIB Behavior and Compliance across Subjects and Experimental Conditions 

of Experiment 2 

 
 SIB     

Complia

nce 

  

 Particip

ant 1 

Particip

ant 2 

Particip

ant 3 

Over

all 

 Particip

ant 1 

Participa

nt 2 

Particip

ant 3 

Over

all 

Baseline 39.1 37.3 34.7 37.0  31.6 37.3 24.4 31.1 

Interventi

on 

5.5 2.3 7.2 5  45.8 48.5 47.1 47.1 

Percent 

Change 

from 

Baseline 

to 

Interventi

on 

-33.6 -35 -27 -32  14.2 

 

11.2 22.7 16 

 

Discussion 
As the original study by (Iwata et al., 

1990) was the main focus, and was replicated 

by this current study, the results of both studied 

were compared greatly to each other. So, the 

result with of Experiment 1, in light of 

Experiment 2, showed empirical means of 

selecting individuals whose SIB was 

maintained by negative reinforcement. The 

SIBs of Participants 1, 2, and 3 were 

determined by the escape function of their 

SIBs. This replicated what previous studies 

have reported—that the systematic 

manipulation of environmental events can 

provide important information for determining 

SIB functions. This approach has been 

implemented with other behavior types, such 

as aggression and multiple aberrant behaviors 

(Sturmey et al., 1988). This consistent 

replication of findings across previous 

research, regardless of wide variation in 

response topography, means that classifying 

behaviors based on function may have greater 

relevance to treatment than classifying 

behaviors based on their topographies. For 

example, treatment for eliminating SIB and 

aggressive behavior might not differ as much 

as other programs for eliminating other 

behaviors of different functions (Iwata et al., 

1990). The results from Experiment 1 also 
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suggested a number of potential treatments for 

the SIB of the participants in this study. 

Results from Experiment 2 showed 

that the extinction procedure was quite 

effective; and these findings are also consistent 

with data provided by (Heidorn and Jensen, 

1984; and Iwata et al., 1990). In particular, the 

baseline and treatment conditions in 

Experiment 2 provided a direct comparison of 

two extinction procedures similar to that 

conducted by (Iwata et al., 1990). 

The results from Experiment 2 showed 

that the extinction procedure was quite 

effective; these findings are consistent with 

data provided by Iwata et al. (1990). In 

particular, the baseline and treatment 

conditions in Experiment 2 provided a direct 

comparison of two extinction procedures 

similar to that conducted by Iwata et al. (1990). 

During the intervention, SIB was followed by 

extinction plus physical guidance, and, later, 

the additional intervention of response 

blocking was added for Participant 3. During 

treatment, task presentation continued 

independent of the participants’ behavior. 

Additional data collected in Experiment 2 

indicted that compliance with instructions 

successfully displaced SIBs when the negative 

reinforcement contingency was shifted to that 

response. Participant 3, at baseline and during 

the first ten weeks of the extinction plus 

physical guidance phase, showed evidence of a 

brief “extinction burst”. However, Participant 

3’s SIB was reduced when the additional 

treatment was applied. 

The results of this study extend the 

findings of Iwata et al. (1990) by analyzing the 

effects of escape extinction, physical guidance, 

and response blocking on SIB behavior and 

compliance of three participants with ASD. 

The results indicated that extinction plus 

physical guidance was an effective treatment 

for SIB for Participants 1 and 2. When it was 

combined with an additional intervention of 

response blocking, it reduced the resistant SIBs 

in Participant 3. In this vein, Iwata et al. (1990) 

note that combining two interventions of a 

procedure and two changes from the baseline 

condition render SIB unable to produce escape 

from instruction. The physical guidance, 

however, might function as a consequence of 

noncompliance behavior, which could be 

viewed as a punishment contingency (Iwata et., 

1990).  

The improvement in compliance for 

Participants 1, 2, and 3 could have been due to 

several interpretations driven from previous 

research, as Iwata et al. (1990) report. One 

explanation is that compliance increased as a 

function of positive reinforcement alone, but 

this unlikely because of the effect of 

contingency in both the baseline and treatment 

phases. The second explanation suggests that 

compliance was more likely to occur once the 

SIB decreased ( Iwata et al., 1990). This 

explanation supports all the data for the 

participants in this study.  

Similar to some of the results reported 

by Iwata et al. (1990), in which SIB reductions 

were gradual or were preceded by bursts for 

some participants, the data for Participants 1 

and 2 showed large decreases in SIB. 

Additionally, the data for Participants 3, 

showed, first, a brief “extinction burst,” 

followed by a large and immediate decrease in 

SIB associated with the onset of extinction, 

guidance, and response blocking. One of the 

main findings of this study is the noticeable 

reduction in, and, ultimately, the elimination 

of, SIB. There was almost zero occurrence of 

SIB in the last seven consecutive weeks of 

intervention when extinction plus guidance 

(and response blocking) were implemented. 

