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 جملة دورية حمّكمة 

 ( أكتوبر    -  يونيو   – فرباير )   اجلامعي   العام   ف   مرات   ثالث   تصدر 

  تتميز   التي   البحوث   تشمل،   بحيث   اإلنجليزية   أو   العربية   باللغة   نشها،   يسبق   ل   التي   العلمية   واملراجعات   البحوث   املجلة   تنش 

 . املنتقاة   الكتب   بعض   النقد   مع   تستعرض   كام   واالبتكار،   باألصالة 

 
 

 األهداف   –الرسالة    –الرؤية  

 الرؤية: 

 . املتميزة   الرتبوية   املعرفة  نش   عل   تعمل   متخصصة   جملة

 
 الرسالة: 

  ومد   واملتميزة   األصيلة  الرتبوية  البحوث   نش   خالل  من  ودوليا    وعربيا    حمليا    تربويا    مرجعا    لتصبح   املجلة  تسعى        

 . الرتبوية   العلوم   ف   والباحثني  املتخصصني  مع   االتصال   جسور 

 األهداف: 

 .  والتطبيقية   النظرية   البحوث   نش   خالل   من   وتطبيقاهتا الرتبوية   العلوم   تطوير   ف   املسامهة      (1

 .  والعاملي   املحيل  بالواقع   وترتبط   واالبتكار واألصالة   العالية   باجلودة   تتسم   التي   املتميزة   األبحاث   نش  (2

 . والتعليم   رتبية ال   جمال   ف  التطوير   ف   تسهم   التي   األبحاث   نش  (3

 . وعامليا    حمليا    ألبحاثهم   والتسويق   املتميزين   للباحثني  نش   وعاء   توفري (4

 . بالرتبية   تتعلق   وأبحاث  كتب   من   يصدر   بام   متمثلة   عاملية   جتارب   عرض  (5

 
 

 حقائق وتواريخ 

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

 هـ/ 1439  -  مجادى األول   -27 "الرتبوية   للعلوم   السعودية   املجلة "  إل   املجلة   اسم   تغري 

 م 2018    -مارس   -12  

 بحثا    27 م 2019  أكتوبر   / هـ 1441  صفر (  4عدد البحوث املنشورة حتى آخر عدد )العدد  

 2  ~ عدد البحوث قيد النش 

 



 

 

شي   يم الي م  نفي  ميعيم  ين ي فيه فعمين تيين يتي الدوريةتلتزم  .1
الييييق ي يييهم للعييي  اليوتييييم ال ييي ه ق  و ييييل  اإلسييي    

 .الي تبهة لنليعن     نيعه ال فه ال نليعة واالخ قعة
هي  اللغية ال هتعية  ويويه  نش ت فيه  الدورييةلغة ال فه ف   .2

لي   يزييدزيية  يم  ل ي  ال عاإلنولت ض البحيه  تنللغية 
 (  لية تنللغة ال هتعة.250)
 تنلبحه  الت  ت نل  اليفك ت التهتهية. الدوريةتمتم  .3
تمييتم تيينلبحه  اات ال يينتم التوديييدق والتيي  ت ييمم فيي   .4

 تهسعم آفنق الي هفة ف  اليونل التهتهق.
الكتب الت  تدور حيهل  وينالت   هام نت الدوريةت فه  .5

 هى ننمن اات قعية لليعة.التهتعة والت  ي
ول  يييهات فييي  ال ييينم  اال يييدار اأثييي    الدورييييةتصيييدر  .6

ث والثنلييي يهنعييه  والثيينن  خيي ل شييمه فبهايييهشييمه  خيي ل
 ن تهته.خ ل شمه 

 
  :إل  تح عق  ن يأت الدوريةتمدف 

تأسييعف فكييه تهتييهق فنلييي يأخييي فيي  االلتبيينر الي  عيينت  .1
   الث نفعة.

ت هيييييي  و  فييييي  ت يييييهيه تيييييها   التهتعييييية والت ليييييعم اإلسيييييمنم .2
 اليمتيع  تكي  ن ي تود ف  اليعداش التهتهق.

 تفوعم البنحثع  والدارسع  لل  البحث وال فه. .3
 

اأتحيييين  اأ ييييعلة التيييي  ت يييينق  ق يييينين  الدوريييييةفييييه ت  .1
 و هضهلنت التهتعة.

فييه  ههن  ولييم تالبحييه  التيي  لييم ي ييبق نفيي الدوريييةفييه ت  .2
 ف  ممة نخهى.

  ليييييية  8000 ليييييينت البحيييييث   الحيييييد األلييييي  ل يييييد .3
وفييق  ها ييانت اليويي ت  اآلليي الحنسييب   بهليية لليي  

 .ال ليعة التنت ة لون  ة اليل  س ه 
إلييي    ييي  البحيييث الييييها  نفيييه  إلكتهونعييية   ةن ييي  إرسييينل .4

 ييييييم  Jes.gesten@KSU.EDU.SA  :البهيييييييد 
يتويييينو   واإلنولعزييييية. الال هتعيييية  قصييييعه تيييينللغتع  ل يييي  

  ويونهدافي  و  م(  لية  يهضح فع  ل هاش البحث 200)
  .الياتنحعةوالكلينت  ونتنئو 

 
 

 

 
فييييي  الكتنتييييية اال يييييدار ال ييييين     APAت ظييييينم  االلتيييييزام .5

 والتهثعق. 
 ليل   تنتة  ت  البحث لل  شكي ليه ي  لدا ا.6

 و االنولعزية.نتنللغة ال هتعة 
نفه    الدورية الت   ةن  و    تحث  تي تلة يزو  البنحث . 7 

 .فعمن تحث 
هيعت  نلمعئة التحهيه حق الاح  اأول  للبحث  وت هيه .8

 و رف  .نللتحكعم  
إال ت د إمن ت     قبي  الدوريةال يتم نفه البحث ف  .9

 اث ع     اليحّكيع .
يه غعه  لز ة ته  البحه  الت  تصي إلعمن التحه  . هعئة10

 سهاء نمعزت لل فه نم لم توز.
يتم است بنل البحه  لل فه خ ل ال نم الون    ف ط .11

 )   شمه اغ  ف حت  نمنية شمه اتهيي     ي لنم(.
 

يهسي البحث إل  اث ع     الي تصع  ف   ونل البحث  .1
 سم البنحث.نو الدراسة لتحكعي   وش ا ه ا

فييي  حنلييية وميييه  اخيييت ف تيييع  نتييينئ  ت هييييه اليحكييييع   .2
 يهسي البحث إل   حكم ثنلث.

ي دم اليحكم ت هيها   اص   ل   دى إمن ت  للبحث  ي   .3
 لد من.

 
 عة:تتهل  هعئة التحهيه اليمينت اآلت

 والتأ د     تنت ة ت اعيهن. لليولةرسم ال عنسة ال ن ة  .1
 واالرت نء تي تهاهن. الدوريةل  ت هيه ال يي ل .2
واست  نب البنحثع  لليفينر ة  نلدوريةاإلل م والت هي  ت .3

 تبحهثمم.
اسييت بنل البحييه  و هام تميين وتحديييد  ييدى ان بنقميين  ييم  .4

 .الدوريةشهوط ال فه ف  
إتييي ص ن يييحنب البحيييه  لييي  ت يييلم نتحييينثمم وإ كييينش  .5

 نفههن    لد  .
 ت بنلمن   مم.إرسنل البحه  إل  اليحكيع  واس .6
 حنمة البحث لب ض الت دي ت. ل دالت  عق  م البنحث  .7
ات يينا ال ييهار تفييأش نفييه البحييث  يي  لد يي  ت ييد  هام يية  .8

 آراء اليحكيع  واستونتة البنحث لمن.
   . هام ة ال   ة اأول  للتأ د    س  تمن    اأخ نء .9

 قواعد النشر
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 افتتاحية العدد
حممد وآله وصحبه الطيبني، ومن تبعهم  ننبينااحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على     

 بإحسان إىل يوم الّدين. أّما بعد:

اجمللة السعودية للعلوم ) من الرابعلكم العدد  نقدم الكرام والباحثني لقراءنسعد أن نقدم ل

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

 .وتساعد يف حل مشكالته الرتبوي

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

( CDC 2004) اجلودة عالي املنهج حمتوى معايري ضوء يف والصحية البدنية الرتبية منهج تقويم

 اهلل صلى النيب حمبة موضوعات، وثانيها: الرياض مدينة يف الثانوية باملرحلة املعلمني نظر وجهة من

 اإلمارات ودولة السعودية العربية اململكة يف اإلسالمية الرتبية كتب يف املتضمنة وسلم  وآله عليه

 يف املعرفية الرحالت اسرتاتيجية أثر، وثالثها: موضوع "مقارنة حتليلية دراسة" املتحدة العربية

 درجةموضوع  :رابعالبحث  بينما تناول. التعلم أثر وبقاء الدراسي التحصيل على الفقه مقرر تدريس

 لدى العمل بضغوط وعالقتها ثادق مبحافظة املدارس قادة لدى التشاركية القيادة ممارسة

 لدى املعرفة جمتمع ضوء يف العلمية الثقافة مؤشرات: موضوع وتناول البحث خامس، املعلمني

 املعلمني تصورات. وأخريًا، تناول العدد موضوع خالد امللك جبامعة العلوم كلية طالبات

 .النشط للتعّلم وممارساتهم

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

ة لتحسني ، آملني أن نتلقى مالحظاتهم ومقرتحاتهم اهلادفويضيف إىل معارفهم واستحسانهم

 يسهم يف تطوير العلوم الرتبوية. ًاومعرفي ًاوعاء علميويرها بوصفها مستوى اجمللة وتط

 السبيل،،، سواء إىل اهلادي واهلل

 رئيس هيئة التحرير

 أ.د. راشد بن حسني العبدالكريم

 

 



 



 
 
 

 المحتويات
 

 
 
 

 الصفحة الموضوع

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

1 

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

 اخلالدي خليل مجال
27 

 .التعلم أثر وبقاء الدراسي التحصيل على الفقه مقرر تدريس في المعرفية الرحالت استراتيجية أثر
 السيف سيف بن احملسن عبدو  حامد آل اهلل عبد بنت بدرية

51 

     .المعلمين لدى العمل بضغوط وعالقتها ثادق بمحافظة المدارس قادة لدى التشاركية القيادة ممارسة درجة
 75 العتييب الدعجان غازي عبداهلل

 .خالد الملك بجامعة العلوم كلية طالبات لدى المعرفة مجتمع ضوء في العلمية الثقافة مؤشرات
 95 موسى علي حيىي سحر

 .النشط للتعّلم وممارساتهم المعلمين تصورات
 111 مبيت آل حسن عامر عليو  الشهري حسن عامر عبدالرمحن



 



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

 

1 

 

 

  علمنيامل من وجهة نظر   (CDC 2004)   اجلودةنهج عايل املحمتوى  معايي يف ضوء منهج الرتبية البدنية والصحية  تقوي 
 مدينة الرايض يف  ملرحلة الثانوية اب

 راشد حممد راشد بن جساس 

 التدريس  قسم املناهج وطرق  -كلية الرتبية   –جامعة امللك سعود 

 هـ7/9/1440 وقبل - هـ9/7/1440 قدم للنشر 

 

السعودية يف ضوء ماملستخلص العربية  اململكة  الرايض يف  الثانوية مبدينة  للمرحلة  البدنية والصحية  الرتبية  الدراسة إىل تقومي منهج  عايري : هدفت هذه 
ملعتمدة  ( وا12  –  9حمتوى منهج الرتبية البدنية للصفوف )  استبانة تقومي   ، من خاللالوصفي  اجلودة. واستخدمت الدراسة املنهجاملنهج عايل  حمتوى  

 62.5، ميثلون )( معلما  110. ومشلت عينة الدراسة ) (CDC, 2004)  مريكيةيف الوالايت املتحدة األمراكز السيطرة على األمراض والوقاية  من  
يف  الرتبية البدنية والصحية  سة إىل أن درجة حتقيق منهج  ار . وتوصلت الده  1438-1439لعام  ل%( من جمتمع البحث، يف الفصل الدراسي الثاين  

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات    .ثالثةمن    2.01بلغ )عام  مبتوسط حسايب  و   ،جزئيملعايري حمتوى املنهج عايل اجلودة جاء بدرجة  املرحلة الثانوية  
مناط احلركة(، أ)املهارات احلركية و   ول لمحور األاملنهج  لحول حتقيق    الدراسةعينة  استجاابت  بني    (α≥ 0.05عند مستوى الداللة )  داللة إحصائية
اإل ملتغري  الرايضية؛  تعزى  للصحةو مكاانت  املعزز  البدنية  )اللياقة  الرابع  األللمحور  املعلم  مؤهل  ملتغريات:  تعزى  والتدريب  كاد(  اخلدمة،  أميي،  ثناء 

نشطة البدنية( تعزى ملتغريي: سنوات اخلربة، والتدريب ماكن مزاولة األأفردية واجتماعية مسؤولة يف    كياتلمحور اخلامس )سلو ول  ؛مكاانت الرايضيةواإل
النتائج أنه ال  يف حنيأثناء اخلدمة.   تعزى   يف حتقيق معايري حمتوى املنهج عايل اجلودةالعينة    استجاابت  د فروق ذات داللة إحصائية بنيجيو   أظهرت 

 . ملتغري دعم قائد املدرسة 

 . ية السعودية، املنهج عايل اجلودة، التقومي ، اململكة العرب لصحية، املرحلة الثانويةمنهج الرتبية البدنية وا الكلمات املفتاحية:

 

 

 

 

 



 ( م2020 فرباير /هــ1441 اآلخرةمجادى )الرايض    – 4العدد  – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية
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  املقدمة  
مؤسسة والوقاية    قدمت  األمراض  على  السيطرة  مراكز 

(CDC, 2013) لفرق يف مدرستك" واليت  وثيقة بعنوان "اصنع ا
عشر الصحة    تضمنت  لتعزيز  األ اسرتاتيجيات  يف  بني  طفال 

الرتبية البدنية كعامل رئيس فيها من    منهج   سن املدرسة ، جاء 
التالميذ خربات   بتعليم  يتميز  اجلودة  عايل  درس  تقدمي  خالل 

ت  تعليمية  واالس   ؤ متنوعة  واملعرفة  الفهم  الصحية  س  جتاهات 
يقوم CDC   (2004وحسب  السليمة.   اجلودة    (  عايل  املنهج 

أ رئيس أربعة  على  يف  بعاد  املقرر  املدرسي  الكتاب  تشمل:  ة 
يف    الرتبية البدنية  للرتبية  التعليمية  والبيئة  والسياسة  البدنية، 

والتقومي  واسرتاتيجياتاملدارس،   امل التدريس،  للتالميذ.  نت  ظم 
املنهج  يف  ودة  مفهوم اجل(  Stabback, 2016ستابباك )  وقد بني
أنه  املتعلمني  تقدمي    على  جلميع  شاملة  تعليمية  تربوية  خربات 

التعليم؛ وجتويد املمارسات املهنية لدى  واملساواة بينهم يف فرص 
املهارات   املتعلمني  املدرسة وخارجها؛ وتدريس  املعلمني داخل 

و  التعلم    االجتاهات واملعارف  مواصلة  على  قادرين  ليصبحوا 
للمتعلمني    ا متكامال  وحل املشكالت مدى احلياة؛ وحتقيق منو  

  أما   اعية. يف خمتلف اجلوانب البدنية واملعرفية والنفسية واالجتم
أبنه  املنهج  فوصف  (Stidder, 2015)ستيدر   اجلودة    عايل 

تمامات جمموعة  الذي يستطيع استيعاب احتياجات وأداء واه
التالميذ  من  لتفوق  واسعة  مقدمة  يشكل  مبا  يف  ،  التالميذ 

األ احل التحصيل  والتعلم  مشاركتهم  ركيكادميي  مستوى  ورفع   ،
األ من  يف  يعزز  مبا  البدنية  كلني    أضافكما    صحتهم.نشطة 

(Klein, 2006 )    نه القادر  املنهج عايل اجلودة أب   عن يف حديثه
ت يكونو على  اليافعني كيف  مسؤولية    يذو   مواطنني  نعليم 

املستحداثت   على  االطالع  خالل  من  واستقاللية،  وكفاءة 
والقدرة على حتمل    ؛ علوم الرايضية والنشاط البدين الالعلمية يف  

عن  املسؤ  والصحيةأولية  البدنية  يف    ؛ نشطتهم  أقراهنم  واحرتام 
واختاذ القرارات واملشاركة  جياد املعلومات  إو   ؛ بيئة النشاط البدين

األ الرايضيف  وقدراهتم  نشطة  الشخصية  مليوهلم  وفقا   والبدنية  ية 
 البدنية. 

  ها اتسع انتشار و   ،حركة التعليم املعتمد على املعايري   برزت و  
الدول   ومعظم  املتقدمة  الدول  إىل  يف  إحداث  الطاحمة 

والشمراين،  "اإل )السعدوي  الرتبوي"    (.27:  2016صالح 
تصف   عبارة  أبنه  الرتبوي  السياق  يف  املعيار  املعارف  ويعرف 

امل املدرسة،  هواملهارات  يف  وتعلمها  تدريسها  ينبغي  اليت  مة 
ن يعرفه الطالب، ويتضمن  أمة ما ينبغي  هويقصد ابملعارف امل

وا املعتقدات  أهم  واملفاهيم  ألذلك  واحلقائق  والقضااي  فكار 
ا معينةملتعلقة مبادة  واملبادئ  ملهمة  د ابملهارات اقصوي   ،دراسية 

ب القيام  للطالب  ينبغي  التفكري  ه ما  طرق  إىل  تشري  وهي   ،
والشمراين،    واحللول  )السعدوي  والتحقق     . ( 2016والتواصل 

حول    (Ravenhill, 1992: 3رافنهيل )   فق ذلك مع ما قاله ت وي
الرتبية  املعايري   رئيسجتيب  أبهنا  يف  مباذا  عن تساؤالت  تتعلق  ة 

التالميذ   على  جيب  وماذا  تعليمه،  املدارس  على  ن  أ جيب 
أدائه  على  قادرين  مستوى  يكونوا  وما  وتعقيد  ،  التعلم  صعوبة 

الذي جيب على التالميذ حتقيقه يف كل موضوع، وما مستوى  
اإل لكي  جودة  املدرسية  مجيع  أنضمن  "مكاانت  يتعلم  ن 

 .  " حسنهالتالميذ كيفية استخدام عقوهلم بطريقة 
نشط الرتبويون يف جمال التعليم يف بناء مناهج دراسية  وقد  

املعايري   على  التعليمية،  قائمة  العملية  يف  العالية  اجلودة  حتقق 
التعلم   جماالت  املداملختلفة  وفق  واتهنيل    فريى.  سار يف  لوند 

(Lund and Tannehill, 2015: 7  املنهج القائم على املعايري )
"منهج  أب بدقة  نه  معايري حتدد  على  تطويره  معتمد يف  دراسي 

التالميذ   على  جيب  اليت  العقلية  والعمليات  واملعرفة  املهارات 
رفع جودة  ل  حماولة ويف  .  "إظهارها يف سبيل حتقيق هذه املعايري

اململكة   يف  التعليمية  السعودية العملية  شركة    قامت    ، العربية 
مبادتطوير   بتقدمي  التعليمية  ابسم  ر للخدمات  تطوير  ة  برانمج 

املدرسية والرايضة  البدنية  املد  الرتبية  ومن  السعودية   سار يف   ،
الربانمج   البدنية  إ بواكري خمرجات هذا  الرتبية  معلم  دليل  صدار 

الثانوية  للمرحلة  أوالصحية  على  ويشتمل  يف  هداف  ،  املنهج 
ممارسة النشاط  تعزيز االجتاه اإلجيايب حنو  وهي:    املرحلة الثانوية 

الطالب ال لدى  البدين    والتعريف،  بدين  النشاط  بني  ابلعالقة 
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جهة  من   من  والصحة  والتغذية  اللياقة    وتنمية،  خرى أجهة 
واأل ابلصحة  املرتبطة  قياسها  البدنية  وكيفية  الرايضي  داء 

عليها،   األ  واكتساب واحملافظة  اإلاملبادئ  يف  سعافات  ساسية 
حدوثها  و األ الشائع  واحلاالت  لإلصاابت  األأ لية  نشطة  ثناء 
  لعاب الرايضية اليت متكن من الكفاية ألداء األرا   رايضية، وقدال

من  البدين  ممارس  الفرد  النشاط  التعليموزا)  احلياة مدى  ة  ،  رة 
البدنية والصحية إىل  (.  7:  2015 وقسمت وثيقة منهج الرتبية 

دراسية هي:   والنشاط  ست وحدات  والصحة،  البدنية  اللياقة 
ال النشاط  وأالبدين والصحة، وإصاابت  القوى،  ل رايضي،  عاب 

وأ اجلماعية،  التعليم،  واأللعاب  )وزارة  املضرب  (،  2014لعاب 
على تدريس املنهج ألنه  مساعدا  للمعلمني  الدليل عامال     د  ويع

عناصر   واحملتوى  األ  املنهج:يعكس  التدريس هداف    وطرق 
أنه  التقومي،  ب  أساليو  على  كما  يشتمل  مقروء  مصدر 

اليت   املنظمة  وغري  املنظمة  املعرفة  من  املختارة  املعلومات 
   (. 2009سيتعلمها التالميذ )محادات، 

تبين املدارس واملؤسسات احلكومية    بدعم    CDCابدروقد  
خالل   من  املعايري  على  القائم  املنهج  معايري  ملدخل  حتديد 

ن يتعلمه التالميذ يف دروس  أ تصف ماذا جيب    واضحة  حمتوى
دائه يف هناية  أ قادرين على    ن سيكونو الذي  وما    ، دنيةالرتبية الب

اشتقت  و (.  CDC, 2004)2004 منذ عام    كل صف دراسي 

خمرجات  معايري   وثيقة  من  اجلودة  عايل  البدنية  الرتبية  منهج 
 ( البدنية  الرتبية  بربامج   Outcomes of Qualityاجلودة 

Physical Education Programs  اجلمعية أصدرهتا  اليت   )
ابلوالايت   البدنية  والرتبية  للرايضة  األمريكية  املتحدة  الوطنية 

(NASPE,1992  وحصلت هذه املعايري على رواج واسع بني ،)
قبوال   املعايري  لقيت  الوالايت، كما  دولية  خمتلف  جهات  من   

والرتبية   للصحة  الدويل  اجمللس  مثل  البدنية  الرتبية  يف  معتربة 
اإليقاعية    البدنية  واحلركات  والرايضة  والرتويح 

(ICHPERSD  وقامت بعض الدول بتبين املعايري يف تطوير ،)
وأسهمت هذه املعايري  (.  Lund, Tannehill, 2015مناهجها )

الدول،   من  متنوعة  البدنية يف جمموعة  الرتبية  تطوير منهج  يف 
)  الحظ   وقد الرتبية  MacPhail, 2015ماكفيل  منهج  تشابه   )
الوالايت  البد بني  واململمريكية األ املتحدة  نية  واسرتاليا،  كة  ، 

وإ  البدنية  املتحدة،  الرتبية  أبن  ذلك  وعلل  ونيوزلندا،  يرلندا، 
وصحية   رايضية  وقيم  ومهارات  ومعارف  معايري  على  تستند 

بطرح مبادرة     CDCوتروحيية مشرتكة بني الدول. وحديث ا، قام 
الصحية،   املنهواعتمد  املدارس  تقومي    ج عايل اجلودة يف معايري 

 CDC)املشاركة يف املبادرة منهج الرتبية البدنية جبميع املدارس 

Healthy Schools, 2019 و  ،)( رقم  معايري  1اجلدول  يوضح   )
اجلودنهج  املحمتوى   يف  عايل  البدنية. الرتبية  ة 

 1جدول
 ( CDC 2004) مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها الرتبية البدنية وفق  يف املنهج عايل اجلودة معايي حمتوى

 نص املعيار   حماور حمتوى املنهج عايل اجلودة م
 البدنية. نشطة  الزمة ألداء جمموعة متنوعة من األ مناط احلركة الألب كفاءة يف املهارات احلركية و  يظهر الطا ة  وأمناط احلرك   احلركية  املهارات ول األ 

 نشطة البدنية يف الدرس. سرتاتيجيات احلركية عند تطبيق األ ا للمفاهيم ، واملبادئ ، واال يظهر الطالب فهم   املفاهيم ، واملبادئ، واالسرتاتيجيات احلركية  الثاين
 نشطة البدنية ابنتظام. يشارك الطالب يف األ  نشطة البدنية ممارسة األ  الثالث 
 ياقة البدنية معزز للصحة ، وحيافظ عليها. لحيقق الطالب مستوى يف ال للصحة   ةالبدنية املعزز ياقة  لال الرابع 

نشطة  ماكن مزاولة األ أخرين يف  سؤولة ، توضح احرتامه لنفسه و اآل م  اجتماعية  يظهر سلوكيات فردية و سلوكيات فردية و اجتماعية مسؤولة  اخلامس 
 البدنية. 

فس، والتفاعل  جل الصحة، واالستمتاع، والتحدي، والتـعـبري عن النأنشطة البدنية من  يقدر الطالب األ  نشطة البدنية وقيم األ ية وفوائد  أمه السادس 
 .  االجتماعي 

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

( ملدة  يومي ا60الشدة  دقيقة   )  (Harold, Kohl, Heather, 

تربز  .(2013 اجلودة نهج  امل   معايريأمهية حتقيق    وهنا  اليت    عايل 
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اجملتمع  يف  تتجلى لدى    إحداثإىل    حاجة  حقيقي  تغري 
على   عربالتالميذ   األ  التحفيز  ابنتظام  نشط ممارسة  البدنية  ة 

اإل  من  الدم  للوقاية  وضغط  والشرايني  القلب  أبمراض  صابة 
حياته،  والكولسرتول  مراحل  عرب  الفرد  لدى  العافية  وتعزيز   ،

وخفض نسبة الدهون يف اجلسم ملكافحة زايدة الوزن والسمنة،  
لبدنية مدى احلياة، وتوفري فرص تربوية  وتعزيز مستوى اللياقة ا

األ ملمارسة  من  تعليمية  البدنية  الصحة،  أنشطة  تعزيز  جل 
وتقدير   الوقت  متنوعة عامة  كإدارة  املتعلمني مبهارات  وتزويد 

الرايضية واليت تستثمر يف    األلعابالذات، ومهارات حركية يف  
، وتنمية  املتعلمني البدنية  قدراتوتطوير    ، مناشط احلياة اليومية

ابل املرتبطة  البدنية  اإلاللياقة  املهارات  وحتسني  دراكية  صحة، 
جيابية حنو النشاط البدين  اإل  لدى املتعلمني، وتعزيز التوجهات

   ابدنيا  وصحي   ا لتبين منط حياته نشيط  
(CDC and National Association for Sport and 

Physical Education, 2004 .)    
هو "اجتهاد يف سبيل    مدرسي أبن أي منهج    ومن املعلوم 

املنهج   حيتاج  ولذلك  املنشودة"  الغاايت  إىل    املدرسي حتقيق 
حتقيق التكامل والشمول يف املعرفة من خالل التطوير املستمر  
والتقنية يف   العلمية  املستحداثت  يواكب  مكوانته حىت  جلميع 

)سالمة،   والصحية  البدنية  الرتبية  وي (268:  2007جمال    قول . 
ريد القول  أمن املفاجئ، وال  نه " ( أبKelly  ،5 :2006كيللي )

بينما كل  ظ نه مربك، لو  أب الرتبوي يف وضع اثبت،  النظام  ل 
إىل   إشارة  يتغري"، يف  الرتبوية    حاجةشيء حوله    إىل املؤسسة 

املنهج لتشمل    تقومي التوسع يف  و تطوير املنهج على حنو دوري،  
عليه املؤثرة  والعوامل  الدول    ، املفاهيم  جمتمعات  مكنت  اليت 

متنوعة ك جماالت  يف  نوعية  نقلة  حتقيق  من  الصناعة  املتقدمة 
االتصال. و  ووسائل  الرتبوية    التكنولوجيا  العلمية  وملا كانت 

للمجتمع،   يراد  تطور  أي  يف  األساس  حجر  هي  والتعليمية 
( عالم  م 2007حدد  مداخل  لتقومي  تع (  منها  ،  املدارسددة 
اجلودة  الباحثني  والذي    مدخل  قبل  من  ابهتمام  حظي 

واستخدم الرتبويني واسع    ،  والدراسات  يف  بشكل  املشاريع 
متعددة تسهم    أغراض ضمنه من  تملا    التقوميية للعملية التعليمية 

العحتسني    يف يف  والتقومي  والتنفيذ  التعليمية.  التخطيط  ملية 
أبوجيدر   ابألمر  التنويه  "ليس  املدارس  يف  اجلودة  توظيف  ن 

مؤسسات تربوية ذات بىن تتسم    املدارسن  ا ألالسهل" ، نظر  
وخمرجاهتا  مدخالهتا  يف  كر  ويذ (.  Glasser, 2010: 4)   ابلتنوع 

 ( املدرسي2007عالم  النظام  مكوانت  لعملية    (  ختضع  اليت 
دارة املدرسية، واملبىن  إل املعلم وفاعلية التدريس، وا  التقومي وهي:

نشطة واخلدمات الرتبوية واجملتمعية،  املدرسي والتجهيزات، واأل
   . وحتصيل التالميذ يف املواد الدراسية

الدراسات    جمموعةأجريت  وقد   منهج  جودة  لتقومي  من 
البدنية  املنهج  مشلت  ،الرتبية  بعض    مكوانت  منها    ا أو 

التدريس،  ك وطرق  العلمي،  واحملتوى  التعليمية،  األهداف 
الشافعي والكثريي    ويرى والوسائل التعليمية، وأساليب التقومي.  

( ي    ( 373 :  1996وعلي  "أن  هذه  إبمكانية  بكل  املنهج  قوم 
لتقومي    و أكثر، واملهم أنواحد منها أب قوم العناصر، وميكن أن ي  

  وأدوات تناسبه". ولذلك،  سلواب  كل عنصر من هذه العناصر أ
أهنا تقومي  مع الدراسات السابقة يف  تشرتك  الدراسة احلالية    فإن 

. أما  للمنهج من أجل حتسني العملية التعليمية يف الرتبية البدنية
التقومي أبسلوب  يتعلق  دراسة    ما  مع  تتفق  احلالية  فالدراسة 

( و ( 2015الزعيب   ،( اجلندي  و (2014دراسة  الطحاوي  ،  دراسة 
أ  (2016) املعايري،  يف تبين  القائم على  التقومي    يف حني سلوب 

)ختتلف   وحممد  هللا  عبد  دراسة  و 2007مع  محدان  (  دراسة 
(2008) .    

)دراسة  استخدمت   وحممد  هللا  دولة  2007عبد  يف   )
( معلمة  30عينة ) الاملنهج الوصفي املسحي، ومشلت    ،السودان 

بدنية   الثانوية،  تربية  الدراسة    نبجأ  وقد ابملرحلة  استبانة  على 
( من  تكونت  هي:  عبارة (  45اليت  حماور  مخسة  على  موزعة   ،

واحملتوى،  األ او هداف،  التعليمية،  طرق  والوسائل  لتدريس 
هداف  أأظهرت النتائج وضوح  و   اإلمكاانت املادية، والتقومي. و 

،  ( من مخسة4بقيمة وسيط حسايب مقداره )قها  ياملنهج وحتق 
( من مخسة،  4)قيمة الوسيط    جاءت ما حمور حمتوى املنهج  وأ

تعين القيمة  أ  وهذه  يرون  املعلمات  غالبية  املنهج  أن  ن حمتوى 
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على  الرايضية اجلماعية والفردية  حصلت األلعاب وقدمتحقق، 
استجابة  15) الطالبأ(  ميول ورغبات  وإشباع  بشدة،    ات وافق 

استجابة  12)على   البدنية  أ (  والصفات  (  9)على  وافق، 
بشدة  وافق)أ   ابتاستجا إىل  الدراسة  أشارت  . كما  (وأوافق 

فرو  دالة  وجود  بني  (α 0,05=)   حصائيا  عند مستوى داللةإق 
حول   اجل املعلمات  اخلواص  مادي  تنمية  دعم  وتوفري  سمية، 

األألصيانة   الرايضية  دوات  غري  كن  لجهزة  املعلمات  لصاحل 
حول    ة صائيتوجد فروق ذات داللة إح ال  املوافقات، يف حني  

 دوات للنشاط الرايضي.  دارة املدرسية يف توفري األ اإل  اهتمام
الرتبية  ( تقومي منهج  2008تناولت دراسة محدان ) وكذلك       

نظر   من وجهة  بفلسطني  الثانوية  املرحلة  يف  والرايضية  البدنية 
الوصفي  املنهج  البدنية، واستخدمت  الرتبية  ، وتكونت  معلمي 

من أ الدراسة  األ  مخسة   داة  واحملتوىحماور:  وطرائق  هداف،   ،
واأل  للمنهج،  التدريس،  املصاحبة  والفعاليات  التعليمية  نشطة 

النتائج   وأظهرت  حتقأ والتقومي.  بدرجة  املق  ين  جاء  نهج 
توى يف  احمل%(، وجاء    66,6) ارها  متوسطة وبنسبة مئوية مقد

األ  حتق  وىلاملرتبة  بدرجة  احملاور  مئوية  يبني  وبنسبة  متوسطة  ق 
 ( األ%( 70.5مقدارها  أما  فجاء ،  الثانية    تهداف  املرتبة  يف 
حتق )يبدرجة  مقدارها  مئوية  وبنسبة  متوسطة  يف  %(،  64.4ق 

%(.  56خرية بدرجة منخفضة )التقومي يف املرتبة األجاء    حني
دالة  ك فروق  وجود  الدراسة  بينت  املعلمني  إما  بني  حصائيا  

اإلانث ولصاحل  اجلنس  ملتغري  ال  تعزى  فروق  ت ، يف حني  وجد 
   تعزى ملتغري اخلربة يف التدريس. 

)و  اجلندي  دراسة  تقومي  2014هدفت  إىل  الرتبية  (  منهج 
واالعتماد،    البدنية اجلودة  لضمان  القومية  املعايري  ضوء  يف 

اإل العربية،  ابملدارس  مصر  مجهورية  يف  الرايضية  عدادية 
ومشلت   املسحي،  الوصفي  املنهج  ) الواستخدمت  (  104عينة 

الذين  معلم للمنهج  ومدراب  وموجها   استبانة    نعجابوا  أا  
( عدد  من  تكونت  اليت  أربعة 95الدراسة  على  موزعة  عبارة   )  

والتقومي.   واإلمكاانت،  واحملتوى،  األهداف،  هي:  حماور 
هداف  أعينة جاءت يف حمور  ال   استجاابت ن  أ وأظهرت النتائج  

)موافق( بنسبة بلغت    جابةاملنهج ككل ذات داللة لصاحل اإل 
الفنية  و %(  45.96) املهارات  الرايضيةحصلت  على    لأللعاب 

يف حني جاءت    ،%( 79.64وىل بنسبة مئوية بلغت ) املرتبة األ
ما  أ . و بني األهداف  خريةاملرتبة األ  يف  الثقة ابلنفس تنمية قيمة  

فجاءت   احملتوى،  داللة    استجاابتحمور  ذات  العينة ككل 
%(،  45.59جابة )موافق إىل حد ما( بنسبة بلغت ) لصاحل اإل
احلركيوحصل   األ  على  التوافق  بلغت  املرتبة  مئوية  بنسبة  وىل 

ويف  69.12) بنسبة  %(،  البدنية  اللياقة  السابعة  املرتبة 
حني%(،  63.50) النظرية  ت  جاء  يف  واملعلومات  املعارف 

األ املرتبة  )املرتبطة ابلتخصص يف  بنسبة  ويف  %(.  30.52خرية 
يتعلق املنهج،    مكاانتاإلبكفاية    ما  فقرات    جاءت لتدريس 

اإل  احملور لصاحل  دالة  بلغت  ككل  مئوية  بنسبة  )موافق(  جابة 
ويف  %(40.78) التقومي  ،  لصاحل  حمور  دالة  ككل  جاءت 

واستخلصت    . %(49.91جابة )موافق إىل حد ما( بنسبة )اإل
ن حمتوى املنهج حيتاج إىل إعادة نظر من قبل اجلهة  أ  الدراسة

القومية   املعايري  ضوء  يف  الطالب  ليوائم  التعليم  عن  املسؤولة 
 . لضمان اجلودة واالعتماد 

تقومي منهج الرتبية البدنية يف املرحلة  ب(  2015وقام الزعيب )
الكويت، ومشلت   بدولة  املدرسية  اجلودة  معايري  وفق  املتوسطة 

الذين    عينة الدراسة جابوا على  أعلى معلمي وموجهي املنهج 
بعة  أر عبارة موزعة على    (77استبانة الدراسة اليت تكونت من ) 

هي  األحماور  واأل:  البدنية،  للرتبية  العامة  هداف  هداف 
واأل واألالوجدانية،  احلركية،  و هداف  املعرفية.  ظهرت  أ هداف 

إحصائية  فروق  وجود  املعلمني    النتائج  استجاابت  بني 
بتنمية   املتعلقة  احلركية  لألهداف  املنهج  حتقيق  يف  واملوجهني 

، وأداء  ( ال )جابة  ية لدى التالميذ لصاحل اإلعناصر اللياقة البدن
بتناسق وتوافق لصاحل اإل  املهارات .  (إىل حد ما )جابة  احلركية 

العينة يف حتقيق  كما   بني  إحصائية  ذات داللة  فروق  وجدت 
اخلاصة   ابملعلومات  املتعلقة  املعرفية  لألهداف  ابجلسم  املنهج 

اإلائه  جز أو  ما )  جابةوالقوام اجليد لصاحل  ، وابلتعرف  (إىل حد 
من  أعلى   الوقاية  يف  البدين  النشاط  لصاحل  األ مهية  مراض 
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أ ال)جابة  اإل أ(.  فروق  يضا ،  وجود  إىل  النتائج  دالة  شارت 
املتعلقة  إ الوجدانية  األهداف  حتقيق  يف  ابلسعادة  حصائيا  

ممارسة   خالل  من  و ألنشطة  اوالرضا  اخلالء  أ الرتوحيية  نشطة 
هداف  مل حيقق املنهج من األ يف حني، (نعم )لصاحل االستجابة 

من: الوجدانية كال   على      والقدرة  احلركي  ابجلمال  االحساس 
النقد من زمالئه ومدرسيه  الدراسة هذتقبل  القصور    ا. وعزت 

املعلم   من  مشاركة كل  عدم  إىل  املنهج  حتقيق  يف  والسلبيات 
 هداف املنهج.  ألتلميذ يف صياغة وختطيط مفردات و وا

هدفت إىل تقومي منهج  فقد  (  2016دراسة الطحاوي )أما  و     
الشاملة   البدنيةالرتبية   اجلودة  معايري  ضوء    ملدارس اب  يف 

استخدمت املنهج الوصفي املسحي،  و دولة العراق،  عدادية باإل
حماور:  أومتثلت   مخسة  على  مشلت  استبانة  يف  الدراسة  داة 

العامةاأل واألهداف  ا، واحملتوى،  واإل هداف  مكاانت  لسلوكية، 
و  )أالرايضية،  على  وطبقت  التقومي،    ا موجه  (  75ساليب 

بدنية  تربية  إحصائية  أ و   . ومدرب  فروق  وجود  النتائج  ظهرت 
حول حتقيق املنهج لألهداف العامة لصاحل االجابة )ال( بنسبة  

العينة    استجاابت%(، وأما حمتوى املنهج فجاءت  70بلغت ) 
اإل لصاحل  داللة  ذات  احملور ككل  ما(  على  حد  )إىل  جابة 

ب )بنسبة  )50لغت  بنسبة  )نعم(  االجابة  ولصاحل   ،)%41.66  
العينة    استجاابت جاءت    ،  حمور االهداف السلوكية يف  %(، و 

لصاحل   داللة  ذات  والوجدانية  واحلركية  املعرفية  لألهداف 
% على  53.58،  % 60،  %72.92جابة )ال( بنسبة بلغت )اإل

حمور    االستجاابتجاءت  كما  التوايل(؛   التجهيزات  يف 
جابة )نعم(  م املادي ككل ذات داللة لصاحل اإلالرايضية والدع

( بلغت  التقومي،  أحمور    خريا ،وأ%(؛  47.37بنسبة  ساليب 
ن  أالدراسة   واستخلصتلصاحل اإلجابة )نعم(.  جاءت الداللة  
املنهج  يف   اهتمام  الرايضية    تركز  لأللعاب  املهارية  النواحي 

يف  البدنية  الصفات  حني  وبعض  النواحي    يف  قصور  يوجد 
يف    املتعلقة املعرفية   واالسرتاتيجيات  واخلطط  الرايضية  ابلثقافة 

واجلاأل الرايضية،  كالتنمية  لعاب  للمنهج  الوجداين  انب 
 واالنفعالية للتالميذ.  االجتماعية 

أهنا    تقومي املنهج يف  دراسات    دور(  2015وحيدد اجلعافرة )
ي قصور يف املنهج الدراسي قد يؤدي إىل "اخللل يف  أ كشف  ت

مدخالت العملية التعليمية واملتمثلة يف ختلف املناهج املدرسية  
جماالت   يف  وتوظيفها  والتكنولوجية  العلمية  الثورة  مواكبة  عن 

   (.280:  2015احلياة املختلفة" )اجلعافرة، 
مة يف  همنهج خطوة  امل  ميثل ،  السعودية   العربية   اململكة يف  و      

األ السارية مكافحة  غري  احلركة  مراض  وقلة  وعلى    . واخلمول 
فقد   ذلك،  من  اجلسمي  الرغم  الرتكيب  دراسات  سجلت 

نة بني الشباب والبالغني على  للسعوديني ارتفاعا  يف نسبة السم
(  Memish et al., 2013ن )ي دراسة ماميش وآخر كسواء،    حد  

أ إىل  توصلت  ملن  واليت  السمنة  نسبة  )أن  سنة  15عمارهم   )
( بلغت  اإل28.7فأكثر  املناطق  مجيع  مستوى  على  دارية  %( 

. كما حصلت دراسة اهلزاع وابحسني  العربية السعودية   ابململكة 
( واملصيقر  والسليماين  وقهوجي   ,.Al-Hazza et alوالسبيل 

سنة    14ة بني فئة اليافعني  )( على نسبة مقاربة للسمن  2014
الذكور    19إىل   اجلنسني  من  بلغت  و سنة(  %     24.1اإلانث 

يرج14و مبا  ابلتوايل،  وجو   ح%  من  فرضية  يعاين  تلميذ  د 
بني كل   عشر  أالسمنة  بني كل  وتلميذة  ذكور،  تالميذ  ربعة 

ذلك تلميذات.   إىل  دراسة،  ابإلضافة  -Alاهلزاع    أشارت 

Hazzaa, 2018)  انتشارها يف  ( حول مهددات الصحة ومدى 
السعودي النشاط  إىل    اجملتمع  قلة  مستوى  يف  عالية  نسب 

) البدين واخلمول بني األ البالغني  سنة( يف اجملتمع    64-15فراد 
%(  85%( إىل ) 26السعودي، فبلغت النسبة بني الذكور من )

  ويف %( يف بعض الدراسات.  91%( إىل )43أما اإلانث من )
اليافعني،   الدراسةفئة  أب (Al-Hazzaa, 2018  أظهرت  ن  ( 

إىل  يصل  مل  البدين  النشاط  به  املستوى  مستوى    املوصى 
  نوأ   للحصول على الفوائد الصحية من ممارسة النشاط البدين، 

قد  اخلطر على صحة اجملتمع السعودي من قلة احلركة واخلمول  
 صابة أبمراض القلب والشرايني.  يتجاوز اخلطر من اإل 

البدنية لألهداف  اخنفاض مستوى إن     حتقيق منهج الرتبية 
يلقي  واملعرفية  والصحية  على    الرتبوية  الفرد    صحة بظالله 
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دراسة املصطفى    أظهرت. فقد  يف املستقبل   السعودي   واجملتمع
( املعريف والصحي يف    ا( ضعف  2002وخباري  اجلانب  يف حتقيق 

االبتدائية ابملرحلة  البدنية  الرتبية  العربية    منهج  اململكة  يف 
دراسة  السعودية  وأشارت  وكانون  ،  السالم  وعبد  حجازي 

يف  إىل  (  2015) التالميذ  لدى  البدنية  اللياقة  مستوى  ضعف 
اب املتوسطة  الدولية املرحلة  ابملعايري  سعد  ترى  و .  ملقارنة  دراسة 

تنفيذ    معوقات   ( 2005) عند  املعلمني  تتعلق  امل تواجه  نهج 
الرايضية،   واإلمكاانت  والطالب،  واملعلم،  الدراسي،  ابملنهج 

  .املنهج   خمرجات عكس سلب ا على  ن قد ت،  أثناء اخلدمةوالتدريب  
هنا   إىل  ومن  احلاجة  إىل  إجاءت  هتدف  علمية  دراسة  جراء 

وفق   الثانوية  ابملرحلة  البدنية  الرتبية  منهج  حدث  أتقومي 
البدنية،   الرتبية  مناهج  يف  احلديثة  عايل  كالتوجهات  املنهج 

يشكل  اجلودة الذي  التعليمية   مدخال  ،  العملية  ،  لتجويد 
 . لمنهج يف املرحلة الثانوية لوالوقوف على الواقع احلايل 

السعودي  وأيض ا،    اجملتمع  حاجة  احلالية  الدراسة  تتناول 
البدين  النشاط  الفرد من اخلمول إىل  تغيري منط حياة    عرب   حنو 

ووزارة   الصحة  وزارة  مثل  احلكومية  املؤسسات  جهود  تظافر 
  التعليم وفق عمل منظم جيري يف تلك املؤسسات احلكومية كال  

وإمكاان  دوره  هذا  حسب  يذهب  وابلتأكيد  بعد  أ الدور  ته. 
إىل مبادرات عملية قابلة    املعلومات الصحية  تلقنيوأعمق من  

دوار جاء  للتنفيذ تتناسب مع فلسفة وبيئة الفرد. ومن تلك األ 
قرار وزارة التعليم السعودية بتعديل مسمى منهج الرتبية البدنية  
الوزارة   عزم  ليعكس  والصحية،  البدنية  الرتبية  منهج  إىل 

يف   البدنية  املستقبلي  لألنشطة  الصحي  الفرد  احتياج  تلبية 
عمل  الشباب  وبداية  بني  الصحة  لتعزيز  و حقيقي  منط  ،  تغيري 

الشباب   ممارسة  أ يف  حياة  حنو  بعدها،  وما  الدراسة  فرتة  ثناء 
متعدد صحية  فوائد  وحتصيل  بدنيا ،  النشيطة  دون  احلياة  ة 

اإل  يف  املدرسة  بدور  األاملساس  للتالميذ  عداد  كادميي 
(Abolfotouh, 2013.)   