This is, therefore, very crucial, as the 

intervention, not only decreased the behavior, 

but completely eliminated it. This might draw 

attention to commonly used interventions and 

how effective they actually are at treating 

behavioral problems compared to these more 

recently used behavioral strategies. Further, 

this research may also heighten the current 

understanding of how effective common 

interventions can become when they are 

combined with recently recommended 

strategies to treat SIB. Also, physical guidance 

could be used as a form of affectionate physical 

praise combined with extinction. 
In addition, this current study compared 

positive and negative reinforcement for 

compliance to treat problem behavior 

maintained by escape similar to Slocum & 

Vollmer (2015). In both studies, the treatments 

were very effective of increasing compliance 

and reducing the problem behaviors. Both 

studies suggested that the delivery of a positive 

reinforcer for compliance was effective for 

treating escape-maintained problem behavior 

for most of subjects recruited. Also, Slocum & 

Vollmer (2015) found that the delivery of 
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escape for compliance was ineffective for 

some of the subjects similar to what this current 

study found for the data of subject 3 in 

experiment 2, which resulted in applying the 

extinction, physical guidance, and response 

blocking strategies to increase compliance.  

In addition, this current study used a 

praise as a low level of positive reinforcement 

combined with the extinction and that was 

similar to what Golonka et al., 2014; Lomas, 

Fisher, & Kelley, 2010) implemented and 

reported. In general, these findings replicated 

and extended previous work on the relationship 

between praise and the negative reinforcement. 

Also, the results support previous work 

showing that positive reinforcement (i.e. 

praise, and brief physical contact) contingent 

on compliance can produce concomitant 

decreases in problem behavior (Lalli & et al., 

1999).  

The result also is similar to what 

(Golonka et al., 2014) found when scape-

maintained aberrant behavior was influenced 

by two outcomes: (a) of breaking from the 

activity and (b) subsequent access to preferred 

activities. The current study also used 

combined physical guidance with the 

extinction to reduce SIB. It was noticed when 

an increase in appropriate behavior was 

observed, the aversiveness of the demands was 

reduced by the introduction of positive 

reinforcement as also found by (Golonka et al., 

2014).  

Suggestions and Future Implications 

First, and in future research, other 

intervention types might be useful to reduce 

SIB driven be escape or avoidance. For 

instance, fading can be very effective element 

for treating SIB with escape or avoidance. 

Teaching children with ASD and disabilities 

may require breaking down tasks and using the 

fading strategy. This can be implemented by 

evaluating instructional fading as the sole form 

of intervention. Second, Also, additional 

research may need to determine the critical 

components of several combined treatment 

approaches, including those based on 

instructional manipulations, such as fading.  

Third, another suggestion is related to 

the use of punishment-based interventions is 

still more controversial in behavior 

modification, although the result of the current 

study shows that these aversive strategies are 

necessary when dealing with SIB in children 

with disabilities. Fourth, it might be very useful 

to use reinforcement schedules to reduce 

compliance when treating Sib. Further, one 

missing component in this study is that it only 

focused on reducing the behavior without 

teaching socially appropriate replacement 

behaviors. This is partially due to the natures 

of the sampled children and partially due to the 

limited research time, which did not allow for 

further treatment and replacement of the 

extinguished behavior. Another potential 

limitation of this procedure is that the behavior 

may remain functional and occur in other 

contexts. Therefore, the combined application 

of extinction plus stimulus fading might be 

necessary. Finally, it is difficult to generalize 

the results of this study to other contexts 

because of the small number of participants 

investigated. 
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: الخصائص العامة 
ً
 :للمجلةأوال

شززززز ا هزززززف ا ززززز       فزززززع ما زززززف هززززز  تم ززززز     ززززز   اززززز  ت ا   املجلززززز  تلتزززز     .1
ا ززززززززعل ت ززززززززل  ول زززززززز  املج اززززززززف ا  زززززززز ل ل    ززززززززع    اإلسززززززز ه   

  ه  تير ا م   ا   مل    االخ ق   
 
 . امل  برة و مل  

هززع ا لغزز  ا     زز    ن ززلر    تم زز   املجلزز  غزز  ا م زز  فززع  .2
وزز   تزنزز  تزز  هززف هال زز  ال ي لب ززا ا وثززلل    لغزز  اإل 

 ( كلا     لغ  ا      .200)
ا تر لنزززززز   زززززز  وثلل ا لززززززال   زززززز    امل زززززز     املجلزززززز ت زززززز    .3

  ا  ف   .
ت زززز    زززز  وثلل با  ا جزززز بف ا    تزززز ل  ا لززززال   زززز   فززززع  .4

 . املج ل ا  فس ال تلس ف آ  ق امل     فع املج ل ا تر لل 
  ا   زززل ا لزززال تززز  ل  زززلل ه ززز ال  ه ام ززز   املجلززز تم ززز   .5

 .فع هعا املج ل  ى  ن   با  ق ا  ولا  ا لال ت  ا تر    
  ل خز لهز ا  فزع ا  ز    االرز ال ا  ثز ل   املجلز تص ل   .6

ث خزززز ل  ا ث  زززز تل  ززززل   ا ثزززز ال  خزززز ل شزززز    براتزززز شزززز   
    ل  .ش   