الدراسة  أتظهر  و  هذه  النظرية يف احلالية  مهية  الناحية    : من 
يف اململكة العربية السعودية  منهج الرتبية البدنية والصحية   تقومي

حدث  أمن    االجتاه، وهذا  معايري املنهج عايل اجلودةمن منظور 
  تقومي يسهم يف  يف بناء وتطوير املناهج الدراسية، مما   االجتاهات

العامليةنهج  امل التوجهات  و وفق  مناهج  ؛  يف  للدراسات  إضافة 
املناهج   يف  املختصني  معرفة  لتثري  والصحية  البدنية  الرتبية 

صانع القرار يف  و ،  دريس الرتبية البدنية يف املدارسلتواملمارسني  
التعليم السعودية    وزارة  العربية  العملية  مستوى  حول  ابململكة 

ملعايري    ةي التعليم وفقا   الثانوية  املرحلة  من  يف    مؤسسة معتمدة 
   بية البدنية والرايضية. الرت جمال دولية رائدة يف 

أبهنا  أمهيتها  فتأيت  التطبيقية،  الناحية  من  تستجيب    :أما 
التعليم   وزارة  جهود  وتطوير  إىل  بناء  يف  املعايري  مدخل  لتبين 

  املناهج املدرسية، واليت هتدف إىل بناء معايري جلميع املناهج يف 
لة،  ن يعرفه الطالب يف كل مرح أ التعليم العام، وحتديد ما جيب  

منها  يف كل  عمله  يستطيع  القائمني  ؛ كما  وما  الدراسة  تزود 
البدنية والصحية بتصور حول حتقيق   على تطوير منهج الرتبية 

احملددة  ل نهج  امل الثانوية ألهداف  املرحلة  ضوء    يف  معايري  يف 
و  اجلودة،  عايل  املعلو املنهج  املرحلة  ن  أم  من  يف  همهذه  مة 

العام   الدراسي   د  تع  إذ التعليم  املراحل  تنضج  خامتة  وفيها  ة، 
ومهارات   والنشاط    واجتاهات سلوكيات  الصحة  حنو  الفرد 

جراء املقارانت بني اململكة  إفرصة  الدراسة  نتائج  تتيح  ؛ و البدين 
السعود  األالعربية  والدول  يف ية  املتقدمة  الرتبية  منهج    خرى 

املنهج  سبقت اململكة يف تبين مدخل    البدنية والصحية، واليت
 املنهج.   وتقومييف بناء  عايل اجلودة 

 ف الدراسة: اهدأ
 هدفت الدراسة احلالية إىل :  

يف املدارس الثانوية    ق منهج الرتبية البدنيةي حتق  درجة  حتديد .1
  املنهج حمتوى  مبدينة الرايض يف اململكة العربية السعودية ملعايري  

قبل    اجلودةعايل   من  األمراض  املعتمدة  على  السيطرة  مراكز 
 . (CDC, 2004)  والوقاية منها

على   .2 اإلالتعرف  بني  الفروق  عينة    استجاابت حصائية 
حول يف    الدراسة  البدنية  الرتبية  منهج  الثانوية    املرحلةحتقيق 

ملنهج  حمتوى امبدينة الرايض يف اململكة العربية السعودية ملعايري  
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 ( اجلودة  ملتغري و   (،CDC, 2004عايل  تعزى  املؤهل  اتاليت   :
كادميي للمعلم، وسنوات اخلربة يف التدريس، والتدريب أثناء  األ

 . مكاانت الرايضية واإل  ،ودعم قائد املدرسة ، اخلدمة

 :  الدراسة تساؤالت
 : يني تالتساؤلني اآلجتيب الدراسة احلالية على 

الثانوية   .1 املدارس  يف  البدنية  الرتبية  منهج  حتقيق  درجة  ما 
املنهج عايل   السعودية ملعايري  العربية  اململكة  الرايض يف  مبدينة 

مراكز السيطرة على األمراض والوقاية  املعتمدة من قبل  اجلودة  
 (؟ CDC, 2004) منها 

  استجاابت هل توجد فروق دالة إحصائيا  بني متوسطات   .2
يف   والصحية  البدنية  الرتبية  منهج  حتقيق  حول  الدراسة  عينة 
اجلودة   عايل  املنهج  ملعايري  الرايض  مبدينة  الثانوية  املدارس 

(CDC 2004 )كادميي للمعلم،  ، اليت تعزى ملتغريات: املؤهل األ
اخلدمة،   أثناء  والتدريب  التدريس،  يف  اخلربة  ودعم  وسنوات 

 مكاانت الرايضية؟واإل،  قائد املدرسة 

   : منهجية الدراسة وإجراءاهتا
املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة  الدراسة احلالية    ت استخدم

منهج الرتبية البدنية    حتقيق الدراسة الذي يتم من خالله تقومي  
الثانوية   املرحلة  الرايض  يف  عايل  امل  حمتوى   عايريملمبدينة  نهج 

واقع  اجلودة يف  حتققها كما  درجة  وصف  هبدف  وذلك   ،
 (. 2006)العساف،  املدارس
 عينة الدراسة : جمتمع و 

الرتبية    يتكون    معلمي  مجيع  من  الدراسة  وعينة  جمتمع 
الفصل  الثانوية    املرحلة البدنية يف   العام  يف  من  الثاين  الدراسي 

الرايض،  2017/2018املوافق    ، ه 1438/1439الدراسي   مبدينة 
رة العامة للتعليم  وفق آخر إحصائية رمسية منشورة من قبل اإلدا

الرايض ) ،  مبنطقة  عددهم  التعليم (  176وبلغ  )وزارة  ،  معلما  
املعلمني (.  2017 من  الدراسة  عينة  اختيار  لطبيعة  ،  ومت  نظرا  

تتطلب   اليت  دقيقة  الدراسة    . املدارس املطبق يف    ملنهجابمعرفة 
اختيار كما   الثانوية    مت  ابملقررات  املرحلة  الدراسة  نظام  ألن 

السعودية  العربية  اململكة  يف  املؤسسة  ،  حديث ا   طرح  وحاجة 
ل  الدراسي  التعليمية  النظام  هذا  يف  البدنية  الرتبية  منهج  تقومي 

 .  ( 2016)وزارة التعليم،  اجلديد

 : الدراسةجراءات إ
ة وزارة التعليم إلجرائها  موافق   حصلت الدراسة احلالية على 

الرايض،   الثانوية يف مدينة  املرحلة  داة  أ  توزيع  مت و على مدارس 
مجيع  إ الدراسة   على  البدنية لكرتونيا   الرتبية  طريق    معلمي  عن 

املعلومات  إ تقنية  الرتبية    ، ابلوزارةدارة  مشريف  مع  وابلتنسيق 
يف  التعليم  البدنية  على    مكاتب  املعلمني  وتشجيع  ملتابعة 

ا يف  واس املشاركة  الدراسة  لدراسة.  تطبيق    سابيع، أربعة  أتغرق 
اسرتجاع  ، بنسبة  استبانة (  110املكتملة )  االستباانت بلغ عدد  و 
(62.5  .)% 

 الدراسة :  وفقاً ملتغيات   أفراد العينة وصف 
على  الدراسة  اب  ( 110)  اشتملت  بدنية  تربية  ملرحلة  معلم 

وفق    وصفا  للعينة  ( 2. وينب اجلدول )الثانوية يف مدينة الرايض 
 .   ة متغريات الدراسة الرئيس

 :2جدول 
 :العينة وفقاً ملتغيات الدراسةوصف أفراد  

 %ية  النسبة املئو  العدد  الفئة   املتغيات
 % 3.6 4 الدبلوم  األكادميي املؤهل  

 %80 88 البكالوريوس 
 16.4% 18 دراسات عليا 

 14.5% 16 قلأسبع سنوات ف اخلربة يف التدريس
 27.3% 30 عشرة سنة   ربعأمثان إىل  
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 %ية  النسبة املئو  العدد  الفئة   املتغيات
 58.2% 64 سنة فأكثر   ةعشر   مخس

 87.2% 86 نعم، حضرت دورة  أثناء اخلدمةالتدريب  
 21.8% 24 ال 

 45.5% 50 بدرجة كبرية   ةمتوافر  مكاانت الرايضيةتوافر اإل
 41.8% 46 متوسطة 
 12.7% 14 ضعيفة

 22.7% 25 دعم كبري  دعم قائد املدرسة 
 44.5% 49 متوسط 

 32.7% 36 ضعيف  

 أداة الدراسة : 
مراكز السيطرة  معدة مسبقا  من قبل   عايري  مب االستعانة  مت  

والوقاية   األمراض  تقوميCDC, 2004)على  لغرض  منهج    ( 
البدنية   وقد اختريت    . الرايض  مبدينة الثانوية    املدارس يف  الرتبية 

بعد    املعايري هذه   الدراسة  على    االطالع إلجراء  املستفيض 
مبوضوع  األ العالقة  ذات  السابقة  والدراسات  العلمية  دبيات 

أصدرت من جهة خمتصة    إذنظرا  جلودة هذه املعايري  و   ، الدراسة
الرتبية  يف  أ  ومعتربة  قبل  من  استخدامها  ومت  نظمة  البدنية، 

الوالايت   مثل  البدنية  الرتبية  منهج  تقومي  يف  املتقدمة  التعليم 
األ معايري  ل و ،  مريكيةاملتحدة  وجود  معدم  الرتبية حملتوى    نهج 

السعودي والصحية  البدنية   التعليم    النسخة  ت ترمج  . يف 
العربية بواسطة الباحث وهو متخصص يف  اإل اللغة  جنليزية إىل 
حتداث     جنليزية متقن للغة اإلالرتبية البدنية و هج وطرق تدريس  منا

الرتمجة  وكتابة  جودة  ولتحسني  األصلية    االستبانة  رضتع  . 
التدريس   وطرق  املناهج  بقسم  خرباء  على  املرتمجة  والنسخة 

يف صورهتا النهائية من  وتكونت    ،للمراجعة جبامعة امللك سعود  
مؤشرات  تتناول    عبارة (  30)  حيتوي على  ، ول اجلزء األ  : جزأين 
عايل  امل  حمتوى   معايري البدنية   اجلودةنهج  الرتبية  مقسومة  ،  يف 

مبقدار   :  ة رئيس  حماور  ستةعلى    عبارات   مخسة ابلتساوي 
و  احلركية  احلركةأاملهارات  واالسرتاتيجيات    بادئ وامل،  مناط 

و احلركية األ ،  يف  البدنية املشاركة  و نشطة  البدنية  لا ،  عزز  امل لياقة 
  النشاط  بيئةاجتماعية مسؤولة يف  و   سلوكيات فردية، و للصحة 

وأالبدين  و ،  البدنية   وقيم   فوائد مهية  الثاينما  أ   .األنشطة  :  اجلزء 
األ  يتناول املؤهالبياانت  الدراسة:  عينة  أبفراد  اخلاصة  ل  ولية 

ودعم  ،  أثناء اخلدمةالتدريب  و اخلربة يف التدريس،  و كادميي،  األ
 . واإلمكاانت الرايضية ،  قائد املدرسة 

 :   داة الدراسةأصدق  
احملكمني صدق  :  صدق  من  التحقق  سة  ار الد  استبانةمت 

الظاهري    سلوب أ  ما ستخداب على    إذالصدق    أربعة عرضها 
الرتبية  يف    خرباء تدريس  وطرق  امللك  جبالبدنية  مناهج  امعة 

مناسبة  أوالذين  سعود،   حول  مالحظاهتم  للبيئة  عطوا  األداة 
السعودية للمحور.    ومالئمتها   الفقرات  ضوح و و ،  الرتبوية 

ال   املقرتحةالتعديالت    وتضمنت بعض  صياغة    ، عباراتإعادة 
 . خذ هبا مجيعا  ومت األ

 الداخلي:  االتساق صدق  
الداخلي    مت  االتساق  بتطبيقها    لألداةالتحقق من صدق 

البدنية    ميدانيا   الرتبية  معلمي  من  استطالعية  عينة  على 
  بلغت   من غري عينة الدراسة   الثانوية يف مدينة الرايض   ملدارساب
االتساق  حساب معامل االرتباط بريسون ملعرفة  و ،  ( معلما  30)

إليه،   عبارةبني كل    الداخلي تنتمي  الذي  درجة  و   واحملور  بني 
هر يف اجلدول رقم  كما يظ  لالستمارةابلدرجة الكلية    عبارةكل  

(3 .) 

 3جدول 
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  :االتساق الداخلي صدق معامل ارتباط بيسون حلساب
 احملور السادس احملور اخلامس  احملور الرابع  احملور الثالث  احملور الثان  ول احملور األ

رقم  
 العبارة 

رقم   االرتباط معامل 
 العبارة 

رقم   االرتباط معامل 
 العبارة 

رقم   االرتباط معامل 
 العبارة 

رقم   االرتباط معامل 
 العبارة 

رقم   االرتباط معامل 
 العبارة 

 االرتباط معامل 

1 0.498** 6 0.543** 11 0.664** 16 0.717** 21 0.600** 26 0.757** 

2 0.587** 7 0.686** 12 0.698** 17 0.748** 22 0.629** 27 0.745** 

3 0.501** 8 0.660** 13 0.582** 18 0.680** 23 0.742** 28 0.668** 

4 0.430** 9 0.725** 14 0.692** 19 0.709** 24 0.733** 29 0.736** 

5 0.641** 10 0.718** 15 0.727** 20 0.739** 25 0.765** 30 0.826** 

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

معامالت ارتباط كل  ن مجيع  أ(  3يتضح من اجلدول رقم )
،  (0.01عند مستوى )حصائيا   إدالة  موجبة و   حمورهامع    عبارة
-0.430)  العاليةاملتوسطة و   ن قوة االرتباط تراوحت بني أكما  

 . احلالية  لتطبيق يف هذه الدراسةل( وهذه القيم مناسبة  0.826
 :  داة الدراسة أثبات 

ألفا كرونباخ   إجراءمت   ثبات  معامل   Cronbach's)  اختبار 

Alpha)  ولكل حمور على  حلساب ثبات أداة الدراسة بكاملها ،
)ةحد رقم  اجلدول  ويوضح  الثبات  قيم  (  4،  لمحاور  لمعامل 
 داة.  ولأل 

 4جدول
  :أداة الدراسة لقياس ثبات  Cronbach's Alpha (α)  معامل ألفا كرونباخ 

 ألفا كرونباخ معامل     العباراتعدد   احملاور     م
 0.725 5 مناط احلركة أاملهارات احلركية و  ول األ 

 0.855 5 املفاهيم، واملبادئ ، واالسرتاتيجيات احلركية  الثاين
 0.766 5 نشطة البدنية املشاركة يف األ  الثالث 
 0.838 5 للصحة   ةاللياقة البدنية املعزز  الرابع 

 0.862 5 نشطة البدنية ماكن مزاولة األ أكيات فردية واجتماعية مسؤولة يف  سلو  اخلامس 
 0.905 5 نشطة البدنية وفوائد وقيم األ مهية  أ السادس 

 0.952 30 الثبات الكلي  

ثبات الكلي ألداة  ن معامل الأ(  4اجلدول رقم )يتضح من  
قد   الثبات  ( 0.952)  بلغالدراسة  معامالت  تراوحت  فيما   ،

( بني  إىل    عامالتامل  هذهو (  0.905-0.725للمجاالت  تشري 
الثبات   درجة  من  هبا    عالية  الوثوق  استخدام  ميكن  أجل  من 

 أسئلتها.    نع البياانت الالزمة لإلجابة ع أداة الدراسة جلم

 حصائية:  ساليب اإلاأل
ب  الدراسة  للعلوم  استخدمت  اإلحصائية  احلزم  رانمج 

البياان SPSS)   االجتماعية  لتحليل  عينة  (  اليت مت مجعها من  ت 
االختبارات  الدراسة ومشلت  التكرارات  ية تاآلحصائية  اإل ،   :

املئويةو  )النسب  بريسون  ارتباط  ومعامل   ،Pearson 

Correlation)( ألفا كرونباخ  ومعامل   ،Cronbach's Alpha 

α ) و احلسايب  ،  )  و (  Mean)  املتوسط  املعياري   .Stdاالحنراف 

Deviation)( ت  واختبار   ،t-Test  )املستقلة ،  للعينات 
)    اختبار و  األحادي  التباين   ـف  (One Way ANOVAحتليل 
(F للفروق بني اجملموعات )( واختبار شيفيه ،Sheff'e  للفروق )

   .  البعدية 
استخدام  ليكرت  وجرى    الثالثي   ( Likert)  مقياس 

حماور    عبارات من    عبارةلتحديد استجاابت عينة الدراسة لكل  
و األ املقياس  داة.  يف  املستوايت  من  مستوى  لكل  قيمة  حتديد 

اآل النحو  غري  (  1)،  جزئيا  (  (2متحقق كليا ،  3) ):  يت على 
الدراسةوألغمتحقق.   عينة  استجاابت  حتليل  مت حتديد  راض   ،

الفئة   املعادلة  األ  لعباراتطول  خالل  من  الفئة) داة    = طول 
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العليا  الفئة  الدنيا   -  درجة  الفئة  )   ÷   درجة  الفئات  ÷  3عدد 
املتوسطات  و   (،0.67  =   (3-1) على  للحكم  املقياس  اعتماد 

   . (5احلسابية كما هو موضح يف اجلدول رقم )

 5جدول 
 : األداةيمة كل مستوى يف مستوايت مقياس ق

 قيدرجة التحق طول الفئة
 غري متحقق  1 – 1.67

 جزئي  2.33 – 1.68
 كامل 3 – 2.34

 نتائج الدراسة: 
منهج الرتبية    قيحتق   درجةما  ول:  األ  التساؤل  نلإلجابة ع   

يف   مب  املرحلة البدنية  ابدينة  الثانوية  العربية  الرايض  ململكة 
؛ مت  ( CDC, 2004املنهج عايل اجلودة ) حمتوى  عايري  السعودية مل

و  احلسابية  املتوسطات  املعياريةحساب    والرتتيب  االحنرافات 
الدراس   الستجاابت  عينة    متيضا   وأ  ، حموروفق كل  ة  أفراد 

 . (6جدول )  ككل  للمحاور  حساهبا 

 :(6اجلدول رقم )
 : اجلودة عايلاملنهج  معايي منهج الرتبية البدنية والصحية يف املرحلة الثانوية يف ضوء قيتحق الرتب ل املعيارية و  واالحنرافاتحلسابية املتوسطات ا 

 قيدرجة التحق الرتبة االحنراف املعياري املتوسط عايل اجلودة   حماور حمتوى املنهج م
 جزئي  1 0.495 2.06 احلركية وأمناط احلركة  املهارات     ول األ 

 5 0.559 1.96 املفاهيم، واملبادئ ، واالسرتاتيجيات احلركية  الثاين
 2 0.541 2.05 نشطة البدنية املشاركة يف األ  الثالث 
 4 0.634 2.00 للصحة   ةاللياقة البدنية املعزز  الرابع 

 3 0.593 2.00 نشطة البدنية ماكن مزاولة األ أكيات فردية واجتماعية مسؤولة يف  سلو  اخلامس 
 6 0.629 1.96 نشطة البدنية مهية وفوائد وقيم األ أ السادس 

 جزئي 2.01 املتوسط  العام 
ق منهج الرتبية البدنية  يحتق   نأ (  6يتضح من اجلدول رقم )

الثانوية   املرحلة  معايري يف  عايل  املحمتوى    يف ضوء    اجلودة نهج 
جزئي   تجاء احملاوربدرجة  مجيع  متوسطات  وقعت  إذ  ،  ة، 

ق اجلزئي،  يتوسط العام يف نطاق مستوى التحق امل إىل    ابإلضافة
ق أ كما   بني    االحنراف ة  يمن  تراوحت  و  0.495)املعياري   )

القيم تظهر تقاراب  يف آراء عينة الدراسة حول  (، وهذه  0.634)
حتق حماور  احملاور.  ق  ي مستوى  مجيع  حصول  من  الرغم  وعلى 

(  6يتضح من اجلدول رقم )،    ق جزئي ياملنهج على مستوى حتق
أمناط  و احلركية  )املهارات  ول  لمحور األ أعلى ل  اق  يحتق هناك    أن

األ  فقد ة(  احلرك املرتبة  يف  بني  جاء  قيمة  وىل  وبلغت  احملاور 
قل  أ   ق  ي حتق  يوجديف حني  ،  من ثالثة   (2.06املتوسط احلسايب )

الثاين يف   وامل   احملور    ( احلركية  واالسرتاتيجيات ،  بادئ)املفاهيم، 
السادس  و  وفوائدأ) احملور  جاء   وقيم   مهية  البدنية(  يف    األنشطة 

والسادسة املرتب اخلامسة  التوايل،  ة  املتوسط    على  قيمة  وبلغ 
 (.  1.96احلسايب هلما )

حتقيق  أو  درجة  وترتيبها  احمل  عبارات من    عبارةكل  ما  ور 
 . ( 7اجلدول رقم ) يف  ، سيتم تفصيلها حسب املتوسط احلسايب

 
 7جدول 

   :سةراالد داة أ لفقرات الرتبحلسابية واالحنرافات املعيارية و املتوسطات ا 
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املتوسط   التحقق درجة   التكرار العبارة   م
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

 الرتبة
النسبة  
 املئوية

غي   جزئية كاملة
 متحقق

األ  1 احلركية  املهارات  حول  األ ساسية  دروس  من  لثالثة  لعاب  واملتقدمة 
   .الرايضية 

 14 0.640 2.045 25 65 20 ك
% 22.7 59.1 18.2 

حول  رو د 2 احل س  األ املهارات  الضرابت  )مثل:  التخصصية  مامية  ركية 
 . اخللفية اهلجومية يف لعبة التنس(و 

 29 0.671 1.700 46 51 13 ك

% 11.8 46.4 41.8 
اثنني   3 بني  الدمج  حول  )مثل:  أو  أدروس   ، احلركية  املهارات  من  كثر 

 . لعاب القوى(أقرص يف  مناقشة آلية رمي ال
 10 0.738 2.073 26 50 34 ك

% 30.9 45.5 23.6 
أب 4 للمتعلم  تسمح  اخلربات  دروس  يستخدم  تطبيق عملي  ن  التعليمية يف 

  : متبوعة  أ)مثل  خطوات  إىل  جمزئة  القوى  أبلعاب  الثالثي  القفز  داء 
 . بتطبيق عملي( 

 3 0.715 2.273 17 46 47 ك

% 42.7 41.8 15.5 
مستوى   5 إىل  بوضوح  تشري  الطالب  تعليمات  لتدريس  املناسب  الصف 

 . املهارات احلركية
 5 0.730 2.209 20 47 43 ك

% 39.1 42.7 18.2 
  ا مة ألمناط احلركة ، مثل تدريس الطالب موضوع  همدروس حول مميزات   6

امل الفنية  اخلطوات  مهحول  يف  الساحقة  مة  متقدمة كالضربة  هارات 
 مامية يف الطائرة. األ 

 1 0.671 2.445 11 39 60 ك

% 54.5 35.5 10 
، واخلطط الرايضية على مدى  نشطة البدنية اهيم احلركة، األ دروس يف مف 7

 . صفوف املرحلة الثانوية
 4 0.706 2.245 17 49 44 ك

% 40 44.5 15.5 
،رو د 8 الرمي(  مسافة   ، الدوران  )مثل:  احلركية  امليكانيكا  علم  و أ  س يف 

و تطبيقات   علم  من  عضاء  أائف  ظمبادئ  الذايت  أاجلسم  التقييم  جل 
 . للمهارات احلركية

 30 0.727 1.627 57 37 16 ك

% 14.5 33.6 51.8 
احلركي   9 التطور  مفاهيم  و  احلركي  التعلم  يف  دور  )مثلدروس  مناقشة   :

و الوقت املستغرق يف  أعملية التعلم ، مراحل التعلم ،  التحسن السريع يف
 . (فعل بني خمتلف اجملموعات العمرية الردة  

 28 0.718 1.718 48 45 17 ك

% 15.5 40.9 43.6 
املناسب   10 الصف  مستوى  إىل  بوضوح  تشري  الطالب  لتعليمات  تدريس 

 . مفاهيم احلركة ، املبادئ ، والتكتيك الرايضي 
 25 0.723 1.809 41 49 20 ك

% 18.2 44.5 37.3 
ترو د 11 يف  سباب  أالطالب  علم   س  األ مناط  أالتـغـري  البدنية  ممارسة  نشطة 

 . البالغنينشطة البدنية املوصى به للشباب و ما مقدار األ ى احلياة، و مد
 7 0.743 2.127 24 48 38 ك

% 34.5 43.6 21.8 
دروس تعلم الطالب كيف يطورون أبنفسهم برانمج نشاط بدين شخصي   12

تقييم ذايت ملستوى   بناء على  البدنية ،  ايطبقونه  البدنية واللياقة  ألنشطة 
 واختيارات واهتمامات الطالب  

 16 0741 2.036 28 50 32 ك

% 29.1 45.5 25.5 
أب 13 للطالب  تسمح  الرايضي    ايطبقو ن  دروس  التدريب  مبادئ  أبنفسهم 

 . على ممارستهم لألنشطة البدنية والرايضية احملببة
 13 0.734 2.045 27 51 32 ك

% 29.1 46.4 24.5 



 ...( من وجهة نظرCDC 2004راشد بن حممد جساس: تقومي منهج الرتبية البدنية والصحية يف ضوء معايري حمتوى املنهج عايل اجلودة )
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املتوسط   التحقق درجة   التكرار العبارة   م
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

 الرتبة
النسبة  
 املئوية

غي   جزئية كاملة
 متحقق

مستوى 14 بقياس  للطالب  تسمح  و األ   دروس  البدنية  استخدام  نشطة 
   .اسرتاتيجيات تغري السلوك املناسبة لتحسني ذلك

 27 0.750 1.773 46 43 21 ك

% 19.1 39.1 41.8 
حمدد 15 لتدري  ةتعليمات  املناسب  الصف  مستوى  إىل  بوضوح  س  تشري 

 . مهاراتالطالب مفاهيم النشاط البدين و 
 17 0.702 2.036 25 56 29 ك

% 26.4 50.9 22.7 
األ  16 حول  عندروس  لكل  املعززة  البدنية،  نشطة  اللياقة  عناصر  من  صر 

 . هدافهم الشخصية يف اللياقة أتساعد الطالب على حتقيق  نشطة  أو 
 2 0.728 2.318 17 41 51 ك

% 47.3 37.3 15.5 
تمرينات )مثل :  عضاء والاأل ائف  ظبعلم و ساسية  أدروس حول مفاهيم   17

 . شارات و استقباهلا من العضالت( إرسال  إقدرة الدماغ على  
 26 0.760 1.809 44 43 23 ك

% 20.9 39.1 40 
، و  املرتبطة ابلصحة وفق السن واجلنسدروس حول معايري اللياقة البدنية   18

   . بياانهتم الشخصية للياقة البدنية ري تفسكيف يقوم الطالب بقياس و 
 6 0.679 2.155 18 57 35 ك

% 31.8 51.8 16.4 
املرتبط   19 البدنية  للياقة  شخصي  برانمج  بتطوير  للطالب  تسمح  دروس 

 ة. هداف حمددأمل على  تابلصحة ، يش
 19 0.784 1.991 34 43 33 ك

% 30 39 30.9 
حمدد 20 املناسب  ةتعليمات  الصف  مستوى  إىل  بوضوح  لتدريس    تشري 

 املرتبطة ابللياقة البدنية.   نشطةالطالب املفاهيم و األ 
 11 0.714 2.055 25 54 31 ك

% 28.2 49.1 22.7 
زود الطالب ابلفرص املناسبة إلظهار مهارة القيادة )مثل: قيادة  تس  رو د 21

   .جمموعة  للمشي بعد هناية اليوم الدراسي( 
 9 0.743 2.082 26 49 35 ك

% 31.8 44.5 23.6 
شاركة يف تعليم وتدريس النظام والربوتوكول  الطالب على امل س حتث  رو د 22

 . ثناء دروس الرتبية البدنية وخارجها أاملقدمة  لعاب  املتبع يف الرايضة واأل 
 22 0.770 1.955 35 45 30 ك

% 27.3 40.9 31.8 
ملعلمي 23 تسمح  األ   دروس  عوامل  تدريس  البدنية  والسالمة  الرتبية  من 

األ وإ من  متنوعة  جمموعة  يف  اللياقة  جراءاهتا  واختبارات   ، البدنية  نشطة 
 . لعاب الرايضية البدنية، واأل 

 8 0.721 2.127 23 52 35 ك

% 31.8 47.4 20.9 
قدم يف عمر  تدفع الطالب إىل حتديد آاثر عناصر مثل الت  ةدروس حمدد 24

،   سري ، والبيئة ، والثقافة، واجلنس ، واالنتماء األ عاقة  ، واإل نسان  اإل 
    .نشطة البدنيةعلى مستوى مشاركة الفرد يف األ 

 23 0.760 1.909 37 46 27 ك

% 24.5 41.8 33.6 
حمدد 25 ل  ةتعليمات  املناسب  الصف  مستوى  إىل  بوضوح  تدريس  تشري 

املفاهيم واملهاالطالب  واأل ،  الشخصية  رات،  ابملسؤولية  املتعلقة  نشطة 
 . والسلوك االجتماعي يف بيئة النشاط البدين 

 18 0.684 1.991 26 59 25 ك

% 22.7 53.6 23.6 
مهية  أ، وأثرها ) مثل:  نشطة البدنية يف ثقافات خمتلفةأل دروس حول دور ا 26

 . رايضة أو لعبة معينة يف بلدان خمتلفة( 
 15 0.753 2.036 29 48 33 ك

% 30.0 43.6 26.4 
واأل   دروس تسمح 27 الرايضة  بتحليل خصائص  اليت  لطالب  البدنية   20 0.789 1.964 36 42 32 كنشطة 
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املتوسط   التحقق درجة   التكرار العبارة   م
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

 الرتبة
النسبة  
 املئوية

غي   جزئية كاملة
 متحقق

 32.7 38.2 29.1 % . يستمتعون هبا شخصيا  
نشطة البدنية  يف األ   تسمح للطالب ابلتعرف على مفاهيم اجلمالدروس   28

النفس يشعر  و  التعبري عن  مناقشة دورها )مثل: ملاذا استخدام احلركة يف 
 الرضى(  

 24 0.744 1.845 40 47 23 ك

% 20.9 42.7 36.4 
  ، تحدي الشخصي و املنافسة الرايضية دروس تعلم الطالب الفروق بني ال 29

لو  فرصة  األ طالب  لتقدمي  على  األ قل  الختيار حتديني  البدنية  نشطة  من 
 .احملاولة لتحقيقهاو 

 21 0.758 1.955 34 47 29 ك
% 26.4 42.7 30.9 

حمدد 30 إ  ةتعليمات  بوضوح  مفاهيم  تشري  لتدريس  املناسب  الصف  ىل 
 . نشطة مرتبطة ابلقيم يف األنشطة البدنيةأومهارات و 

 12 0.721 2.045 26 53 31 ك
% 28.2 48.2 23.6 

 

عام،   )بشكل  رقم  اجلدول  من  املتوسطات  ن  أ   ( 7يتضح 
حسايب  بني  تراوحت    للفقرات احلسابية   متوسط  قيمة  أعلى 

درجة2.445))مقداره   ومتثل  لل  حتقيق  ،  منهج    عبارةكاملة  يف 
قل درجة عند قيمة  أو ،  الرتبية البدنية والصحية ابملرحلة الثانوية

درجة عدم حتقيق    ((1.627 يشري    ،للعبارةومتثل  وجود  إىل  مبا 
يف م  املنهج  حتقيقدرجة    تباين  عايل  املنهج  حمتوى  عايري  وفق 

على    بناء  جزئية وغري متحقق كاملة و بني متحقق بدرجة   اجلودة
 املقياس املتدرج الثالثي.  

التفصيلية   النتائج  أاالستبانة   لعبارات وتبني  رقم    العبارة   ن ، 
مميزات  درو "  ونصها  ( 6) حول  احلركة" همس  ألمناط  ،  مة 

الدراسة األجاءت   عينة  استجاابت  ترتيب  يف  و وىل  حصلت  ، 
  ، كاملةق  ي (، ومتثل درجة حتق2.445على متوسط حسايب بلغ )

)  والعبارة "(  16رقم  األونصها  لك دروس حول  املعززة  ل  نشطة 
البدنية اللياقة  عناصر  من  و عنصر  الطالب  أ،  تساعد  نشطة 

حتقيق   اللياقة"أعلى  يف  الشخصية  ،  هدافهم  اثنية  جاءت   ،
)و  مقداره  حسايب  متوسط  على  درجة  2.31حصلت  ومتثل   )

أن .  حتقق جزئي  )  العبارة   يف حني  "8رقم  ونصها  س يف  رو د( 
عضاء  أائف  ظادئ علم و تطبيقات مبو ،  ية امليكانيكا احلركعلم  

اأاجلسم من   للمهارات احلركية"جل  الذايت  ، جاءت يف  لتقييم 

الدترتي عينة  استجاابت  األب  على  خريةراسة  وحصلت   ،
 .  ، ومتثل درجة عدم التحقق ( 1.627متوسط حسايب بلغ ) 

 : التساؤل الثان  نجابة علإل
داللة  الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    توجدهل  

(α≥ 0.05  الدراسة عينة  أفراد  استجاابت  متوسطات  بني   )
حتق حول   البدنيةمنهج    قيدرجة  املرحلة    والصحية  الرتبية  يف 

املنهج  ملعايري  الرايض  مبدينة     اجلودة عايل    الثانوية 

CDC,2004)  ) ملتغريات يف  و   األكادميي،   ؤهلامل :  تعزى  اخلربة 
اخلدمة،  أالتدريب  و ،  التدريس  املدرسة و ثناء  قائد    دعم 

 ؟ واإلمكاانت الرايضية
   : كادمييواًل : متغي املؤهل األ أ

إجراء اختبار )ت( للعينات املستقلة للتعرف على مدى  مت  
( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق   ≤αوجود 

حول  0.05 الدراسة  عينة  أفراد  استجاابت  متوسطات  بني   )
حتقيق البدنية    منهج  درجة  الثانوية  والصحية  الرتبية  املرحلة  يف 

تعزى    (CDC,2004)  اجلودةمبدينة الرايض ملعايري املنهج عايل  
األكادمييملتغري املعلم  مؤهل  استبعاد  . :  احلاصلني  علمني  امل  مت 

،  يف اجملموعة  نظرا  لقلة العدد ،  االختبار على مؤهل الدبلوم من  
   السؤال.  نجابة ع ( يوضح اإل8واجلدول رقم )

 
  :8جدول 



 ...( من وجهة نظرCDC 2004راشد بن حممد جساس: تقومي منهج الرتبية البدنية والصحية يف ضوء معايري حمتوى املنهج عايل اجلودة )
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    :للمعلمكادميي ة الفروق تبعاً ملتغي املؤهل األلدالل ( t-Test)) ت( للعينات املستقلة اختبار 
 الداللة  مستوى الداللة  قيمة ت  درجات احلرية  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب عدد املعلمني  الفئات  احملاور

 غري دالة 0.314 1.012- 104 0.510 2.03 88 البكالوريوس  ول األ 
 0.358 2.16 18 دراسات عليا   

 دالةغري   0.239 1.185 104 0.577 2.00 88 البكالوريوس  الثاين
 0.389 1.83 18 دراسات عليا   

 غري دالة 0.132 1.520 104 0.549 2.09 88 البكالوريوس  الثالث 
 0.474 1.87 18 دراسات عليا   

 دال   *0.038 2.159 104 0.625 2.05 88 البكالوريوس  الرابع  
 0.613 1.70 18 دراسات عليا   

 غري دالة 0.383 0.876 104 0.599 2.03 88 البكالوريوس  اخلامس 
 0.554 1.90 18 دراسات عليا   

 غري دالة 0.127 1.539 104 0.636 2.00 88 البكالوريوس  السادس  
 0.524 1.75 18 دراسات عليا   

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

( رقم  اجلدول  إحصائي  8يوضح  دالة  فروق  وجود  عند    ا( 
حول  ( بني استجاابت عينة الدراسة  α≥ 0.05مستوى الداللة )

ل  قيحتق الثانوية  املرحلة  يف  البدنية  الرتبية    الرابع   لمحورمنهج 
املعزز  البدنية  املعلم  ( للصحة   ة)اللياقة  مؤهل  ملتغري  تعزى   ،

على  ،  كادميياأل احلاصلني  املعلمني  لصاحل  الفروق  وجاءت 
، وهذه النتيجة تشري إىل حتقق معيار اللياقة  درجة البكالوريوس 

ا يف  للصحة  املعززة  املعايري  البدنية  من  أكرب  بدرجة  ملنهج 

املدار  الرايضاألخرى يف معظم  مبدينة  الثانوية  يدرس  ،  س  اليت 
 . محلة درجة البكالوريوسمن  بدنية الرتبية ال  هبا معلمو 

   سنوات اخلربة يف التدريس :   اثنياً 
)اجل  يوضح   رقم  األ  ( 9دول  التباين  حتليل  حادي  اختبار 

(One Way ANOVA  بني الفروق  لداللة  عينة    استجاابت( 
 اخلربة يف التدريس سنوات الدراسة وفق متغري 

 :9جدول 
   :ملتغي سنوات اخلربة يف التدريس حتليل التباين لداللة الفروق يف حتقق معايي منهج الرتبية البدنية وفقاً نتائج اختبار 

 الداللة  مستوى الداللة    قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين  احملاور
 دالةغري   0.584 0.541 0.134 2 0.268 بني اجملموعات  ول األ 

 0.248 107 26.496 داخل اجملموعات 

  109 26.764 الكلي  

 غري دالة   0.527 0.644 0.203 2 0.406 بني اجملموعات  الثاين
 0.316 107 33.769 داخل اجملموعات 

  109 34.175 الكلي  
 غري دالة 0.168 1.813 0.523 2 1.045 بني اجملموعات  الثالث 

 0.288 107 30.859 اجملموعات داخل  
  109 30.904 الكلي  

 غري دالة 0.338 1.095 0.441 2 0.881 بني اجملموعات  الرابع 
 0.402 107 43.055 داخل اجملموعات 
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 الداللة  مستوى الداللة    قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين  احملاور
  109 43.937 الكلي  

 دالة   *0.044 3.220 1.091 2 2.181 بني اجملموعات  اخلامس  
 0.339 107 36.250 داخل اجملموعات 

  109 38.431 الكلي  
 غري دالة   0.153 1.911 0.745 2 1.491 بني اجملموعات  السادس  

 0.339 107 41.724 داخل اجملموعات 
  109 43.215 الكلي  

 

وجود فروق ذات داللة إحصائية  (  9ول رقم )داجل  يوضح 
  حول ( بني استجاابت العينة  α≥ 0.05مستوى الداللة )عند  

كيات فردية واجتماعية مسؤولة يف  اخلامس )سلو   احملور ق  يحتق
،  يف التدريس  اخلربةنشطة البدنية( تعزى ملتغري ماكن مزاولة األ أ

البدنية   اجتاهوملعرفة   الرتيبة    ، مت الفروق بني جمموعات معلمي 
شيفيه  استخدام البعدية   (Scheff'e)  اختبار  ،  للمقارانت 

 .  ذلك ( يوضح 10واجلدول )

 10جدول 
   :تبعاً ملتغي اخلربة يف التدريس  بني متوسطات استجاابت عينة الدراسةفيه للمقارانت البعدية ياختبار ش

    

وجود فروق دالة عند مستوى    (10يتضح من اجلدول رقم )
منهج الرتبية  يف  اخلامس    احملور  قي حتق  عند(  α≥ 0.05الداللة )

سنوات   7ذوي سنوات اخلربة يف التدريس ) علمنياملبني   البدنية
( و  فأعلى(   15فأقل(  اخلربة    لصاحل   سنة    قل األاملعلمني ذوي 

،  قلأف  وات سن   7) اجلدد  (  املنهج  فاملعلمون  حتقيق  يرون 

  طول ذوي اخلربة األمن أقراهنم أكثر  واجملتمعية الفردية   مسؤولةلل
 .  يف التدريس 

   :ثناء اخلدمة أ: التدريب  اثلثاً 
( اختبار )ت( لداللة الفروق بني  11يوضح  اجلدول رقم )

 ثناء اخلدمة. أعينة الدراسة وفق متغري التدريب   استجاابت
 :11 جدول

 : ة الفروق تبعاً ملتغي التدريب أثناء اخلدمة( لدالل t-Testت( للعينات املستقلة )اختبار )
 الداللة مستوى الداللة  قيمة ت  درجات احلرية  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  )التدريب( الفئات   احملور

 غري دالة 0.109 1.614- 108 0.486 1.91 24 ال  ول املعيار األ 
 0.493 2.10 86 ، حضرت نعم

 غري دالة 0.550 0.599- 108 0.589 1.90 24 ال  املعيار الثاين
 0.553 1.98 86 نعم، حضرت 

 غري دالة 0.125 1.801- 108 0.639 1.88 24 ال  املعيار الثالث 
 0.503 2.10 86 نعم، حضرت 

 اخلربة يف التدريس         احملور
  (I           )       (J ) 

 الفرق بني املتوسطات 
(I-J ) 

 مستوى الداللة  املعياري  اخلطأ

 
 اخلامس 

  سنوات فأقل  7
 
 
 
 ةسن  14إىل    8

 0.080 0.180 0.410 ةسن  14إىل    8
 سنة فأعلى  15

   
 

 سنة فأعلى  15

0.393 
 
 

- 0.162 

0.162 
 
 

0.128 

0.058* 
 
 

0.992 
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 الداللة مستوى الداللة  قيمة ت  درجات احلرية  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  )التدريب( الفئات   احملور
 دالة   **0.004 2.935- 108 0.665 1.67 24 ال  ر الرابع  يا املع

 0.599 2.09 86 نعم، حضرت 
 دالة  0.019** 2.390- 108 0.654 1.75 24 ال  املعيار اخلامس 

 0.560 2.07 86 نعم، حضرت 
 غري دالة 0.119 1.572- 108 0.703 1.79 24 ال  املعيار السادس  

 0.602 2.01 86 نعم، حضرت 
 

 بني  داللة إحصائية  فروق ذات ( وجود 11يوضح اجلدول )
الدراسة   عينة  )استجاابت  مستوى    ( α    =0.01عند 

)  لمحور ل املعزز الرابع  البدنية  اخلامس    احملورو (  للصحة   ةاللياقة 
نشطة  ماكن مزاولة األأ كيات فردية واجتماعية مسؤولة يف  )سلو 

منهج الرتبية البدنية يف  وجود فروق يف حتقيق    يعين مما  (،  البدنية 
الثانوية  احملوري  املرحلة  تعز هلذين  أثناء  ن  التدريب  ملتغري  ى 

الذين    لصاحلاخلدمة،   تدريب املعلمني  على  وهذه  حصلوا   ،
حتقيق   للتدريب يف  دور  إىل  تشري  عايل  النتيجة  املنهج  معايري 

للصحة ل لا  مبعيار املتعلقة    اجلودة املعززة  البدنية  ومعيار  ياقة   ،
 .  نشطة البدنية األمزاولة ة يف أماكن  السلوكيات املسؤول

   : املدرسة  قائد دعم :   رابعاً 
( رقم  اجلدول  األ12يوضح  التباين  حتليل  نتائج  حادي  ( 

 ( الداللة  مستوى  عند  الفروق  معلمي  α≥ 0.05لداللة  بني   )
الرتبية البدنية يف املرحلة الثانوية    منهجالرتبية البدنية حول حتقق  

اجلودة   عايل  املنهج  حمتوى  قائد  وذلملعايري  دعم  ملتغري  تبعا   ك 
 يوضح النتائج.   (12، واجلدول رقم )املدرسة

 12جدول 
 : دعم قائد املدرسةعينة الدراسة وفق متغي  استجاابت( لداللة الفروق بني One Way ANOVAحادي ) اختبار حتليل التباين األ 

 الداللة  مستوى الداللة    قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين  احملاور
 غري دالة   0.085 2.518 0.601 2 1.203 بني اجملموعات  ولاأل

 0.239 107 25.561 داخل اجملموعات 

  109 26.764 الكلي  

 غري دالة   0.181 1.736 0.537 2 1.074 بني اجملموعات  الثان 
 0.309 107 33.101 داخل اجملموعات 

  109 34.175 الكلي  
 غري دالة   0.247 1.416 0.411 2 0.823 بني اجملموعات  الثالث

 0.290 107 31.082 داخل اجملموعات 
  109 31.904 الكلي  

 غري دالة   0.342 1.083 0.436 2 0.871 اجملموعات بني   الرابع
 0.402 107 43.065 داخل اجملموعات 

  109 43.937 الكلي  
 غري دالة 0.518 0.662 0.235 2 0.469 بني اجملموعات  اخلامس 

 0.355 107 37.961 داخل اجملموعات 
  109 38.431 الكلي  

 غري دالة 0.790 0.237 0.095 2 0.190 اجملموعات بني   السادس  
 0.402 107 43.025 داخل اجملموعات 
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 الداللة  مستوى الداللة    قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين  احملاور
  109 43.215 الكلي  

عدم وجود فروق ذات داللة    ( 12يتضح من اجلدول رقم )
استجاابت بني  منهج    إحصائية  حتقيق  حول  الدراسة  عينة 

عايل   املنهج  ملعايري  الثانوية  املرحلة  يف  والصحية  البدنية  الرتبية 
وهذه النتيجة تشري إىل  ملتغري دعم قائد املدرسة.  اجلودة تعزى  

رغم   الثانوية  املرحلة  يف  تتحقق  اجلودة  عايل  املنهج  معايري  أن 
 يف مستوايت دعم قائد املدرسة  للمنهج.   التباين 

   : مكاانت الرايضيةتوافر اإل :  اخامسً 
( رقم  اجلدول  األ  (13يوضح   التباين  حادي  اختبار حتليل 

(One Way ANOVA  بني الفروق  لداللة  عينة    استجاابت( 
 . مكاانت الرايضيةاإلالدراسة وفق متغري 

 13جدول 
  الرتبية البدنية عايل اجلودة يف منهج نهجاملحادي للفروق بني متوسطات استجاابت عينة الدراسة حول حتقق معايي اختبار حتليل التباين األ

 : مكاانت الرايضيةملرحلة الثانوية تبعاً ملتغي اإليف ا  والصحية
 الداللة مستوى الداللة    قيمة ف املربعاتجمموع  متوسط   درجة احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين  احملاور

 دالة   0.040* 3.316 0.781 2 1.562 بني اجملموعات  ولاأل
 0.236 107 25.202 داخل اجملموعات 

  109 26.764 الكلي  

 غري دالة 0.071 2.707 0.823 2 1.646 بني اجملموعات  الثان 
 0.304 107 32.529 داخل اجملموعات 

  109 34.175 الكلي  
 غري دالة 0.172 1.788 0.516 2 1.032 بني اجملموعات  الثالث

 0.289 107 30.873 داخل اجملموعات 
  109 31.904 الكلي  

 دالة  **0.003 6.263 2.302 2 4.604 بني اجملموعات  الرابع
 0.368 107 39.333 داخل اجملموعات 

  109 43.931 الكلي  
 غري دالة 0.094 2.432 0.833 2 1.665 اجملموعات بني   اخلامس 

  0.344 107 36.766 داخل اجملموعات 
  109 38.431 الكلي  

 غري دالة 0.204 1.611 0.632 2 1.263 بني اجملموعات  السادس  
 0.392 107 41.952 داخل اجملموعات 

  109 43.215 الكلي  
 ( اجلدول  يف  النتائج  فروق  13تظهر  وجود  داللة  (  ذات 

فراد العينة  أ( بني استجاابت  α≥ 0.05عند مستوى )إحصائية  
البدنيةق  يحتق حول   الرتبية  الثانوية    والصحية  منهج  املرحلة  يف 

و   ولاأل  للمحور  احلركية  احلركة(أ)املهارات  ذات  و ،  مناط  فروق 
ة  الرابع )اللياق  للمحور   (α≥ 0.01داللة إحصائية عند مستوى ) 

املعزز  ملتغري  للصحة   ة البدنية  تعزى  مما    اإلمكاانت (  الرايضية، 
املنهج هلذين  ق  يلدرجة حتق  العينة وجود تباين بني تقدير    يعين 

املدرسة  الرايضية   اإلمكاانت   وفق  احملورين اجتاه  يف  وملعرفة   .
البدنية   الرتيبة  معلمي  جمموعات  بني  اختبار    جراءإمت  الفروق 
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 . ذلك ( يوضح  13للمقارانت البعدية ، واجلدول ) (  Scheff'eشيفيه )
 13جدول 

 : مكاانت الرايضيةي اإلتبعاً ملتغفيه للمقارانت البعدية ياختبار ش
 مكاانت الرايضيةتوافر اإل املعايي

(I(                       )J) 
 فروق بني املتوسطات 

  (I-J ) 
 مستوى الداللة  اخلطأ املعياري

 
 ول ر األ ا املعي

 ضعيفة
 
 

 متوسطة  

 متوسطة  
 كبرية  

 
 كبرية  

0.148- 0.099 0.332 
-0.362 

 
- 0.214 

0.146 
 

0.148 

0.052* 
 

0.355 
 ضعيفة املعيار الرابع  

 
 

 متوسطة 

 متوسطة  
 كبرية  

 
 كبرية  

-0.162 0.495 0.948 

-2.360 
 

- 0.590 

0.740 
 

0.185 

0.004** 
 

0.008** 
( وجود فروق دالة عند مستوى  13يتضح من اجلدول رقم )

 ( حول(  α≥ 0.05الداللة  املعلمني    ول األ  احملور ق  ي حتق  بني 
و  احلركية  احلركة(أ)املهارات    اإلمكاانت ذات    املدارسيف    مناط 

)ال املدال)و  ( ضعيفة الرايضية  لصاحل  التوافر  ار كبرية(  ذات  س 
ذلك   ابإلضافةالكبري.   دالة    ،إىل  فروق  اجلدول وجود  يوضح 

( الداللة  مستوى  حول (  α≥ 0.05عند  املعلمني  ق  يحتق   بني 
املعزز   احملور البدنية  )اللياقة  ذات    املدارسيف  للصحة(    ة الرابع 

كبرية( لصاحل  ال)و  و)املتوسطة(   ضعيفة(الرايضية )المكاانت  اإل
الكبري   املدارس التوافر  دور    النتيجةوهذه    .ذات  ا  تظهر 

الرايضية   اجلودة    معايريحتقيق    يفلإلمكاانت  عايل  املنهج 
البدنية املعززة للصحة و  مناط  املهارات احلركية وأاملتعلقة ابللياقة 

 احلركة.  

 مناقشة النتائج 
الدراسة األول عن درجة حتقيق منهج الرتبية    تساؤل أجاب 

ملعايري  الثانوية  املرحلة  املنهج عايل    حمتوى   البدنية والصحية يف 
التحقيق   درجة  قياس  مت  وقد    استبانة    ابستخداماجلودة، 

من   والوقاية  مرا معتمدة  األمراض  على  السيطرة   ,CDC) كز 

املنهج عايل    حمتوى  وأظهرت نتائج الدراسة أن معايري  (،2004
منهج الرتبية البدنية والصحية  يف    بدرجة جزئية  اجلودة حتققت

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة  .  ايضابملرحلة الثانوية مبدينة الر 

)اجلندي،  2008)محدان،   ودراسة  ودراسة  2014(   )
إىل  2016)الطحاوي،   توصلت  اليت  البدنية  أ(  الرتبية  منهج  ن 

مع دراسة )عبدهللا    اختلفت   يف حني يتحقق بدرجة متوسطة،  
( اليت توصلت إىل درجة حتقيق مرتفع للمنهج.  2007وحممد،  

عام ا   ، وبوجه  بني  االختالف  يعزى  إىل  قد  السابقة  لدراسات 
يف   الدراسات   حمكات التباين  بني  املنهج  اجلودة  ك،  تقومي 

الوطنية   واملعايري  مصر،  لالشاملة،  بدولة  الدراسية  لمناهج 
دبيات العلمية للتقومي يف الرتبية البدنية. كما تعزو الدراسة  واأل

وية بدرجة جزئية إىل  حتقيق منهج الرتبية البدنية يف املرحلة الثان 
ابحثأما   إليه  الرتبوية  من  ن  و شار  املعرفة  التدريسية  و نقص 

لدى  و  )جساس،    ي معلمبعض  التكنولوجية  البدنية  الرتبية 
يتفق مع دايسون ) 2017 ن  أ ( إذ يرى  Dyson, 2014(، وهذا 

املعلمني   املعرفة لدى  التعليمية  يقلل  ضعف  العملية  من جودة 
 Starc)  نتائج دراسة ستارك وسرتلكذلك  و يف الرتبية البدنية،  

and Sterl, 2012  واليت الرتبية  أ(  يف  املتخصص  املعلم  ظهرت 
كثر  أيكون    ،الذي ميتلك معرفة علمية مبحتوى املنهج  ،البدنية 

املتخصص  غري  الصف  معلم  من  أ    ، فاعلية  إعدادالذي    ا  عد 
)شامال   ورد  يدعو  لذلك،   .Ward, 2013  القرار يف ( صانعي 

حول   جديد  منظور  تبين  إىل  واملعلمني  التعليمية  املؤسسة 
الديناميكي   للتفاعل  عميقا   فهما   يتضمن  التعليم،  يف  الفاعلية 
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ملنهج   العلمي  واحملتوى  والطالب  املعلم  بني  املتداخلة  والعالقة 
 بية البدنية. الرت 

درج  تفاوتت  عايل  كما،  املنهج  حمتوى  معايري  حتقيق  ة 
البدنية   الرتبية  منهج  يف  الثانوية،  اجلودة  ابملرحلة    إذ والصحية 

إىل حتقيق أ النتائج  ة يف  ياحلرك املهارات  و مناط  األ  حمتوى  شارت 
هذا  وبوىل،  األابملرتبة    املنهج الدراسة  وتعزو  درجة كاملة. 