: أهداف 
ً
 :املجلةثانيا

  :إلى تث  ق ه  تأ  املجل ت  ف 
جو   ت زززززز  هزززززز  امل زززززز ها  فززززززع تجززززززلن  ا  لززززززل  ا تر لنزززززز   ت .1

 خ ل ال   ا وثلل ا  ظ ن   ا  جو    . 
امل ايزززززززز ة ا لززززززززال تل زززززززز   زززززززز  جل ة ا     زززززززز   ا وثززززززززللال زززززززز   .2

  ا ر     اال  ك ل  ت توط    لاقف املحلع  ا   مل . 
 فزززع ا  جزززلن  فزززع ه ززز لع ا تر  ززز   ا لزززال   ززز   ا وثزززللال ززز   .3

 . ا   ل  
   تل ير  و ء ال    لوز  ثي  امل ايز ت   ا ل زلنق   ثز   .4

.
 
  و مل  

 
 هثل  

وززززززز   ت ززززززز ل  و مل ززززززز  ه اثلززززززز   اززززززز  تصززززززز ل هززززززز    ززززززززل  .5
 . ول  ا  فس    ث ل ت  لق    تر   
: قواعد النشر في 

ً
 :املجلةثالثا

ا رززززززز ل  ا لزززززززال ت ززززززز ق  ق ززززززز ت   ا وثزززززززلل املجلززززززز  ززززززز  تم .1
 . هلضلو   ا تر   

   فع ما وثلل ا لال    ي وق ال  ه       ت  املجل     تم .2
 م    خ ى.

هجولوززز   كلاززز  8000كلاززز   ا وثزززث   ولزززى   ززز ا حززز  ا   .3
  ق هلارف   املج   ا  لا   ا   ب    اآللعا ح سل ولى  

 . ج ه   املل  س ل 
إلززى ا برتزز     هزز  ا وثززث املزز ا  ال زز   إ  تر   زز         السزز    إلسزز ل  .4
  : Jes.gesten@KSU.EDU.SA  لغززز      ززز ها    ي  هزززف هال صززز     

وززززز     تزنزززز  وززززز   ا كلاززززز     اإل  لي تززززز . ال اآلخززززز     لغززززز     ا     زززز   
   جزززززز  ه ا زززززز   ه   ( كلازززززز   تل ززززززا   زززززز  و ززززززلا  ا وثززززززث  200) 

  . املف       ا كلا        ئ   
 
 

 فع ا        ا  لث ق.   ا   بف االر ال      APA  ظ      اال ت ا   .5
ا.6 و ا  وال ت   شكل  ولى  ا وثث  هت     ي  ملال ص       

 اال  لي ت .             لغ  ا 

ه  ل   س   ه  ا     املم لل      ثث  هف  م   تز   ا و  ث . 7  

   ه   ثث  
 
 . ا  تر    

ها          ئ  ا  ث ن   ق ا فث  ا  لع  لوثث   ت  ن   .8
   ل   .   ل ث      

إال ب   إم رت  ه  قول اث ي     املجل ال ت   ال   ا وثث فع  .9
اي .

ّ
 ه  املح 

ل  لم   خ ل ا     ا ج هعع   ط  ثل ت   اس  و ل ا و.10
 )ه  ش   اغ جس  لا ن  ت  ش   ا  نل ه  كل و  (.

: التحكيم:
ً
 رابعا

ي  فع ه  ل ا وثث ص ص خ ت سل ا وثث إلى اث ي  ه  امل .1
    ا  لاس    ث  ا      ب   اس  ا و  ث.

فزع    ز   مززل  اخز  ف  زي    زز ئا ت  نز  املح ازي  ت سززل  .2
 ا وثث إلى هث   ث  ث.

 و  ه ى إم رت   لوثزث هز      ت  .3
 
 هفص 

 
املح   ت  ن ا

 و ه  .
: هيئة التحرير:

ً
 خامسا

   :ت للى ه ئ  ا  ث ن  امل ا   اآلت
 ا  أ زززززززز  هزززززززز  ه  ب زززززززز    لا لزززززززز لسزززززززز  ا    سزززززززز  ا   هزززززززز   .1

 ت ف عه .
  االلت  ء  ا  لاه . املجل ا  ال ولى تجلن   .2
 اسزززززززززززززز  ج   ا وزززززززززززززز  ثي    ملجلزززززززززززززز اإلوزززززززززززززز    ا    نزززززززززززززز    .3

    وثل   .ل  لا  
اسزز  و ل ا وثززلل  ه ام و زز   تث تزز  هزز ى ا جو ق زز  هززف  .4

 .املجل ش  ط ا م   فع 
إ  غ  صح   ا وثلل و    ل    ث      إهك   ال  ه   .5

 ه  و ه .
 إلس ل ا وثلل إلى املح اي   اس  و     هن  . .6
   م  ا وثث  و ا ا    ت  .   و   ا  م  ق هف ا و  ث   .7
ث هز  و هزز  ب ز  ه ام زز  وثززاتخز ب ا  ز ال ب ززأ  ال ز  ا  .8

 آلاء املح اي   اس      ا و  ث    .
  .ه ام   ا مس   ا  لى  ل أ   ه  س هو   ه  ا خج ء .9

 قواعد النشر 
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