إىل    االهتمام الثانوية  املرحلة  يف  الرايضية  األلعاب  بتدريس 
يف   السعودية  التعليم  وزارة  املمارسنيجهود  أعداد    زايدة 

املختلفة  ل الرايضية  الثانوية    من أللعاب  املدارس    عرب تالميذ 
شركة   واليت  مبادرات  التعليمية،  للخدمات  طلقت  أتطوير 

املدرسية يف خمتلف    مبادرة الرايضة  املمأدعم  العربية  رجاء  لكة 
)الطحاوي،    السعودية. دراسة  مع  الدراسة  هذه  نتيجة  وتتفق 

)عبد هللا وحممد،  2016 ودراسة  أن  2007(  إىل  توصلت  إذ   )
بشدة   موافقون  الثانوية  املرحلة  يف  املنهج  تنفيذ  على  القائمني 

األ يف  الرايضية  املهارات  حتقيق  والفردية.  على  اجلماعية  لعاب 
)اجلندي،   دراسة  مع  النتيجة  هذه  اختلفت  حني  (  2014يف 

%( يرون  79.64معظم معلمي الرتبية البدنية )أن    أظهرت اليت  
ساهم   ما) املنهج  الفنية    ( إىل حد  املهارات  التالميذ  تعليم  يف 

 لأللعاب الرايضية.  
جاء  يضا  وأ يف  ،  والصحية  البدنية  الرتبية  منهج  حتقيق 

للياقة  اب  املرحلة الثانوية ملعيار حمتوى املنهج عايل اجلودة املتعلق 
الثانية، ،  هلا   املعززة  البدنية   نشطة أل اممارسة  و   البدنية    ابملرتبة 

درجة حتقق جزئي. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )اجلندي،  وب
نهج حيقق تنمية لعناصر اللياقة  املن  أ( واليت توصلت إىل  2014

. وختتلف هذه النتيجة مع دراسة  (إىل حد ما ) البدنية مبستوى  
وحممد،   هللا  )2007)عبد  ودراسة  واليت  2016الزعيب،  (   )

إىل   لدى  امل ن  أتوصلت  البدنية  اللياقة  عناصر  ينمي  ال  نهج 
جل  أاللياقة البدنية لدى الشباب من    التالميذ. ومع أمهية توافر 

ا صحي ممارسة  حياة  منط  وتبين  البدين  إضافة  لنشاط  فإن   ،
وحدة دراسية حول اللياقة البدنية يف دليل معلم الرتبية الصحية  

)وزارة  أالثانوية    املدارسيف  احلايل  والبدنية   للمعلمني  مفيد  مر 

إال  2016التعليم،   حىت  أ(،  تدريب  إىل  حيتاجون  املعلمني  ن 
ومعوقات   مشكالت  أي  على  يواجهوهنيتغلبوا  عند  قد  ا 

 تدريس اللياقة البدنية.   
علم  ب  املنهج عايل اجلودة املرتبط  حتقيق معيار جاء    يف حني

عضاء اجلسم أائف  ظ تطبيقات مبادئ علم و و امليكانيكا احلركية 
جل التقييم الذايت للمهارات احلركية، يف ترتيب استجاابت  أمن  

خرية، ومتثل درجة عدم التحقق. وتعزو  األابملرتبة  عينة الدراسة  
ضعف يف احلصيلة املعرفية لدى معلم    إىل   ه النتيجة الدراسة هذ

)اجلفري،   البدين  اجلهد  بفسيولوجيا  املرتبطة  البدنية  الرتبية 
إىل  2015 وأيضا   يف(،  التدريبحمدودية  برامج  أثناء      املهين 
ساليب التقومي احلديثة يف الرتبية البدنية املعتمدة  أحول    اخلدمة

للمهارات  احلركي  التحليل  من    ، على  دراسة    الالفت إذ  يف 
إىل    ا ( اليت توصلت2016( ودراسة )الطحاوي،  2012)اجلندي،  

ن  أ ،  تقومي املهارات الرايضية نسبة حتقيق متوسطة إىل عالية يف  
البدنع الرتبية  موجهي  على  مشلت  الدراستني  من  ينة  وهم  ية 

دوات تقومي متنوعة يف الرتبية  أ ساليب و أاملدربني على استخدام  
 البدنية.  

أ عن    تساؤل جاب  وقد  الثاين  دالة  الدراسة  فروق  وجود 
( بني استجاابت عينة  α≥ 0.05عند مستوى الداللة )  اإحصائي  

الثانوية   املرحلة  يف  البدنية  الرتبية  منهج  حتقيق  حول  الدراسة 
 : ملتغريات  تعزى  اجلودة  عايل  املنهج  املعلم    ملعايري  مؤهل 

اخلدمة،  كادميياأل أثناء  والتدريب  التدريس،  يف  واخلربة   ،
 واإلمكاانت الرايضية، ودعم مدير املدرسة.  

وجود فروق بني املعلمني    اليةوقد أظهرت نتائج الدراسة احل
حتقيق   املتعلق   معيار يف  اجلودة  عايل  البدنية  ل لاب   املنهج  ياقة 

األللصحة  ةاملعزز  املعلم  مؤهل  ملتغري  تعزى  وجاءت  ،  كادميي، 
البكالوريوس.   درجة  على  احلاصلني  املعلمني  لصاحل  الفروق 
العليا يف   الدراسات  برامج  النتيجة إىل أن  وتعزو الدراسة هذه 

دارة  امعات تقدم جمموعة متنوعة من التخصصات مثل: اإل اجل
العامة  التدريس  وطرق  واملناهج  والرايضية،  وتقنيات    ، الرتبوية 

رشاد والتوجيه النفسي، وهذه التخصصات قد ال  التعليم، واإل
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التخصصية يف تدريس  تسهم بشكل مباشر يف االرتقاء ابملعرفة  
تواجه بعض    ة إىل ذلك، ابإلضافلدى املعلمني.    اللياقة البدنية 

حتدي   السعودية  العربية  ابململكة  الثانوية  وقت  إاملدارس  جياد 
ازدحام    كاف   ظل  يف  البدنية  اللياقة  الدراسي  لتنمية  اليوم 

تعمل    دارسامليف  خصوصا   التدريسية،    ابملقررات  اليت  الثانوية 
يتاح للتالميذ حصة تربية بدنية واحدة  إذ  النظام الفصلي    وفق

األ(45)   مدهتا يف  وقد  دقيقة  هاردمان  أسبوع.  دراسة  ظهرت 
 Hardman, Murphy, Routen, andوموريف وروتني وتونز )

Tones, 2014 أب البدنية  (  للرتبية  املخصص  الوقت  متوسط  ن 
الدول يرتاوح من )  املدارس يف   ( دقيقة  240–25الثانوية مبعظم 

األ أب سبيف  ووصفها  يف  وع،  للتفاقم  وقابلة  معقدة  مشكلة  هنا 
جيابية  إشارات  هناك إاملستقبل. ويف اململكة العربية السعودية،  

يف تظهر  للمنهج،  املخصص  ابلوقت  يتعلق  نظام    تطبيق  مبا 
الثانوية   املقررات  املرحلة  يعطي  يف  والذي  مخس  امل،  نهج 

كرب لتعزيز  أ، مما يتيح فرصة  دقيقة   (225سبوع )حصص يف األ
الب ت اللياقة  وابلتأكيد،  التالميذ.  لدى  مشكلة  ظدنية  قلة  ل 

املرحلة   يف  جذري  حل  إىل  وحتتاج  قائمة  املخصص  الوقت 
 سبوع. ( دقيقة يف األ45املتوسطة اليت ختصص )

نتائج   أظهرت  التدريس،  يف  اخلربة  مبتغري  يتعلق  وفيما 
معيار  حتقيق   بني املعلمني يف إحصائيا   وجود فروق دالة الدراسة  

كيات فردية واجتماعية مسؤولة  سلو املنهج عايل اجلودة املرتبط ب
البدنيةماكن مزاولة األأيف   لصاحل املعلمني ذوي اخلربة  ،  نشطة 
)األ إىل  .  قل( أف   واتسن   7قل  النتيجة  هذه  الدراسة  ن  أوتعزو 

ة البدنية  تمعية يف الرتبيالتوجه حنو تدريس املسؤولية الفردية واجمل
حديث    د  يع ابلتوجهتوجها   مقارنة  األخرىا    كتدريس   ات 

احلركية  فقد  املهارات  الرتبية  ض  ،  منهج  ملعايري  املسؤولية  منت 
األ املتحدة  ابلوالايت   ,Laker)  2004عام  يف  مريكية  البدنية 

كادمييا   أالتخرج قد أتهلوا    و، فحديث (Hellison, 2018؛  2000
البدنية،  ل الرتبية  يف  املسؤولية  قيمة  أنتعليم  حني  قراهنم  أ  يف 

أ  األ التدريس  يف  األثناء  أعدوا  قدم  اإلعداد  و    ، كادميي فرتة 
سنوات العمل يف املدارس على تدريس املهارات  مترسوا خالل  

دراسة    الرايضية. و احلركية   مع  الدراسة  هذه  نتيجة  وختتلف 
إىل  2008)محدان،   توصلت  اليت  بني  (  فروق  وجود  عدم 

تعزى ملتغري    لرتبية البدنية حول حتقيق املنهجتصورات معلمي ا 
املعلم  تدريس   خربة  ألمهية  ونظرا   التدريس.  املسؤولية    قيمة   يف 

واجملتمع الفرد  البدين   حنو  ابلنشاط  القيمة  املرتبطة  تلك  وزرع   ،
( يقرتح كريك  النشء،  تبين  Kirk, 2013يف  الرتبية    منوذج ( 

البدنية  (Sport Education)  الرايضية الثقافة  منهج  ومنوذج   ،
(Physical Literacyألهنما أهداف  ن  يقدما  (  تعليمية    ا للمعلم 

 . لدى التالميذ اجلانب الوجداين  تعزز وطريقة تدريس واضحة 
الدراسة نتائج  أظهرت  داللة    كذلك  ذات  فروق  وجود 

بني   حتقيق    املعلمني إحصائية  عايل  يف  املنهج  اجلودة  معياري 
اب  املعزز املتعلق  البدنية  فردية  ال سلوكيات  وال  ة، للصح  ةللياقة 

تعزى  ،  نشطة البدنية ماكن مزاولة األأ سؤولة يف  امل  واالجتماعية
اخلدمة،    ملتغري أثناء  حصلوا  التدريب  الذين  املعلمني  لصاحل 

التدريب    إن  :هذه النتيجة الفرضية القائلة   وتدعمعلى تدريب.  
القضااي  ل عافحتسني  يف    رئيس   عامل تدريس  عند  املعلم  ية 

الفردية   واملسؤولية  البدنية  اللياقة  ومنها  والرتبوية  العلمية 
أثر من  له  ملا  املعرفة    واجملتمعية،  تطوير  و يف  التدريسية  الرتبوية 

املعلمني و لدى  اإل.  وايلينق    أنإىل  هنا  شارة  جتدر  آرمور  
(Armour and Yelling, 2004  )  تدريب  ال على    لقائمنيل   نا بي

العمل على ردم   الربامج وتطلعات    الفجوة بنيضرورة   طبيعة 
ابلفائدة  املعلمني يعود  مهين  تدريب  تلقي  يف  يرغبون  الذين   ،

 .  املدارس ومرتبط ابلتحدايت الواقعية يف   التالميذعلى 
عدم  وأما دعم قائد املدرسية، فقد أظهرت نتائج الدراسة  

بني   إحصائية  داللة  ذات  فروق  حتقيق  املعلمني  وجود  حول 
املنهج   الثانوية ملعايري  املرحلة  البدنية والصحية يف  الرتبية  منهج 

سة هذه  راوتعزو الدعايل اجلودة تعزى ملتغري دعم قائد املدرسة.  
ختطيط وتنفيذ    عملية   املدرسة يف   قائدالنتيجة إىل حمدودية دور  

البدنية،   الرتبية  الدور    إذ منهج  قائد  القيام    على احلايل  يقتصر 
الدروس  ملف تفقد  و تابعة  مب   يف املعلم  أداء  مشاهدة  و ،  حتضري 

)عبدهللا   دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  مسبقا .  دروس حمددة 



 ( م2020 فرباير /هــ1441 اآلخرةمجادى )الرايض    – 4العدد  – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية

 

22 

( واليت توصلت إىل عدم وجود فروق ذات داللة  2007وحممد، 
إحصائية يف حتقيق املعلمني للمنهج تعزى ملتغري إدارة املدرسة.  

إطالع    ا  ونظر  أمهية  املدرسة  إإىل  الرتبية    يف بدور جوهري  دارة 
الضروري من  فإنه  إتفعيل    البدنية،  يف  مسامهة  املدرسة  دارة 

البدنيةمن تقومي  و ختطيط   الرتبية  هو   .هج  الصدد،  يف  يرى  ذا 
و  تضع  أ (  Janssen & LeBlanc, 2010)المبانس  جانسان  ن 

  واالجتماعية النفسية    الفوائد الصحية   االعتبار يف  إدارة املدرسة  
دورها  ت فعل  و   الشباب،األطفال و على    لنشاط البدينل   والبدنية 

النشاط    يف ملمارسة  متنوعة  فرص  اليوم  أالبدين  توفري  ثناء 
عرب    الدراسي املساء  فرتة  ويف  الالصفية،  املناشط  خالل  من 

 . فعاليات الرايضة املدرسية 
إحصائيا   وجود فروق دالة  كما أظهرت نتائج هذه الدراسة  

حتقيق   حول  املعلمني  املتعلق  بني  اجلودة  عايل  املنهج  معياري 
،  للصحة   ةاللياقة البدنية املعزز و   ، اط احلركةأمنملهارات احلركية و اب

ذات التوافر    املدارس لصاحل  و ،  اإلمكاانت الرايضية   ملتغريتعزى  
النتيجة  راالد  وتفسر   . لإلمكاانت   الكبري  هذه  تدريس سة    أبن 

يتطلب توافر األدوات الرايضية  واللياقة البدنية    املهارات احلركية 
اخلاصة  جهزة  األذات املقاييس الصحيحة و   املتنوعة، كاملالعب 

البدنيةاب يف .  للياقة  )  وابلنظر  السابقة كدراسة  عبد  الدراسات 
( نالحظ وجود   2014(  ودراسة )اجلندي،  2007،  هللا وحممد 

األ توافر  يف  املعلمني  بني  إحصائية  داللة  ذات  دوات  فروق 
أو  يف  كفاية  لألجهزة  الصيانة  عدم  املدارس عمال  لصاحل   ،

. وهذا بشكل عام ما  املعلمنياملوافقة على كفايتها من وجهة  
( وآخرون  هاردمان  إليه  من  Hardman etal., 2014خلص   )

البدنية من األ دوات يف  جهزة واألوجود نقص يف موارد الرتبية 
النامية  يتضح يف  أ ،  الدول  التحدي  فإن  املتقدمة  الدول  ما يف 

 دوات.   جهزة واألألل   وريةد  صيانة  على  حمافظة املدارس

 :  الدراسةومقرتحات توصيات 
نتائج؛  يف ضوء ما توصلت   الدراسة احلالية من  قدم  ت إليه 

حتقيق    الدراسة  يف  تسهم  اليت  التوصيات  الرتبية  منبعض  هج 

حمتوى  عايري  مبدينة الرايض مل   املرحلة الثانوية البدنية والصحية يف  
 : يت وتتمثل فيما أي ، املنهج عايل اجلودة 

والصحية    -1 البدنية  الرتبية  منهج  حمتوى  النظر يف  إعادة 
املناهج   يف  احلديثة  التوجهات  مع  وتوافقه  الثانوية  املرحلة  يف 

 الدراسية القائمة على املعايري واجلودة يف التعليم.  
سد    -2 على  تعمل  للمعلمني  مهين  تطوير  برامج  تقدمي 

والتدريسية    الفجوة الرتبوية  املعرفة  منهج  أمن  يف  حتقيق  جل 
 .  يف املرحلة الثانوية ملعايري املنهج عايل اجلودة رتبية البدنيةال

املؤمترات    -3 عرب  التعليم  اجلودة يف  ثقافة وممارسات  نشر 
وطرق   املناهج  يف  خرباء  يقدمها  العمل،  وورش  واللقاءات 
على   املعلمني  وتشجيع  واجلودة،  املعايري  على  القائم  التدريس 

 حضورها ماداي  ومعنواي .   
مدا  -4 الثانويةدعم  املرحلة  واأل  رس  جهزة  ابألدوات 

البدنية والصحية لتنفيذ    الضرورية أعمال  إجراء  ، و منهج الرتبية 
ابلتجهيزات  الصيانة  ال متخصصة  شركة  قبل  من  هلا  دورية 

 .  الرايضية
اإلتف  -5 دور  ليتابع  عيل  التعليم  وزارة  يف  الرتبوي  شراف 

البدنية تدريس  وبدقة   الرتبية  معلم    وفق والصحية    منهج  دليل 
الثانوية التدريس  املرحلة  علم  يف  احلديثة  التوجهات  ونقل   ،

امليدان يف  املعلمني  إىل  وتقدمي  واملناهج  للصعوابت  ،  حلول 
   . مكاانت املدرسةإواملعوقات يف ضوء 

إجراء دراسة للكشف عن درجة حتقيق معايري املنهج    -6
الدراسية املراحل    للوقوف على واقع ،  األخرى  عايل اجلودة يف 

 الرتبية البدنية يف التعليم السعودي.   منهج

 : املراجع
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 .   696-663،  (162)، 1،زهراأل 

أسسها   –مفهومها    –املناهج الرتبوية : نظرايهتا    .( 2009محادات ، حممد )  
للنشر  :  ردناأل ،    تقوميها   –ختطيطها    –عناصرها    – اجلامد  دار 

 . والتوزيع 
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Abstract: the aim of this study was to evaluate Physical education [PE] curriculum at secondary school in Riyadh city at 

Saudi Arabia according to the high quality PE curriculum standards. The study  has implemented a descriptive  methodology, 

the sample included (110) PE teachers which was (62.5%) of the total PE teachers working in secondary schools  in Riyadh 

during the school year 1438-1439H. The PE high quality analytic tool  for grads 9-12, developed by the CDC in 2004, was 

used. The main findings indicated that the PE and Health curriculum in secondary schools was partially achieved with 

average score (2.01 of 3) according to the high quality curriculum content standards. In particular, there were significant 

statistical difference between teachers in the first standard (competency in motor skills and movement patterns) in regard to 

their school sport equipment, the fourth standard (health-enhancing level of physical fitness) in regard to PE teachers' 

qualification, in-service training and sport equipment, and in the fifth standard (personal and social behavior) in regard to 

their experience and in-service training. Finally, there were no statistical difference between PE teachers in reference to the 

support given from the school head-teacher.   

 

Key Words: Physical and Health Education Curriculum, Secondary School, Kingdom of Saudi Arabia, High Quality 

Curriculum, Evaluation  
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ودولة  كتب الرتبية اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية  موضوعات حمبة النيب صلى هللا عليه وآله وسلم املتضمنة يف  
 "دراسة حتليلية مقارنة"   اإلمارات العربية املتحدة

 
 مجال خليل اخلالدي  

 جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل  -عمادة شؤون الطالب
 هـ10/1441 وقبل - هـ30/8/1440 للنشرقدم  

 
 اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة   يف كل من تقصي مدى تضمني كتب الرتبية اإلسالميةاحلالية  هدفت الدراسة    :  املستخلص

القائم على حتل الوصفي  املنهج  النيب صلى هللا عليه وسلم، وبغية حتقيق هذا اهلدف، مت استخدام  الرتبية اإلسالمية يل احملتوى لملوضوعات حمبة  كتب 
النيب صلى هللا عليه وقد مت إعداد قائمة ألبرز موضوعات حمبة  ،  (م2017/2018)  املقررة للعام الدراسياالبتدائي   الثاين والرابع والسادس  وف:للصف

النيب صلى هللا عليه وسلم،    :وسلم، ومشلت جماالت سبعة الشرعي حملبة  علو مكانة النيب عليه السالم، والتعريف بسرية النيب عليه السالم،  و )التأصيل 
مثرات حمبة النيب  و ،  للنيب صلى هللا عليه وسلم  الصحابة، ومناذج من حمبة  عليه السالم  وعطفه  تهمناذج من عموم رمح وحمبة آل البيت والصحابة الكرام، و 

   .عليه السالم(
املرتبط          الفقرات  جمموع  أن  احملتوى  حتليل  نتائج  أصل330)  بلغ  ةوأشارت  من  فقرة  اإلسالمية  2767)  (  الرتبية  عليها كتب  اشتملت  فقرة   )
السعودية املستهد العربية  اململكة  يف  مئوية  و   ، فة  بـ  ،(11.92%)  قدرهابنسبة  فقر 106)مقارنة  أصل)   ات(  من  فقرة1237مرتبطة  الرتبية كتب  يف    ( 

تعزى ملتغري    إىل وجود فروق دالة إحصائيا  أشارت النتائج    ا. كم(8.56%)  بنسبة مئوية قدرها، و دولة اإلمارات العربية املتحدةاإلسالمية املستهدفة يف  
الثاين االبتدائي مقارنة  الصف  الصف الدراسي، وذلك لصاحل الصف األعلى مقارنة مبا دونه يف كتب الرتبية اإلسالمية املستهدفة يف السعودية، ولصاحل  

يف   والسادس  الرابع  يف  ابلصفني؛  اإلسالمية  الرتبية  أ  اإلمارات. كتب  النتائجكما  املتعلقة   ةإحصائي داللةذات   فروقا  ، كذلك،  ظهرت  األبعاد  بني 
 لصاحل كتب الرتبية اإلسالمية يف السعودية ذلك  مبوضوعات حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية يف السعودية واإلمارات و 

وضوعات حمبة النيب صلى هللا  مب  كتب الرتبية اإلسالميةرة إثراء  بضرو   ويف ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة مقارنة بكتب الرتبية اإلسالمية يف اإلمارات.
 إجراء املزيد من الدراسات اليت تستقصي درجة تضمني موضوعات حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم يف الكتب املدرسية. و عليه وسلم، 

 ، دراسة مقارنة. كتب الرتبية اإلسالمية   : موضوعات حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم،الكلمات املفتاحية
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 : املقدمة 
واجملتمعات    لألفراد  ضرورية  عملية  الرتبية  حدّ  –  تعّد    على 
إىل  -سواء هتدف  اإلنساين،كوهنا  الكيان  وحتقيق    تنمية 

احمليطة،   البيئة  مع  بديهيات  االنسجام والتناغم  من  ولقد كان 
احلنيف،   اإلسالمي  الدين  قدّ حكمة  أمنوذجا  أن  يف    فريدا    م 

اإلسالمية،   من  الرتبية  مستمدة  خصائص  من  به  تتميز  مبا 
شريعة اإلسالم، فجاءت منسجمة مع الفطرة، ملبية حلاجات  

العقل، هبدف   وتطلعات  الروح،  وأشواق  إنشاء جيل  اجلسد، 
وذلك   البّناء،  اإلجيايب  والتفاعل  التكّيف  على  قادر  إسالمي 

 ملراد هللا تعاىل يف خلقه.  حتقيقا  
النظرايت      ولقد سجلت الرتبية اإلسالمية السبق لغريها من 

ابملشاعر   اهتمامها  يف  احلديثة،  اإلنسانية،  والقيم  الرتبوية 
بصورة تتجاوز يف  وعلى رأسها قيمة احملبة،  والعواطف البشرية،  

أكثر   مفاهيمي  أتصيل  إىل  للحب  املادي  املفهوم  مضامينها 
لصياعمقا   والدنيا،  الدين  بني  يكامل  إجيابية  ،  شخصية  غة 

والسلوكية،   والنفسية  الفكرية  جوانبها  يف  ليخاطب  و متوازنة 
مستدرجا   البشرية،  الذات  انفساح    أعماق  سعة  حنو  إايها 

يف الوصول إىل حتصيل حمبة    ، أمال  وابطنا    ميادين احملبة؛ ظاهرا  
 . هللا تعاىل، ورسوله الكرمي صلى هللا عليه وسلم 

ألمهية احملبة النبوية، وكوهنا   على ما سبق، ونظرا   وأتسيسا         
يف املقام األول، فإنه من الضرورة مبكان أن    عقائداي    أتخذ بعدا  

الرتبوية، املنظومة  أولوايت  سلم  هرم  يف  فلقد    تقع  وهلذا؛ 
كدراسة:  الصلة  ذات  الدراسات  من  كثري    أشارت 

الدعيجي، 2017)املعايطة، ؛  2009حممد،؛  2015؛ 
الزايد،2008العيايف، النبوية   (2006؛  احملبة  تنمية  أمهية  إىل 

لدى الطلبة، ألثرها الفاعل يف تنمية حاجات اإلنسان الفكرية  
وقيمه   الوجدانية،  وانفعاالته  الروحية  وأشواقه  والفطرية، 

 األخالقية. 
العملية    ّّ وإذ يعد         الكتاب املدرسي من أهم مدخالت 

ل التعلمية،  مرجعا  التعليمية  ميثل  الطالب    مهما    كونه  من  لكل 
حدّ   على  هذا  Burns,2006;Ivey,2010)  سواء   واملعلم   ،)

  لّ  ابإلضافة إىل كونه يشكل الوثيقة الرمسية املكتوبة للمنهج بك
 & Gurung)وحيمل رسالة ذات حمتوى بيداغوجي    مكوانته،

Martin,2011;Fang,2014  بغية الطلبة  يف  التأثري  غرضها   ،)
أو   الوجدانية  أو  الفكرية  النواحي  تعديل  أو  تطوير  أو  بناء 

أبعادا   ويتناول  السلوكية،  واقتصادية    التطبيقية  اجتماعية 
متعددة  أشار،  وفكرية..  أمثال:   ولذا  الباحثني  من    كثري 

والتميمي، ؛  2017مصطفى،)   ؛ 2013  اخلوالدة 
اجلهيمي، 2011العياصرة، حاجة كتب2010  ؛  إىل  الرتبية    ( 

مبا   والتطوير؛  والتقومي،  والتحليل،  املراجعة،  إىل  اإلسالمية 
ينسجم مع األسس العقدية والفكرية واالجتماعية والنفسية، ملا  

املثلذلك ك املتعلم  إعداد  يف  إجيايب  دور  من  وإمداده  له  قف، 
ظل   حياتية، يف  ومهارات  معلومات،  من  إليه  حيتاج  ما  بكّل 

 بيئة إميانية سليمة. 
كتب الرتبية اإلسالمية يف إاثرة يقظة    أمهيةومن هنا؛ تربز        

احلب النبوي لدى الطلبة وتنميته يف صورة تكامل بني األسس  
العقدية واملعرفية والنفسية والنمائية واالجتماعية، بطريقة منظمة  

نة األسس والغاايت، ضمن  متدرجة، واضحة املعامل واألبعاد، بيّ 
واجتاهاهتم  إيقاع مجايل   الطلبة معارفهم  ينمي يف  معريف مبدع، 

وميوهلم ومهاراهتم حنو االندماج احلقيقي اإلجيايب يف عامل احلب  
 ه العليا.  ل  ث  النبوي الشريف وم  

 : اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة 
 : سلم ومثراهتاآله و جماالت حمبة النيب صلى هللا عليه و 

تعاىل          هللا  مّن  أنبياء  لقد  فيهم  بعث  أبن  البشرية  على 
، يدعوهنم إىل عبادة هللا تعاىل، ومكارم األخالق، وسبل  ورسال  

والصالح اختار اخلري  وقد  ورسله  هللا    ،  أنبياءه  بعظيم  تعاىل 
حكمته، وصنعهم على عينه، وعلمهم بعلمه، وشرفهم أبكمل  

،  وأزكى األخالق، فكانوا مناذج كمال وأسوة حسنة   األوصاف 
آله  صلى هللا عليه و   ا  سيدان حممداحلق سبحانه وتعاىل  وجعل  

ليه منزلة، فكان مما خصه به؛ أن  سلم أعالهم مرتبة، وأقرهبم إو 
وبشره   الكرمي،  القرآن  وآاته  واملرسلني،  األنبياء  خامت  جعله 

العظمى و   ابلشفاعة  فكان  وامل الفضيلة  والوسيلة  احملمود،  قام 
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والرسل   األنبياء  أعظم  وسلم  عليه  هللا  وأرفعهم  حظا  صلى   ،
تبعا  نسبا   ل  ن أيب هريرة رضي هللا عنه، أن رسو فع  ،، وأكثرهم 

قال:" وسلم،  عليه  هللا  صلى  من  هللا  األنبياء  ومثل  مثلي  إن 
فأحسنه وأمجله، إال موضع لبنة من    قبلي، كمثل رجل بىن بيتا  

هاّل  ويقولون  له،  ويعجبون  به،  يطوفون  الناس  فجعل    زاوية، 
الل  هذه  خامت  وضعت  وأان  اللبنة  فأان  قال:  بنة؟ 

 (. 186،ص4ج/،3535،حديث 2002،)البخاري " النبيني
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم،    هذا؛ وتعظيما          لشرف 

لعظم منزلته، وعلو شأنه عند مواله جل وعال، فلقد    وأتكيدا  
إذ    ؛أمر هللا تعاىل عباده بطاعة نبيه صلى هللا عليه وسلم وحمبته 

الطاعة،   لوازم  من  يقول  احملبة  ذلك  ويف  اإلميان،  ومقتضيات 
القيم وحم هللا  ل  وفض  "  (: 3،1983)  ابن  حمبته  بة كتابه  أهل 

تفضيال   احملبني  سائر  على  وجدت    ،ورسوله  وللمحبة  فباحملبة 
والسموات املخلوقات   ، األرض  فطرت  حتركت    ، وعليها  وهلا 
الدائرات  واتصلت    ، األفالك  غاايهتا  إىل  احلركات  وهبا وصلت 
النفوس مبطالبها وحصلت على    ،بداايهتا بنهاايهتا وهبا ظفرت 

وهبا  ،  نيل مآرهبا وختلصت من معاطبها واختذت إىل رهبا سبيال  
اإلميان  طعم  وذاقت  الطيبة  احلياة  راب    ا مل  ؛ انلت  ابهلل    رضيت 

 . " ومبحمد رسوال    وابإلسالم دينا  
ما أوجبه هللا    أوهلماومنشأ هذه احملبة يعود إىل أمرين؛         

احلديث   وجاء  الكرمي،  رسوله  حمبة  من  املسلمني  على  تعاىل 
مؤكدا   عليه وسلم:  الشريف  بقوله صلى هللا  يؤمن  "  ذلك،  ال 

والناس   وولده  والده  من  إليه  أحب  أكون  حىت  أحدكم، 
إذ    (، 12،ص1،ج/15،حديث2002)البخاري،  "أمجعني

إال حمبة هللا تعاىل؛   النيب صلى هللا عليه وسلم  ليس فوق حمبة 
اإلميان.   مقتضيات  وأوجبها، وأحد  احملبوابت  أعلى  أما  و فإهنا 

صلى  ما أودعه هللا تعاىل يف رسوله الكرمي    فمرجعه إىل   اآلخر
وسلم   عليه  اخللق،  هللا  وحسن  واجلمال  الكمال  صفات  من 

وتوجهها إىل حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم  اليت أتسر القلوب  
 صميم الوجدان.   من انبعا   حبا  

فإن املنزلة الرفيعة واملكانة العظيمة لرسول هللا صلى    ؛ ومن ثّ   
لوازم هذه احملبة،    ثالثة جماالت   رب ز ت  هللا عليه وسلم   ميكن  من 
 : إمجاهلا ابآليت

وعموم    ابإلميان برسالته ونبوتهلوازم حمبته االعتقادية: وتتمثل  -
وعامليتها عقيدته دعوته  واعتقاد  لرؤيته،  وعصمته   ،  والشوق   ،
بيته  آل  عنهم  وحمبة  فوصحابته رضي هللا  الغلو  أو  ، وعدم  يه 
 . اجلفاء عنه 

هللا  - رسول  على  الصالة  بكثرة  وتتمثل  القولية:  احملبة  لوازم 
وسلم،   عليه  هللا  ذ صلى  عند  األلفاظ  أبفضل  كره،  والتأدب 

التحدث مبناقبه، وعدم الكذب  وقراءة سريته، ومعرفة مشائله، و 
 عليه. 
من خالل    احملبةلوازم  - و الفعلية:  ونشر  طاعته  شريعته،  اتباع 

وسنته،   حسن  دعوته  مع  حرمته  ومراعاة  مسجده  وزايرة 
والدفاع عنه، والرد على  صلى هللا عليه وسلم  ، ونصرته  بداأل

 أعدائه. 
وسلم مظاهر كثرية،    لوازم حمبته صلى هللا عليهوينبثق عن        

 : على النحو اآليت يف جماالت سبعة ميكن جتلية هذه املظاهر  
وسلم   -أوالا  عليه  هللا  صلى  حملبته  الشرعي  من   ،التأصيل 

،  اخلامتة للرساالت العامة للبشرية مجعاء،  خالل اإلميان برسالته  
وسلم  وأبنه   عليه  هللا  النبيني  صلى  َوَلِكن  ﴿   ؛وأفضلهم خامت 

اّللَِّ  النَِّبيِ نيَ  رَُّسوَل  يف  [40]األحزاب:﴾َوَخاََتَ  الوسع  وبذل   ،
وهديه؛  وسنته  دعوته  اّللَِّ  ﴿  نشر  ِإََل  َأْدُعو  َسِبيِلي  َهِذِه  ُقْل 

َأنَ  َبِصريٍَة  ات َّبَ َعِن  َعَلى  اّللَِّ  َوَمِن  ِمَن   َوُسْبَحاَن  َأَن  َوَما 
 .[108]يوسف:﴾املُْشرِِكنيَ 

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

به  والرضى  حبكمه  تعاىلوالتسليم  قال  الَ   َفالَ ﴿  :،  َورَبِ َك 
َشَجَر   ِفيَما  ُُيَكِ ُموَك  َحىتَّ  يف  يُ ْؤِمُنوَن  َيَُِدوا  اَل  ُثَّ  نَ ُهْم  بَ ي ْ

َقَضْيتَ  ّمِ َّا  َحَرجاًّ  َتْسِليماا  أَنُفِسِهْم    ، [65]النساء:﴾َوُيَسلِ ُموا 
إىل   عنه  وجوب  ابإلضافة  هنى  ما  واجتناب  أمر  فيما  طاعته 
امتثاال   سبحانه   وزجر،  َأِطيُعوا  ﴿   :لقوله  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَي َُّها  ََي 
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َوُأْوِل اأَلْمِر ِمنُكْم فَِإن تَ َناَزْعُتْم يف َشْيٍء   َوَأِطيُعوا الرَُّسولَ  اّللََّ 
ِإََل اّللَِّ  تُ ْؤِمُنوَن ِِبّللَِّ  فَ ُردُّوُه  ِإن ُكنُتْم  َواْليَ ْوِم اآلِخِر   َوالرَُّسوِل 
َخرْير  ََتِْويالا  َذِلَك  وهذه[59]النساء:﴾َوَأْحَسُن  الطاعة    ، 

َمن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد  ﴿  :سبحانه منبثقة عن طاعة هللا، قال  
اّللََّ  َعَلْيِهْم   َأطَاَع  َأْرَسْلَناَك  َفَما  تَ َوَلَّ  َوَمن 
وقال[80]النساء:﴾َحِفيظاا  وسلم:   ،  عليه  هللا  من  "   صلى 

هللا عصى  فقد  عصاين  ومن  هللا،  أطاع  فقد    " أطاعن 
 (. 61،ص9،ج/7137،حديث2002ري،)البخا
يف  منزلت   هالن   يب ص   لى هللا علي   ه وس   لم و  كان   ةمعل   و  -ني  اا اث

صلوات وبره وذلك من خالل توقريه وتعظيمه  ،الدنيا واآلخرة
 لِتُ ْؤِمُنوا ِِبّللَِّ ﴿  لقوله سبحانه وتعاىل:  امتثاال    هللا وسالمه عليه،

وِلهِ  زِ ُروهُ  َوَرس  ُ َوقِ ُروهُ  َوتُ ع  َ ، ومواالتــه صــلى هللا [9]الفــت :﴾َوت   ُ
 عليـــــه وســـــلم مـــــواالة نصـــــرة ومتابعـــــة وفـــــداء وتضـــــحية وحـــــب؛

َوات َّبَ عُ وا الن ُّوَر ال َِّذي أُن ِزَل  َوَنَصُروهُ  َوَعزَُّروهُ  فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبهِ ﴿
، ولقـد حبـاه ربـه [157]األعراف:﴾َمَعُه ُأْولَِئَك ُهُم املُْفِلُحونَ 

ــنعم تــــرت  ــل بــ ــز وجــ ــاحب  ؛ىعــ ــلم صــ ــه وســ ــلى هللا عليــ ــو صــ فهــ
، غفـر هللا لـه مـا تقـدم مـن اإلسراء واملعـراج، وأكثـر األنبيـاء تبعـا  

، ويف ، وأول شـافع ومشـفعسـيد ولـد آدمهـو ذنبـه ومـا أتخـر، و 
انة من ولد إمساعي ل، إن هللا اصطفى كن"  ذلك قوله الشريف:
من كنانة، واص طفى ب ن هاش م م ن ق ري ،   واصطفى قريشاا 

واص   طفاين م   ن ب   ن هاش   م، ف   أن س   يد ول   د آدم وال فخ   ر، 
 "وأول م   ن تنش   ا عن   ه األرا، وأول ش   افع، وأول مش   فع

(. مـــع 392،ص14،ج/6475،حـــديث1993)ابـــن حبـــان،
لقولــه ، أتكيــدا  عــن التطــرف والغلــو التــزام الشــرع يف ذلــك بعيــدا  

تط  روين، كم  ا أط  رت النص  ارمي اب  ن م  ر ، ال " عليــه الســالم:
 "ورس                وله هللا،قول                وا عب                دفإمن                ا أن عب                ده، ف

 (.167،ص4،ج/3445،حديث2002)البخاري،
عليه            هللا  صلى  مكانته  وعلو  توقريه  مستلزمات  ومن 

التأدب عند ذكره صلى هللا عليه وسلم، فال يذكر امسه  وسلم؛  
أو  جمردا   ابلرسالة  يوصف  بل  ألفاظ  ،  من  ذلك  وحنو  النبوة، 
ذكره،ا عند  عليه  الصالة  مع  يف    لتوقري،  ذلك  من  واإلكثار 

ِإنَّ  ﴿  لقوله تعاىل:   ، امتثاال  األزمنة واألمكنة واملواضع املستحبة 
َصلُّوا   اّللََّ  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَي َُّها  ََي  النَّيبِ   َعَلى  ُيَصلُّوَن  َوَمالِئَكَتُه 
ف هللا  هذه اآلية شرّ و ؛  [56]األحزاب: ﴾َوَسلِ ُموا َتْسِليماا  َعَلْيهِ 

السالم   عليه  رسوله  منه،  حياته  يف  هبا  منزلته  وذكر  وموته، 
الدعاء   املالئكة  ومن  ورضوانه،  رمحته  هللا  من  والصالة 

الدعا األمة  ومن  ألمره واالستغفار،  والتعظيم    ء 
 (. 14،ج/232،1964)القرطيب،

صلى هللا عليه وسلم يف الصالة والتسليم  ولقد رغب النيب      
ب صالة"  قوله: عليه  علي   صلى  هبا    صلى   ؛ َمن  عليه  هللا 
  ، 11،ج/  6568،  ،حديث2001  حنبل، )ابن    " عشراا 
ما ِمْن أحد يس ل م  "  وقوله صلى هللا عليه وسـلم:  (،168ص

ردَّ  إال  عل  علي   الس الم هللا  عليه  أرد   حىت  روحي  )ابن    " ي  
حديث2001حنبل، وقوله  (477،ص16،ج/10815،   ،

عليه وسـلم:  مَ "   صلى هللا  ذُكِ البخيُل  ُيصلِ   ن  فلم  رُت عنده 
حنبل،   " علي     ، 3ج/  ،1734  حديث  ،2001  )ابن 
 (. 258ص
بسرية    -لثاا اث وسلم  التعريف  عليه  هللا  صلى  وصفاته  النيب 
 . لقيةلقية واخلَ اخلُ 
علـى أرفـع الشـمائل وأوقرهـا  لقد نشـأ صـلى هللا عليـه وسـلم    

األسـوة احلسـنة، والنمـوذج األكمـل، والقـدوة   وأزكاها، مما جعله
اَن ﴿ يف سائر أمور الدين والـدنيا، قـال تعـاىل:  ،الفضلى ْد ك َ َلق َ

و اّللََّ  اَن يَ ْرج ُ ن ك َ َنةر لِ م َ َوةر َحس َ وِل اّللَِّ ُأس ْ ْم يف َرس ُ ْوَم  َلك ُ َواْلي  َ
صـلى هللا عليـه  كان، و [21]األحزاب:﴾اّللََّ َكِثرياا َوذََكَر  اآلِخرَ 

، إذ ، وأحســـنهم منطقـــا  ومنظـــرا   وجـــوهرا   النـــاس مستـــا   وســـلم خـــري
 س    كرميا    ، أمينا  صادقا   ،أويت جوامع الكلم، وكان موفور العقل

، ويكفيـــه مـــن ذلـــك كلـــه أن حمتســـبا   صـــابرا   حليمـــا   اليـــد حمـــتمال  
، ابلثنــاء عليـه وإظهــار عظـيم شــرفه وفضــلهشـرفه مــواله سـبحانه 

 ،[3]الـنجم:﴾َوَما يَنِطُا َعِن اهلََومي﴿ زكى هللا لسانه فقال:إذ  
، [11]النجم:﴾َما َكَذَب الُفَؤاُد َما رََأمي﴿وزكى هللا قلبه فقال:

ــال: ــره فقــــــــــــ رُ ﴿وزكــــــــــــــى هللا بصــــــــــــ ا زَاَ  الَبص              َ ا  م              َ َوم              َ
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ى ــنجم:﴾َطغ   َ ــال:[17]الـ ــه فقـ ــى هللا خ لقـ ى ﴿، وزكـ َك َلَعل   َ َوِإن   َّ
 (. 4، ص7،ج/1992املقدسي،)[4]القلم:﴾ُخُلٍا َعِظيمٍ 

ولذا؛ فإن التعريف بسريته صلى هللا عليه وسلم، يكون          
القبائل    ابتداء   بني  ومكانتها  عشريته  وفضل  الشريف،  بنسبه 

بطفولته وشبابه، وما تال ذلك    العربية، ث مولده امليمون، عبورا  
النبوة  إرهاصات  وابتداء  ودالئلها   من  و ،  النبوية  الوحي  البعثة 

ختل  ،  الشريفة وما  واملدنية،  املكية  الدعوة  ذلكث  من    وتبعه  ل 
التحاقه صلى هللا عليه وسلم  وتضحيات، حىت  وجهاد حوادث  

   . ابلرفيق األعلى
البيت األطهار والصحابة الكرام رضي هللا    -رابعاا  حمبة آل 
 .عنهم
رضي هللا    حمبة آل بيت النبوة الربرة، والصحابة الكرام  تعدّ     

 عليه وسلم،  ، من مستلزمات حمبة النيب صلى هللاعنهم أمجعني
ذلك  تنمية  اعتمادا    وميكن  الطلبة  التالية   لدى  األسس    على 

 (: 2011)اخلالدي،
الصالة  - عليه  رسوله  وحب  تعاىل  هللا  حب  بني  الربط 

والسالم، وبني حب آل بيت النبوة األطهار والصحابة الكرام  
الفرع هو من   وتوقريهم، وأن حب  عنهم واحرتامهم  رضي هللا 

وأجلّ  األعمال  أفضل  من  وقربة  األصل،  ها،  مستلزمات حب 
وسلم:  عليه  هللا  صلى  نبيه  لسان  على  حقهم  يف  تعاىل    قال 

الَّ ﴿ ِإالَّ   ُقل  َأْجراا  َعَلْيِه  الُقْرَب َأْسأَُلُكْم  يف  املََودََّة    ﴾  
تعاىل: ،  [23]الشورى: ِمْن  ﴿   وقال  ِِبْلُمْؤِمِننَي  َأْوََل  النَّيبُّ 
أُمََّهاهُتُمْ  أَنُفِسِهمْ  احلق  [6]األحزاب:  ﴾َوَأْزَواُجُه  امتدح  ث   ،

املها إبحسان،  سبحانه  تبعهم  ومن  واألنصار    تكرميا  جرين 
تعاىل: فقال  السالم،  عليه  هللا  اأَلوَُّلوَن  ﴿  لرسول  َوالسَّاِبُقوَن 

ُ   َواألَنَصارِ  ِمَن املَُهاِجرِينَ  َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهم ِبِِْحَساٍن رَِّضَي اّللَّ
ُهمْ  اأَلْْنَاُر   َعْنهُ َوَرُضوا   َعن ْ حَتْتَ َها  ََتِْري  َجنَّاٍت  هَلُْم  َوَأَعدَّ 

 .[100]التوبة: ﴾َخاِلِديَن ِفيَها أََبداا َذِلَك الَفْوُز الَعِظيمُ 
ال  - النبوة والصحابة رضي    طلبةتدريب  على تعظيم آل بيت 

هللا عنهم، واعتقاد أفضليتهم وفضلهم على غريهم، فال يص   
َس   مي  هللا  أن  صلى  لقوله  ظن،  سوء  أو  فعل  أو  بقول  بسوء  وا 

مثل  ال تسبوا أص"  عليه وسلم: أنفا  أحدكم  أن  فلو  حايب، 
أحدهمذهباا   أحد مد  بلغ  ما  نصيفه  ،    " وال 

 (. 8،ص5،ج/3673،حديث2002)البخاري،
هللا     رسول  أصحاب  وجل  عز  هللا  امتدح  هللا  ولقد  صلى   

إال    -من أهل امللة-أو زهد يف حبهمعليه وسلم، فما آذاهم  
هللا   رضي  املهاجرين  وصف  يف  تعاىل  قال  منافق،  أو  جاهل 

ِمن  ﴿  عنهم: ُأْخرُِجوا  الَِّذيَن  املَُهاِجرِيَن   ِدََيرِِهمْ لِْلُفَقَراِء 

َفْضالا  تَ ُغوَن  يَ ب ْ اّللَِّ َوَأْمَواهِلِْم  مِ َن  اّللََّ  َوِرْضَوانا     َويَنُصُروَن 

الصَّاِدُقونَ  ُهُم  ُأْولَِئَك  وقال صلى هللا  [8]احلشر:﴾َوَرُسوَلُه   ،
ولزوم حبهم: األنصار  إال  ا"  عليه وسـلم يف  ألنصار ال ُيبهم 
أحبهم أحبه هللا، ومن  مؤمن، وال يبغضهم إال منافا، فمن  

هللا أبغضه    ،3783حديث  ،2002)البخاري،   "أبغضهم 
 (. 32،ص5ج/
حب        أن  إليهم    كما  واإلحسان  األطهار،  النبوة  بيت  آل 

  والرتضي عنهم والدعاء هلم واجب مؤكد، ومن ذلك ما أورده 
( يف مسنده  18،ص2،ج/571حديث  ،2001)ابن حنبل،

  أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخذ بيد احلسن واحلسني، وقال: 
يف  " معي  وأمهما كان  وأِبمها  هذين،  وأحب  أحبن  من 

القيامة يوم  أن  " درجيت  صحيحه  يف  مسلم  اإلمام  وأخرج   ،
حصني بن سربة حدث عن زيد بن أرقم، قال: قام رسول هللا  

بني مكة    ، مباء يدعى مخا  فينا خطيبا    صلى هللا عليه وسلم يوما  
هللا فحمد  قال:   واملدينة  ث  وذكر،  ووعظ  عليه،  ا  أم  "   وأثىن 

ريب  بعد، أال أيها الناس فإمنا أن بشر يوشك أن أييت رسول  
فأجيب، وأن اترك فيكم ثقلني: أوهلما كتاب هللا فيه اهلدمي  

به  واستمسكوا  هللا،  بكتاب  فخذوا  على  والنور  فحث   "
وأهل بييت أذكركم هللا يف أهل  كتاب هللا ورغب فيه، ث قال:"

بييت"   أهل  يف  أذكركم هللا  بييت،  أهل  يف  أذكركم هللا  بييت، 
أ  زيد  َي  بيته؟  أهل  ومن  له حصني:  من  فقال  نساؤه  ليس 

من   بيته  أهل  ولكن  بيته،  أهل  من  نساؤه  قال:  بيته؟  أهل 
علي  آل  هم  قال:  هم؟  ومن  قال:  بعده،  الصدقة    ، حرم 
وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس. قال: كل هؤالء حرم  
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  ، 2408حديث  ،2010)ابن احلجاج،  . الصدقة؟ قال: نعم
 (. 1873،ص4ج/

 : وشفقتهمناذج من عموم رمحته وعطفه   -خامساا 
ــوة     ــل األعلــــى واألســ ــلم املثــ ــه وســ ــلى هللا عليــ ــرب صــ لقــــد ضــ

ــنة يف  ــاطفاحلسـ ــة واللطـــف والتعـ ــا الرمحـ ــلوك إ، ودعـ ــل سـ ىل متثـ
األمـة، قــال الرمحـة وقـيم التعـاطف والتـواد علـى مسـتوى األفـراد و 

م  ن ي يه  تم للمس  لمني عام  ة فل  يس " صــلى هللا عليــه وســلم:
 (،352،ص4ج/ ،7889حـــديث ،1990)احلـــاكم، "م   نهم

مث      ل امل      ؤمنني يف ت      وادهم " وقـــــال عليــــــه الصـــــالة والســــــالم:
وت  رامحهم وتع  اطفهم؛ كمث  ل ااس  د إذا اش  تكى من  ه عض  و 

 ،2004)البخـاري، "واحلم ى  تداعى له سائر ااسد ِبلسهر
أبنــــه خــــري مــــن يلتــــزم  مؤكــــدا  (، 10،ص8ج/ ،6011حــــديث

خريكم خ ريكم ألهل ه، وأن م ن خ ريكم " ذلك، بقوله الشـريف:
ــان، "يألهل                                               ــن حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1993)ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.491،ص9،ج/4186حديث
وكان صلوات هللا وسالمه عليه ميتلك أعلى درجات الرمحة       

التواصل االجتماعي،  والعطف و    أصال  األمر الذي يعد  حسن 
ومكوان    ا  متين البشرية،  العالقات  مكوانت    ا  راسخ  يف  من 

االجتماعية  إذ  اجلاذبية  فطراي   ،  األشخاص  الذين  ينجذب  إىل 
مشاعرهم واهتماماهتم  يتفهمون  حاجاهتم  )بين    ويتحسسون 

النيب  (322،2007  يونس،  قول  مفهوم  حمور  وهذا  صلى  ، 
وسلم: عليه  ولكن  "  هللا  أبموالكم،  الناس  تسعون  ال  إنكم 

اخللا  وحسن  الوجه،  بسط  منكم    " ليسعهم 
 (. 212،ص1،ج/428، حديث1990)احلاكم،

توض         عملية  بنماذج  الشريفة  النبوية  السرية  زخرت  ولقد 
يف   وترسخه  عليه،  وسالمه  هللا  صلوات  وعطفه  رمحته  عموم 

 ديث أنس بن مالك رضي هللانفوس املسلمني، ومن ذلك؛ ح

حيث عنه،  وسلم  كان  "  : قال تعاىل  عليه  هللا  صلى  النيب 
وهو  -أحسن الناس ُخُلقا، وكان ِل أخر يُقال له أبو عمري  

أِب وكان  -َفطيم َي  قال:  جاء  النغري إذا  فعل  ما    ؟ عمري 

والنغري؛  (.  45،ص8،ج/  6203حديث،2002")البخاري،
                 هو طري كان يلعب به. 

قال:     عنه،  تعاىل  اخلدري رضي هللا  أىب سعيد  بينما  "  وعن 
حنن يف سفر مع النيب صلى هللا عليه وسلم، إذ جاء رجل  

. فقال  ومشاالا ف بصره مييناا على راحلة له، قال: فجعل يصر 
معه فضل ظهر   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من كان 
له فضل من ز  له، ومن كان  به على من ال ظهر  اد  فليعد 
فليعد به على من ال زاد له. قال فذكر من أصناف املال ما  

فضل يف  منا  ألحد  حا  ال  أنه  رأينا  حىت  )ابن    " ذكر، 
 (. 1354،ص3،ج/1728 ،حديث2010 احلجاج، 

رس     تعاطف  يف  نصيب  للحيواانت، كذلك،  ول  وقد كان 
ورمحته هبا، ومن ذلك ما رواه    هللا صلى هللا عليه وسلم معها 

قال:ا عنه،  تعاىل  هللا  رضي  مسعود  هللا  "  بن  رسول  مع  كنا 
فرخا   فيها  بشجرة  ومررن  سفر،  يف  وسلم  عليه  هللا  صلى 
محرة، فأخذنمها. قال: فجاءت احلمرة إَل رسول هللا صلى  
عليه   هللا  صلى  النيب  فقال  تصيح،  وهي  وسلم  عليه  هللا 

بفرخ هذه  فجع  من  قال:  وسلم:  حنن.  فقلنا:  قال:  يها؟ 
حديث1990)احلاكم،  "فردمها  ،  7599 ،  
 (. 267،ص4ج/
وهذه العاطفة اإلنسانية مشلت كل ما أحاط به صلى هللا      

إذا كان الرجل  " (:82د.ت،)   عقاد  عليه وسلم، ويف هذا يقول 
أهال  ل  حمبا   من    لناس،  الصداقة  له  متت  فلقد  إايه،  حلبهم 

وإمنا   سعة  ت طرفيها..  من  رزق  ما  مبعيار  الصداقة  أداة  له  تم 
اخللق، وطبيعة  ومن سالمة الذوق، ومتانة    ، لعاطفة اإلنسانيةا

فأدا الصداقة ابلعاطفة احلية، والذوق الوفاء.  السليم، واخللق    ة 
اخلصال مجيعا   وقد كان حممد يف هذه  بني    عاليا    مثال    املتني، 

 . صفوة خلق هللا" 
ويتجلى هذا العطف يف أهبى صوره، وأحسن حاالته، يوم       

رسول هللا   قال هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال: فعن أيبالقيامة، 
وسلم:"  عليه  هللا  هبا،  صلى  يدعو  مستجابة  دعوة  نيب  لكل 
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اآلخر  يف  ألميت  شفاعة  دعويت  أختبئ  أن    " ة وأريد 
   (.67،ص8،ج/6304،حديث2002)البخاري،
عليه    -ساا ساد هللا  صلى  للنيب  الصحابة  حمبة  من  مناذج 

 . وسلم وتضحيتهم من أجله
م رضي هللا عنهم مفهوم حمبة النيب  الصحابة الكرا   لقد أدرك     

ف  وسلم،  عليه  اعتقادا  صلى هللا  مبقتضاها  ،  وعمال    وقوال    قاموا 
عليه   هللا  صلى  النيب  ا فأحبوا  حمبة  فوق  واملال  وسلم  لنفس 

و  والولد  امتثاال  أمجعني  اخللقواألهل  وأمر    ،  تعاىل  هللا  ألمر 
أنفسهم   من  هبم  أوىل  فجعلوه  وسلم،  عليه  هللا  صلى  رسوله 

تعاىل:امتثاال   لقوله  أَنُفِسِهمْ ﴿    ِمْن  ِِبْلُمْؤِمِننَي  َأْوََل   النَّيبُّ 

أُمََّهاهُتُمْ  محايته  [ 6]األحزاب:﴾َوَأْزَواُجُه  بوجوب  وأيقنوا   ،
لقوله تعاىل:  املَِديَنةِ ﴿  ونصرته  أَلْهِل  مِ َن   َما َكاَن  َحْوهَلُم  َوَمْن 

وا أِبَنُفِسِهْم َعن  يَ ْرَغبُ  َوالَ  اأَلْعَراِب َأن يَ َتَخلَُّفوا َعن رَُّسوِل اّللَِّ 
لقوله    ،[120]التوبة:﴾ن َّْفِسهِ  أوامره  خمالفة    تعاىل: وجتنبوا 
الَّ ﴿ َأْمرِهفَ ْلَيْحَذِر  َعْن  ُُيَاِلُفوَن  َأْو    ِذيَن  َنةر  ِفت ْ ُتِصيبَ ُهْم  َأن 

 . [ 63]النور:﴾ُيِصيبَ ُهْم َعَذابر أَلِيمر 
علي بن أيب طالب رضي هللا تعاىل عنه،  اإلمام  ئل  وقد س      

لرسول حبكم  وسلم  كيف كان  عليه  هللا  صلى    فقال:   ؟هللا 
ألينا من أموالنا وأوالدان وآابئنا وأمهاتنا، ومن  كان وهللا أحب  "

الظمأ  على  البارد  (.  52،ص2ج/  ،1997)السبيت،  "املاء 
العاصوعن   بن  قال   عمرو  عنه  هللا  أحد  "  :رضي  وما كان 
يف    إِل من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وال أجلَّ   أحبَّ 

 له، ولو  عين منه، وما كنت أطيا أن أمأل عين منه إجالالا 
أطقت ما  أصفه  أن  منه سئلت  عين  أمأل  أكن  ي  ألين    " ؛ 

 (. 112،ص1ج/ ،192حديث ،2010)ابن احلجاج،
الدث      بن  زيد  احملبة  وهذا  تلك  يتمثل  عنه  هللا  رضي  نة 

، إذ ملا أخرجه مشركو مكة إىل التنعيم ليقتلوه،  عمليا    والتضحية 
سفيان  واجت أبو  فيهم  قريش،  من  رهط  حربمع  وكان  -بن 

حينذاك الشرك  ليقتل:   -على  قدم  حني  سفيان  أبو  له    قال 
أن حممدا  " زيد، أحتب  اآلن يف مكانك    أنشدك هللا اي  عندان 

  نضرب عنقه، وأنك يف أهلك؟ قال: وهللا ما أحب أن حممدا  

جالس    ذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وأيناآلن يف مكانه ال
أحدا   الناس  من  رأيت  ما  سفيان:  أبو  يقول  قال:  أهلي.    يف 

أحدا   حممدا    حيب  حممد  أصحاب  نسطاس،    !كحب  قتله  ث 
 (. 172،2،ج/ 1955)ابن هشام، " يرمحه هللا

بــــن منهــــا؛ مــــا رواه أنــــس واهد يف هــــذا اجملــــال كثــــرية، الشــــو     
 رضي هللا عنه، أن رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم قـال:مالك  

ص  وت أيب طلح  ة يف اا  ي  خ  ري م  ن فئ  ة "، ق  ال: وك  ان "
َيث   و ب   ني يدي   ه يف احل   رب، ُث ينث   ر كنانت   ه، ويق   ول: وجه   ي 

 ،2001حنبـل، )ابـن لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الف داء
 أخرجـــــــــــــــــــهمــــــــــــــــــا و  (،284،ص21ج/ ،13745حــــــــــــــــــديث

ــاري، يف  (97،ص5ج/ ،4062حــــــــــــــــديث ،2002)البخــــــــــــــ
ــحيحه  ــن حــــديث صـ ــالمـ ــازم قـ ــيس بــــن أيب حـ رأي   ت ي   د " :قـ

"، لنيب صلى هللا عليه وسلم يوم أحدطلحة شالء؛ وقى هبا ا
( 99،ص2ج/ ،1955)ابن هشـام، رواهما  ؛ومن ذلك أيضا  

 مـــر  "، قــال: رضــي هللا عنــه عــن ســعد بــن أيب وقـــاصيف ســريته 
رســــول هللا صــــلى هللا عليــــه وســــلم ابمــــرأة مــــن بــــين دينــــار، وقــــد 
ــه  ــلى هللا عليـ ــول هللا صـ ــع رسـ ــا مـ ــا وأبوهـ ــا وأخوهـ أصـــيب زوجهـ
وســلم أبحــد، فلمــا نعــوا هلــا، قالــت: فمــا فعــل رســول هللا صــلى 

اي أم فــــالن، هــــو حبمــــد هللا كمــــا  هللا عليــــه وســــلم؟ قــــالوا: خــــريا  
ل: فأشري هلا إليه، حىت حتبني، قالت: أرونيه حىت أنظر إليه؟ قا

 ".إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل! تريد صغرية
 . مثرات حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم والتأسي به  -اا سابع
وحسن    إن التزام حمبة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم     

ي به،  فعل  التأسي  واستعذاب  تعاىل،  ابهلل  القلب  تعلق  ورث 
والتلذذ هبا، والفرح برتك املنهيات وفواهتا، وكل ذلك  املأمورات  

،  وفوقه، ألن احلب سبيل االتباع والطاعة، وابب الفوز والنجاة 
وميكن إمجال مثرات حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم، من خالل  

 ية:  النقاط اآلت
ورضوانه    - حمبته  ونيل  تعاىل  ابهلل  اإلميان  ومغفرته  حتقيق 

  ( 32،ص2ج/  ،1999)ابن كثري، ذكرلقد  و تعاىل؛ سبحانه و 
احلسن البصري وغريه من السلف: زعم قوم    قال"  يف تفسريه:
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ُقْل ِإن ُكنُتْم حتُِبُّوَن  ﴿  :أهنم حيبون هللا فابتالهم هللا هبذه اآلية 
  َ اّللَُّ اّللَّ ُُيِْبْبُكُم  ُذنُوَبُكمْ  فَاتَِّبُعوين  َلُكْم  َغُفورر  وَ  َويَ ْغِفْر   ُ اّللَّ
اإلكثار من ذكره صلى  بل إن يف    ." [31]آل عمران:﴾رَِّحيمر 

ألمر   وكفاية  تعاىل،  هلل  قربة  عليه،  والصالة  وسلم،  عليه  هللا 
َي رسول  :  قال رجل  يب بن كعب قال:" أ    الدين والدنيا، فعن 

إذن يكفيك    :قال  ؟هللا أرأيت إن جعلت صاليت كلها عليك
و  دنياك  من  أمهك  ما  وتعاَل  تبارك  )ابن    " خرتكآ هللا 

 (. 166،ص35،ج/  21242،حديث2001حنبل،
فعن أنس بن مالك رضي هللا    تذوق طعم اإلميان وحالوته،   -

النيب صلى هللا عليه وسلم قال:"عنه، ع ثالث من كن فيه  ن 
حالوة   ّما  وجد  إليه  أحب  ورسوله  هللا  يكون  أن  اإلميان: 

سوامها، وأن ُيب املرء ال ُيبه إال هلل، وأن يكره أن يعود يف  
النار يف  يقذف  أن  يكره    ، 2002  )البخاري،   " الكفر كما 

 (. 12،ص1،ج/16حديث
الوجه  - والنجاة والنور ونضارة  تعاىل: الرمحة  قال  أَي َُّها  ﴿  ،  ََي 

 َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه يُ ْؤِتُكْم ِكْفَلنْيِ ِمن رَّمْحَِتهِ  ات َُّقوا اّللََّ الَِّذيَن آَمُنوا  

ِبهِ  ََتُْشوَن  نُوراا  لَُّكْم  َلُكمْ  َوََيَْعل  َغُفورر   َويَ ْغِفْر   ُ َواّللَّ
رضي هللا عنه  عن عبد هللا بن مسعود  و ،  [28]احلديد:﴾رَِّحيمر 
نضَّ "   قال:  امرأا   ر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:    هللا 

  " فبلغه كما مسعه، فرب مبلغ أوعى من سامع مسع منا حديثاا 
 (. 268،ص1،ج/66 ديث ،ح1993 )ابن حبان، 

ــ - ــاء واملرسـ ــة األنبيـ ــاحلني مرافقـ لني والصـــديقني والشـــهداء والصـ
َع  َوَمن يُِطِع اّللََّ ﴿، قال تعاىل:يوم القيامة وَل فَأُْولَئِ َك م َ َوالرَّس ُ
َن النَِّبي  ِ نيَ ال  َِّذيَن  ْيِهم م  ِ  ُ َعل  َ َم اّللَّ يِقنيَ  أَنْ ع  َ دِ  َهَداءِ  َوالص  ِ   َوالش  ُّ

احِلِنيَ  َن ُأْولَئ ِ َك َرِفيق  اا  َوالص  َّ وعــن أنــس ، [69]النســاء:﴾َوَحس  ُ
 من أهل البادية أتى النيب صلى هللا أن رجالا " رضي هللا عنـه:

ق  ال: علي  ه وس  لم فق  ال: َي رس  ول هللا، م  ىت الس  اعة قائم  ة؟ 
ويلك، وما أعددت هلا؟ قال: ما أعددت هلا؛ إال أين أح ب 
هللا ورس    وله، ق    ال: إن    ك م    ع م    ن أحبب    ت. فقلن    ا: وحن    ن  

فرح             اا  لك؟ ق             ال: نع             م، ففرحن             ا يومئ             ذٍ ك             ذ
 (. 39،ص8،ج/6167حديث ،2002")البخاري،اا شديد

ــدخول يف  - ــلمالـــــ ــلى هللا عليــــــــه وســـــ ــفاعة النــــــــيب صـــــ يــــــــوم  شـــــ
ــابر بـــــن عبـــــدهللا رضـــــي هللا عنـــــه: أن رســـــول  ،القيامـــــة فعـــــن جـــ

م      ن ق      ال ح      ني يس      مع " هللا صـــــلى هللا عليــــــه وســــــلم قــــــال:
الن        داء: الله        م رب ه        ذه ال        دعوة التام        ة، والص        الة 

ا الوس      يلة والفض     يلة، وابعث     ه مقام      ا  حمم     داا  آتِ  ،القائم     ة
 "ت ل    ه ش    فاعيت ي    وم القيام    ةال    ذي وعدت    ه، حل    َّ  حمم    وداا 

 (.126،ص1،ج/614حديث ،2002)البخاري،
 : الدراسات ذات الصلة 

ألقرب الدراسات ذات الصلة مبوضوع الدراسة   وهذا عرض      
 احلالية، مرتبة زمنيا  من األحدث إىل األقدم. 

اهلاجري   ه(  2018)  قام  درجة    إىل التعرف دفتبدراسة 
تضمني قيم احملبة يف كتب الرتبية اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة  
الكويت،   بدولة  اإلسالمية  الرتبية  معلمي  نظر  وجهة  من 

عينة  43)   من   ت تكون  ة اناستبوابستخدام   على  وزع  فقرة،   )
أظهرت  حمافظة األمحدي،  ( معلما  ومعلمة يف  70) تكونت من

قيم   تضمني  درجة  أن  يفالنتائج  املستهدفة    احملبة  الكتب 
جمال   وحصل  مرتفعة،  ابلدينجاءت  املتعلقة  احملبة  على    قيم 

جم تاله  األوىل،  ابلدنيااملرتبة  املتعلقة  احملبة  قيم  تظهر  ال  ومل   ،
فروقا   متغريا  النتائج  إىل  تعزى  داللة  واملؤهل  ذات  اجلنس  ت 

 العلمي واخلربة. 
( دراسة هدفت بيان أمهية احملبة يف  2015)  أجرى الرباوي و      

اإلسالم، وجوانب احملبة يف حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم،  
ومن   بعدهم،  ومن  عنهم  هللا  رضي  الصحابة  واقع  يف  وأثرها 
خالل استخدام املنهج االستقرائي يف مجع النصوص، واملنهج  
االستداليل يف فهم دالالت النصوص ومعانيها، أشارت نتائج  

اسة إىل أمهية حمبة هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم،  الدر 
وأوصت الدراسة بتضمني موضوعات احملبة وأسسها يف املناهج  

 واملقررات الدراسية. 
املقوسي      دراسة  تضمن  2014)  وهدفت  مدى  معرفة   )

كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف األردن لقيم احملبة،  
وابستخدام حتليل احملتوى أظهرت نتائج الدراسة حصول جمال  
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ث   األوىل،  املرتبة  على  والعبادات  ابلعقيدة  املتعلقة  احملبة  قيم 
الث املرتبة  املتعلقة ابلدولة والنظام، وجاء يف  قيم احملبة  الثة  جمال 

و  واملدرسة،  ابألسرة  املتعلقة  احملبة  قيم  أعلى  جمال  كانت 
التكرارات لقيم حمبة العدل واملساواة، ث حمبة القرآن الكرمي، ث  

 حمبة العلماء. 
أجرى         وفتيحة كما  هدفت  2013)  املقوسي  دراسة   )

الكشف عن مدى تضمن كتب الرتبية اإلسالمية لقيم احملبة يف  
احملتوى   حتليل  وابستخدام  األردن،  يف  العليا  األساسية  املرحلة 

والعاشر، أشارت النتائج إىل أن  لكتب الصف الثامن والتاسع  
املرتبة    احملبة  قيم على  حصلت  واألخالق  ابلعقيدة  املتعلقة 

املتعلقة ابألسرة واملدرسة، ومل حتصل القيم    األوىل، تالها القيم
املتعلقة مبحبة النظام، وحمبة املعلم واملعلمة، وحمبة الفرح، وحمبة  

 احلرية، على أي تكرار يف الكتب املستهدفة. 
دور األنشطة غري  ( تقصي  2010)  وهدفت دراسة البقمي    

لدى   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  حب  تنمية  يف  الصفية 
املرح استبتلميذات  استخدام  ومت  االبتدائية،    ت مشل  ةان لة 

( معلمة للمرحلة االبتدائية يف حمافظة تربة يف السعودية،  112)
مبجاالهتا   الصفية  غري  األنشطة  دور  أن  إىل  النتائج  وأشارت 
يف   متوسطة  بدرجة  جاء  واملكتبية  واإلعالمية  والعملية  النظرية 

 لم. تنمية حب النيب صلى هللا عليه وس 
فتيحة        مدى  2009)  وقام  معرفة  هدفت  بدراسة   )

تضمني كتب الرتبية اإلسالمية لقيم احملبة يف املرحلة األساسية  
بتحليل   اخلاصة  الدراسة  نتائج  وأشارت  األردن،  يف  العليا 
والعاشر(   والتاسع،  والثامن،  الصفوف)السابع،  لكتب  احملتوى 

الكتب   هذه  تضمني  اخنفاض  احملبة، كما  إىل  لقيم  املستهدفة 
الكتب   يف  احملبة  قيم  توزيع  عشوائية  إىل  النتائج  أشارت 

 املستهدفة بعيدا  عن التسلسل والتكامل. 
حممد     دراسة  فهدفت  2009)  أما  مبادئ  إىل  (  تقصي 

وسلم   عليه  هللا  صلى  النيب  حمبة  على  األوالد  تربية  وطرق 
وتعظيمه، إذ مت استخدام املنهج التارخيي االستنباطي يف ضوء  
الدراسة،   هلدف  الناظمة  النبوية  واألحاديث  القرآنية  األدلة 

وأشارت النتائج إىل أمهية تنمية حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم  
يف   وتعظيمه  املراحل  وطاعته  يف  وخباصة  األوالد،  نفوس 

سيما   وال  املختلفة،  واملقررات  املناهج  خالل  من  الدراسية، 
 الدينية منها. 

الزايد     دراسة  ع(  2006)  وهدفت  التعرف  مدى  إىل  لى 
يف   اإلعدادية  ابملرحلة  اإلسالمية  الرتبية  حمتوى كتب  اهتمام 

صلى   النيب  حب  تنمية  مبوضوعات  البحرين  عليه  مملكة  هللا 
أربعة،   جماالت  على  اشتملت  قائمة  خالل  ومن  وسلم، 
املستهدفة   للكتب  التحليلي  الوصفي  املنهج  وابستخدام 

وجود  إىل  النتائج  أصل   (449)  أشارت  من  مرتبطة    فقرة 
وجاء كتاب  1625) الثالثة،  الكتب  عليها  اشتملت  فقرة   )

تبطة،  الثالث اإلعدادي يف املرتبة األوىل من حيث الفقرات املر 
تاله كتااب األول اإلعدادي والثاين اإلعدادي يف املرتبة الثانية،  
وحصل موضوع الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم وكثرة  

 ذكره على أعلى نسبة تكرار بني اجملاالت األربعة. 

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها 
من        والعديد  النظري  لألدب  الباحث  مطالعة  بعد 

  ، واملقوسي، 2018 ي،اهلاجر )  كدراسة:  الصلةالدراسات ذات 
  ، وحممد،   2010والبقمي، ،2013 وفتيحة،، واملقوسي 2014
والزايد،2009 تبني  (   2006،  أن  ،  نقصا  هنا      يف   واضحا    ك 

اليت تناولت موضوع حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم  الدراسات  
املدرسية الكتب  من  من    ابلرغمو   ، يف  احلالية  الدراسة  إفادة 

  إىل  ، إال أن دراسة واحدة منها مل هتدفذات الصلة الدراسات 
ملوضوعات    الوقوف على مدى تضمني كتب الرتبية اإلسالمية

وسلم،   عليه  هللا  صلى  النيب  العربية  حمبة  اململكة  يف  سواء 
 دولة اإلمارات العربية املتحدة.  السعودية أو يف 

الدرا      لتوصيات بعض  استجابة   سة احلاليةومن هنا جاءت 
الصلة ذات  دراسة الدراسات  مثل    ؛ 2018)اهلاجري،  :، 

البحث  و (،  2006  والزايد،   ؛2014  واملقوسي، ملقتضيات 
يف   اجملالالرتبوي  تضمني كتب  هبدف    ، هذا  مدى  تقصي 

ودولة   السعودية  العربية  اململكة  من  يف كل  اإلسالمية  الرتبية 
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العربية  النيب صلى هللا عليه  ملاملتحدة    اإلمارات  وضوعات حمبة 
 وآله وسلم. 

املقارنة بني تضمن كتب    يفالدراسة  مشكلة  ميكن حتديد  و      
اإلمارات   ودولة  السعودية  العربية  اململكة  اإلسالمية يف  الرتبية 
وسلم.   عليه  هللا  صلى  النيب  حمبة  ملوضوعات  املتحدة  العربية 

 ويتفرع من ذلك األسئلة التالية: 
ما املوضوعات اليت جيب تضمينها بكتب الرتبية اإلسالمية    .1

السعودية املتعلقة مبحبة النيب صلى هللا عليه  يف اململكة العربية  
 وسلم؟ 

السعودية    .2 يف  اإلسالمية  الرتبية  تضمني كتب  مدى  ما 
وسلم عليه  هللا  صلى  النيب  حمبة  يف  ملوضوعات  واملتمثلة  ؟ 

اآلت  عليه    ية:اجملاالت  هللا  صلى  النيب  حملبة  الشرعي  )التأصيل 
النيب  و وسلم،   بسرية  والتعريف  السالم،  عليه  النيب  مكانة  علو 

من   ومناذج  الكرام،  والصحابة  البيت  آل  وحمبة  السالم،  عليه 
رمحته   السالمعموم  عليه  الصحابة  وعطفه  حمبة  من  ومناذج   ،

 السالم(. للنيب صلى هللا عليه وسلم، ومثرات حمبة النيب عليه 
وسلم    .3 عليه  هللا  صلى  النيب  حمبة  موضوعات  ختتلف  هل 

ابختالف  املتضمنة   السعودية  يف  اإلسالمية  الرتبية  يف كتب 
 الصف الدراسي؟ 

ما املوضوعات اليت جيب تضمينها بكتب الرتبية اإلسالمية    .4
اإلمارات العربية املتحدة املتعلقة مبحبة النيب صلى هللا  دولة  يف  
 وسلم؟ عليه 
اإلمارات    .5 يف  اإلسالمية  الرتبية  تضمني كتب  مدى  ما 

وسلم؟  عليه  هللا  صلى  النيب  حمبة  ملوضوعات  املتحدة    العربية 
)التأصيل الشرعي حملبة النيب صلى    ية:واملتمثلة يف اجملاالت اآلت 

وسلم،   عليه  والتعريف  و هللا  السالم،  عليه  النيب  مكانة  علو 
عليه   النيب  الكرام،  بسرية  والصحابة  البيت  آل  وحمبة  السالم، 

، ومناذج من حمبة  عليه السالم  ومناذج من عموم رمحته وعطفه
عليه   النيب  حمبة  ومثرات  وسلم،  عليه  هللا  صلى  للنيب  الصحابة 

 السالم(. 

موضوعات    .6 ختتلف  وسلم هل  عليه  هللا  صلى  النيب    حمبة 
املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية يف اإلمارات العربية املتحدة  

 ابختالف الصف الدراسي؟ 
وسلم    .7 عليه  هللا  صلى  النيب  حمبة  موضوعات  ختتلف  هل 

املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية ابختالف الدولة: السعودية  
 واإلمارات؟ 

 
 : أهداف الدراسة 

فإن        الدراسة،  إىل حتقيق  يف ضوء مشكلة  يتطلع  الباحث 
 األهداف اآلتية: 

تضمني كتب    .1 مدى  من  بيان  يف كل  اإلسالمية  الرتبية 
اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ملوضوعات  

 حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم. 
  موضوعات حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم   عقد مقارنة بني   .2

اإلسالمية   الرتبية  واإلمارات يف كتب  السعودية  من  ،  يف كل 
تلك الكتب ملوضوعات حمبة النيب    للوقوف على مدى تضمني 

 . صلى هللا عليه وسلم 
 : أمهية الدراسة 

 : يف اجلانب النظري أوال : 
بدراسة    - اإلسالمي،  الرتبوي  النظري  األدب  فريدة من  إثراء 

سابقة نوعها دراسات  وجود  لعدم  وذلك  اطالع  –  ،  حسب 
النيب صلى هللا عليه وسلم  تناولت    -الباحث موضوعات حمبة 

يف كتب الرتبية اإلسالمية يف كل من اململكة العربية السعودية  
املتحد العربية  اإلمارات  دولة  و ةأو  ث ،  هذه    من  ستضيف 

 يف هذا اجملال.  جديدا  نظراي  وحتليليا   الدراسة بعدا  معرفيا  
 : يف اجلانب التطبيقياثنيا :  

الرتبية    - وتطوير كتب  إعداد  على  القائمني  أنظار  توجيه 
يف   اإلسالمية، إىل أمهية أن توىل حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم

كتب الرتبية اإلسالمية عناية فائقة، بغية حتقيق أقصى درجات  
 الفاعلية املعرفية والسلوكية والوجدانية. 
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اإلسالمية  - الرتبية  مشريف  وضع  ،  ومعلميها  إفادة  من خالل 
النيب صلى هللا عليه وسلم يف   تصور تفصيلي ملوضوعات حمبة 

ويد الطلبة  سهم يف تز قد ي  كتب الرتبية اإلسالمية، األمر الذي
عليه   هللا  صلى  النيب  حمبة  تنمي  واجتاهات  وخربات  مبعارف 

 وسلم وآل بيته وصحابته الكرام لدى الطلبة. 
 : حدود الدراسة

 :احنصرت حدود الدراسة ابآليت      
ويتمث -  األكادميي،  املوضوعي  يف  احلد  الرتبية  ل  كتب 

 اآليت: اإلسالمية، وهي على النحو 
،  كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية يف السعودية   -أ     

اآلت الكتب  التحليل  عملية  والفقه  ومشلت  التوحيد،  ية: كتايب 
يه؛ الفصل الدراسي األول  ألسلوك للصف الثاين االبتدائي جبز وا

والفقه   التوحيد،  والسرية،  والثاين، وكتب:  والسلوك، واحلديث 
للصف الرابع والصف السادس، للفصلني األول والثاين. وهي  
للسنة   السعودية  الرتبية والتعليم  قبل وزارة  املعتمدة من  الكتب 

الكتب  (م 2018/2017الدراسية) يف  الدروس  عدد  وبلغت   ،
 ( صفحة. 897)  ( درسا ، مبجموع صفحات197) املستهدفة

العربية  كتب    -ب     اإلمارات  دولة  يف  اإلسالمية  الرتبية 
صف  لل  الرتبية اإلسالمية   ، ومشلت عملية التحليل كتباملتحدة

وهي الكتب  ،  للفصلني؛ األول والثاين   والسادس، الثاين والرابع  
بدءا    للتدريس  الدراسياملعتمدة  العام    ( م2016/2017)  من 

الدراسة  هذه  إجراء  اتريخ  يف    . وحىت  الدروس  عدد  وبلغت 
املستهدفة  صفحات102)  الكتب  مبجموع  درسا ،   )  (903  )

 صفحة. 
أجريت الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من    :احلد الزماين  -

 (م. 2018/2017)العام الدراسي 
 

  :مصطلحات الدراسة
 تستهدف ،ةمستمر  وتشخيص دراسة عمليةحتليل احملتوى:    -

 وتطويره حتسينه بقصد املنهاج، يف والضعف القوة نواحي تعرف

 Erbaç;et)  مسبقا   عليها متعارف مقبولة تربوية  أهداف  ضوء يف

al,2012  استقصاء من أجل  (، وميكن تعريفه إجرائيا  أبنه عملية
تضمن عما  املستهدفة    تهالكشف  اإلسالمية  الرتبية  كتب 

النيب صل السبعة  ملوضوعات حمبة  عليه وسلم، مبجاالهتا  ى هللا 
 الواردة يف األدب النظري للدراسة احلالية. 

املشاهدة    التضمني:  - التكرارات  رصد  طريق  عن  ويقاس 
النيب صلى هللا عليه وسلم املضمنة  يف حمتوى    ملوضوعات حمبة 

 كتب الرتبية اإلسالمية املستهدفة. 
االبتدائية  - ال املرحلة  تعليم األساسي اإللزامي يف  : هي مرحلة 

العربية   اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية  اململكة  من  كل 
 (. االبتدائي  لسادسشمل الصفوف)األول إىل اوت،  املتحدة

وسلم  - عليه  هللا  صلى  النيب  حمبة  هب:  موضوعات  ا  ويقصد 
اليت   و املوضوعات  غرس  خالهلا  من  سيدان    ة تنمي يتوقع  حمبة 

لدى  ا وسلم  عليه  هللا  صلى  متثلنيب  وقد  هذه  الطلبة،  يف  لت 
سبعة  النيب  ،  الدراسة يف جماالت  حملبة  الشرعي  وهي:)التأصيل 
وسلم،   عليه  هللا  السالم،  و صلى  عليه  النيب  مكانة  علو 
السالم، وحمبة آل البيت والصحابة  والتعريف بسرية النيب عليه  

وعطفه  رمحته  عموم  من  ومناذج  السالم   الكرام،  ومناذج  عليه   ،
من حمبة الصحابة للنيب صلى هللا عليه وسلم، ومثرات حمبة النيب  

 عليه السالم(. 

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

حتليل   التحليلي أسلوب  املستهدفة  املقارن   احملتوى  ،  للكتب 
الفقرة اعتماد  مت  للتحليلحبيث  بوصفها وحدة   ،  (Content 

analysis  هذا يف  مناسبة  األكثر  لكوهنا  وذلك   ،)
أحد  (،  Erbaç;et al,2012)اجملال احملتوى  حتليل  أسلوب  ويعّد 

العلمي املنظم،   يتناول الشكل واملضمون،  إذ  أساليب البحث 
وصفا   التحليل  موضوع  املادة  ويصف  النص،  بظاهر    ويتعلق 

ولذا 2004كميا )طعيمة، للعد    (،  وحدة  التكرار  اعتماد  مت 
حمبة النيب صلى هللا عليه    وضوعاتوالتسجيل حلساب تكرار م 

 الواردة يف كل كتاب من العينة املستهدفة.  وسلم
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وعينتها   - الدراسة  الدراسةتكو  :  جمتمع  جمتمع  من كتب    ن 
  يف كتب الصفوف الرتبية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية املتمثلة  

السادس) إىل  السعودية واإلمارات األول  من  املقررة    ، ( يف كل 
، وتكونت عينة الدراسة من  ( م2017/2018)  الدراسيللعام  

للصفوف: اإلسالمية  الرتبية  والسادس(    كتب  والرابع  )الثاين 
بطريقة قصديةاالبتدائي،   العينة  اختيار  من    وقد مت  يف حماولة 

املستهدفة تصورا  واضحا  عن العينة  تعطي  أن  جمتمع    الباحث 
(  50%) ما نسبتهخاصة أن العينة املستهدفة تشكل  الدراسة،  

الستة   الصفوف  أصل  من  ثالثة صفوف  أي  الدراسة،  جمتمع 
 اليت تشكل املرحلة االبتدائية يف كل من السعودية واإلمارات. 

 : أداة الدراسة  -
 ية: ء أداة الدراسة وفق اخلطوات اآلتوقد مت بنا     
)فئات التحليل( اليت تشكل    حتديد اجملاالت طوة األوىل:  اخل  -

موضوعات حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم، وذلك من خالل  
إعداد   مت  حيث  الصلة،  ذات  النظري  األدب    قائمةمراجعة 

الرتبية    لت ستعملالتحليل   كتب  حتليل  يف  أساسية  كفئة 
النهائية    اإلسالمية  بصورهتا  األداة  وتكونت  من  املستهدفة، 

 رئيسة.  جماالت سبعة
 : صدق األداةوة الثانية: استخراج اخلط-
ألداة   يةاآلت الصدق دالالت من ابلتأكد الباحث قام     

 :الدراسة
   :الظاهري  الصدق-أ
قائمة        صدق  من  الباحث    للتأكد  قام  بعد  -التحليل 

االطالع على الدراسات ذات الصلة، واألدب النظري املرتبط  
الدراسة تكونت بصورهتا  -مبوضوع  اليت  التحليل  قائمة  ببناء   ،

)مفهوم حب النيب صلى هللا    ، وهي: األولية من مثانية جماالت 
عليه وسلم، والتأصيل الشرعي حملبة النيب صلى هللا عليه وسلم،  

م عليه  وعلو  النيب  بسرية  والتعريف  السالم،  عليه  النيب  كانة 
الكرام، ومناذج من عموم   البيت والصحابة  السالم، وحمبة آل 

وعطفه السالم   رمحته  للنيب  عليه  الصحابة  حمبة  من  ومناذج   ،
النيب عليه السالم(    ، حبيث صلى هللا عليه وسلم، ومثرات حمبة 

الثمانية  مت ّ  اجملاالت  هذه  ذوي  9)  علىعرض  من  حمكمني   )
اجلامعي،   التدريس  جمال  يعملون يف  ممن  واالختصاص،  اخلربة 
الباحث   حصول  وبعد  املدرسي،  والتعليم  الرتبوي،  واإلشراف 
املقرتحة،   التعديالت  إجراء  مت  احملكمني،  استجاابت  على 
اتفاق  نسبة  على  حصلت  اليت  اجملاالت  اعتماد  مت    حبيث 

ا النهائية  ( فما فوق، وهبذا أصبحت القائمة يف صورهت%85)
)التأصيل الشرعي حملبة النيب    حتوي على جماالت سبعة، وهي:

وسلم،   عليه  هللا  السالم،  و صلى  عليه  النيب  مكانة  علو 
والتعريف بسرية النيب عليه السالم، وحمبة آل البيت والصحابة  

رمحته   عموم  من  ومناذج  السالم   وعطفه الكرام،  ومناذج  عليه   ،
من حمبة الصحابة للنيب صلى هللا عليه وسلم، ومثرات حمبة النيب  

 عليه السالم(. 
 : الداخلي  االتساق-ب
استخدم       الدراسة  ألداة  الداخلي  االتساق  من  وللتأكد 

بريسون  ارتباط  معامل   Pearson correlation)الباحث 

coefficient)  بني االرتباط  لقياس  وقد  ،  الدراسة،  جماالت 
مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذات  األداة  جماالت  جاءت 

فأقل،  0.01الداللة) بني   إذ (  االرتباط  معامالت    تراوحت 
صادقة  0.96-0.66) األداة  جماالت  أن  على  يدل  وهذا   ،)

 وتقيس اجلوانب اليت أعدت من أجل قياسها. 
 من خالل:  اخلطوة الثالثة: حتديد طريقة التحليل  -
الكتب    .1 يف  الواردة  الدروس  الدراسة-قراءة  قراءة    -عيّنة 

لى موضوعات حمبة النيب صلى هللا عليه  واعية هبدف التعّرف ع 
 وسلم، كما وردت يف األدب النظري للدراسة احلالية. 

املتضمنة يف  حتديد وحدة التحليل: اعتمد الباحث الفكرة    .2
 جيل. العد والتسو لتحليل، ل وحدة الفقرة 
التحليل     عملية  يف  اعتمد  والعنوان    وقد  الرئيس  العنوان 

الفقرة وحمتوى  والضمين الفرعي  الصري   الكتاب،  ،  ؛  وأنشطة 
د فيه موضوعات حمبة  تر    فئات لشكل احملتوى الذي ميكن أنك

وسلم عليه  استبعاد  ،  النيب صلى هللا  والرتاكيب،  ومت  املفردات 
 التحليل. من عملية التقومي،  أسئلة و 
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املعىن    .3 مفيدة، كاملة  عبارات  إىل  الكتب  بتجزئة  القيام 
 حبسب طبيعة النص. 

اليت تناولت  والعناوين واألنشطة  حصر الفقرات والعبارات    .4
موضوعات حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم، واستبعاد تلك اليت  

 مل تتناول فكرهتا موضوعات حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم. 
القيمة،    .5 عبار و رصد  لكل  واحد  تكرار  إبعطاء  أو  ذلك  ة 

 جماالت حمبة النيب عليه السالم. فقرة دالة على أحد 
تفريغ نتائج التحليل يف جداول تكرارية مشتملة على نوع    .6

يف   وترتيبها  املئوية  ونسبتها  وتكرارها،  املوضوع  حبسب  اجملال 
 كّل كتاب. 
 : ثبات األداة 

الباحث        يعين:  حدد  والذي  التحليل،  بثبات  املقصود 
بواسطة   مرة  من  أكثر  التحليل  مت  ما  إذا  النتائج  نفس  إعطاء 
الباحث نفسه يف أوقات خمتلفة، أو بواسطة حملل أو أكثر يف  
ذاهتا  التحليل  قواعد  اتباع  عند  واحد،    وقت 

الفقرة  Keppel,1991؛2004)طعيمة، الباحث  واعتمد   ،)
 وحدة للتحليل. 

عو    ثبات  للكشف  ابخلطوات  حتليل  ن  الباحث  قام  األداة 
 ية: اآلت
جمتمع  من  عشوائية  عينة  قام الباحث بتحليل  :  ة األوىل اخلطو   -

من،  مرتني   الدراسة العينة  للكتب  15)  وتكونت  درسا    )
( درسا  من كتب الرتبية اإلسالمية اإلماراتية،  12السعودية، و)

العينة   حتليل  إبعادة  الباحث  قام  أسابيع  ثالثة  مرور  وبعد 
التحليلني   بني  الثبات  معامل  حساب  ومت  ابستعمال  نفسها، 

 : (Ott;Longnecker,2008) املعادلة اآلتية
 عدد مرات االتفاق بني التحليل األول والثاين       

 % 100×           نسبة االتفاق=                           
                                                                    عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف               

 . %( 87)  التحليلني وبلغت نسبة االتفاق بني        
عينة - اختيار  مت  الثانية:  الكتب    اخلطوة  من  عشوائية 

و  األداةاملستهدفة،  احملبة    تقدمي  يف  السبعة  ابجملاالت  )ممثلة 

ذوي    النبوية( من  حمكمني  ثالثة  إىل  اختيارها  مت  اليت  والعينة 
و  واالختصاص،  مّت  اخلربة  التحليل  عملية  من  االنتهاء  بعد 

 حتليل الباحث وحتليل كل واحد من  حساب نسبة االتفاق بني
وفقا   مع    احملّكمني،  االتفاق  نسبة  فكانت  السابقة،  للمعادلة 
األول  الثا91%)   احملّلل  احملّلل  مع  االتفاق  ونسبة    ين (، 

من ث  و   (،78%)  (، ونسبة االتفاق مع احملّلل الثالث%86)
 (. 85%)  بة الكلّية لالتفاق مع احملّللنيبلغت النس

دويف        إ ضوء  القول  ميكن  والثبات  الصدق  أداة  الالت  ّن 
الثقة   يدعم  مما  جيدة،  سيكومرتيّة  خبصائص  تتمّتع  التحليل 
ابستخدام األداة لتحليل موضوعات حمبة النيب صلى هللا عليه  
قام   ذلك  وبعد  املستهدفة،  اإلسالمية  الرتبية  يف كتب  وسلم 

أداة   الكتب حسب  بتحليل حمتوى  و الباحث  دخال  إ التحليل 
اإلحصائّية   املعاجلات  وإجراء  احلاسوب  إىل  الدراسة  بياانت 
االجتماعّية  للعلوم  اإلحصائي  التحليل  برانمج  وفق    عليها، 

(SPSS) ، مّت استخراج التكرارات ووضعها يف جداول خاّصة   إذ
 الستخراج النتائج ومناقشتها. 

 : نتائج الدراسة ومناقشتها
الدراسة،        عنها  أسفرت  اليت  النتائج  قراءة وعرض  لتسهيل 

من  جرى عرضها وتصنيفها حسب ترتيب أسئلة الدراسة بدءا   
 عرض لتلك  ، وفيما أييت ابلسؤال السابع  السؤال األول وانتهاء  

 النتائج. 
ما  "  :على   الذي ينص  لإلجابة عن سؤال الدراسة األول  -

يف   اإلسالمية  الرتبية  بكتب  تضمينها  جيب  اليت  املوضوعات 
عليه   هللا  صلى  النيب  مبحبة  املتعلقة  السعودية  العربية  اململكة 

 وسلم؟"  
النظري    متت       السؤال من خالل األدب  اإلجابة عن هذا 

قائمة مقرتحة ملوضوعات حمبة   احلالية، وذلك إبعداد  للدراسة 
وسلم عليه  هللا  صلى  الرتبية    النيب  يف كتب  توافرها  املنوط 

القائمة   للمرحلة االبتدائية، ومشلت  النهائية  اإلسالمية  بصورهتا 
وهي:  سبعة،  هللا    جماالت  صلى  النيب  حملبة  الشرعي  )التأصيل 

بسرية   والتعريف  السالم،  عليه  النيب  مكانة  وعلو  وسلم،  عليه 



 ( م2020فرباير  /هــ1441الرايض )مجادى اآلخرة    – 4العدد  – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية

 

40 

رضي هللا    النيب عليه السالم، وحمبة آل البيت والصحابة الكرام
، ومناذج من عموم رمحته وعطفه عليه السالم، ومناذج من  عنهم

حم  ومثرات  وسلم،  عليه  هللا  صلى  للنيب  الصحابة  النيب  حمبة  بة 
 عليه السالم(. 

ما  "   : على  لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاين الذي ينص  -
مدى تضمني كتب الرتبية اإلسالمية يف السعودية ملوضوعات  

 حمبة النيب صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم؟" 

املئوية       النسب  وحساب  التكرارات  رصد  رتبة  ل مت  تحديد 
وآله    كل عليه  هللا  صلى  النيب  حمبة  موضوعات  من  جمال 

يف كل جزء من كتب الرتبية اإلسالمية  املتضمنة    وصحبه وسلم
النحو املوض  يف املستهدفة، ث للكتاب ككل،     اجلدول   على 

(1 ) :

 1 دولاا
 : يف كتب الرتبية اإلسالمية يف السعودية حبسب الصف الدراسي مرتبة تنازلياا  املتضمنة وسلمموضوعات حمبة النيب صلى هللا عليه 

 
 املوضوع

  الصف 
 اجملموع

 النسبة
 السادس الرابع الثاين  املئوية

 2ف 1ف 2ف 1ف 2ف 1ف
 0.0376 104 66 6 14 17 1 - والصحابة الكرام حمبة آل البيت  

 0.0260 72 9 13 13 32 5 - السالم التعريف بسرية النيب عليه  
 0.0206 57 6 35 14 1 1 - مناذج من عموم رمحته وعطفه    

 0.0145 40 23 4 2 3 7 1 التأصيل الشرعي للمحبة 
 0.0090 25 14 2 2 5 2 - مكانة النيب عليه السالم علو  

 0.0061 17 5 4 2 3 3 - مناذج من حمبة الصحابة  
 0.0054 15 9 2 2 1 1 - السالممثرات حمبة النيب عليه  

 0.1192 330 132 66 49 62 20 1 اجملموع 
 0.1192 0.0477 0.0238 0.0177 0.0224 0.0072 0.0004 النسبة الكلية للفصل 
 0.1192 0.0715 0.0401 0.0076 النسبة الكلية للكتاب 

اجلدول  األطهار  1)  يشري  البيت  آل  حمبة  موضوع  أن  إىل   )
والصحابة الكرام رضي هللا عنهم جاء يف املرتبة األوىل، وذلك  

بلغ  تكرارات  مئوية ،  تكرارا    ( 104)  مبجموع    وبنسبة 
الثانية0.0376بلغت) املرتبة  يف  تاله  النيب    (،  بسرية  التعريف 

  تكرارات  صلى هللا عليه وسلم وصفاته اخللقية واخللقية مبجموع
(72 ) . 

ت  مثرا (، أما موضوع  0.0260)  ت بلغ  مشاهدة، وبنسبة مئوية 
حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم والتأسي به فقد جاء يف املرتبة  

 . (0.0054) ( تكرارا ، وبنسبة مئوية 15) السابعة مبجموع 
فبلغ       املرتبطة  للفقرات  الكلي  اجملموع  تكرارا  330)  وأما   )  

جمموع املستهدفة  (2767)  من  للكتب  و فقرة  بنسبة  ذلك  ، 
يف    االبتدائي   ب الصف السادس (، وجاءت كت 0.1192)  مئوية 

مئوية  بنسبة  األوىل،    ب ا كتتاله(،  0.0715)   ت بلغ  املرتبة 
الرابع   مئويةالصف  بنسبة  الثانية،  املرتبة  ث  (،  0.0401)  يف 

 (. 0.0076)  ، وبنسبة مئويةالصف الثاين يف املرتبة الثالثة كتب 
مدى  و      يف  الصلة  ذات  الدراسات  معايري  إىل  استنادا  

كدراسة  اإلسالمية،  الرتبية  كتب  يف  احملبة  قيم    تضمني 
  لدراسة احلالية نتائج ا(، فإن  2006  ؛ والزايد،2018اهلاجري،)

نسبةإىل  تشري   اإلسالمية    اخنفاض  الرتبية  كتب  تضمني 
النيب   حمبة  ملوضوعات  السعودية  العربية  اململكة  يف  املستهدفة 

وبذلك تتفق هذه النتيجة مع نتائج  وسلم،    صلى هللا عليه وآله 
حني،  ( 2009)فتيحة،  دراسة دراسة  يف  مع    )الزايد،   ختتلف 
النبوية  أن نسبة تضمني احملبة  إىل  ( اليت أشارت نتائجها  2006

  يف كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية يف البحرين بلغت 
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العينة  % 27.6) (. ورمبا يعود سبب هذا االختالف إىل طبيعة 
بني   الزمين  الفارق  أو  التحليل،  وطريقة  األداة  أو  املستهدفة، 

 ( والدراسة احلالية. 2006)  دراسة الزايد
احلالية  ختتلف  كما        الدراسة  دراسة  مع  نتائج  نتائج 
( اليت أشارت إىل درجة تضمني مرتفعة لقيم  2018  اهلاجري، )

احملبة يف كتب الرتبية اإلسالمية يف الكويت، وقد يعود سبب  
دراسة  إىل  االختالف كانت  2018  )اهلاجري،  كون   )
استب  استطالعية، توزيعه  ةان ابستخدام  من    امت  عينة  على 

تناولت   أهنا  الرتبية اإلسالمية ومعلماهتا، ابإلضافة إىل  معلمي 
النبوية   ، فضال  قيم احملبة بشكل عام، ومل تتطرق جملاالت احملبة 

 بني الدراستني.  الكتب املستهدفة عن اختالف عينة 
إىل تفاوت الوزن النسيب بني    ( 1)   كما تشري نتائج اجلدول      

ملحوظ،   بشكل  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  حمبة  موضوعات 
موضوع  ار املشاهدات، إذ حصل  وذلك بسعة الفجوة يف تكر 

على  حمبة آل البيت األطهار والصحابة الكرام رضي هللا عنهم  

بلغ تكرارات  مثرات  موضوع    حصل  يف حني  (،104)  جمموع 
  ( تكرارا،  15)  ي به علىعليه وسلم والتأسحمبة النيب صلى هللا  

عشوائية التوزيع، وعدم استناده إىل أسس معرفية  يشري إىل  مما  
سليمةو  ومهارية  دراسة نفسية  نتائج  إليه  أشارت  ما  وهذا   ،  

 . (2009)فتيحة،
سؤال    - عن  الثالث ولإلجابة  ينص  الدراسة    : على  الذي 
وسلم  " عليه  هللا  صلى  النيب  حمبة  موضوعات  ختتلف  هل 

ابختالف  املتضمنة   السعودية  يف  اإلسالمية  الرتبية  يف كتب 
الدراسي؟  -Chi) تربيع   كاي اختبار استخدام  مت  " الصف 

Square test)  املتعلقة للمقارنة النسب  من   بني  موضوع  بكل 
النيب صلى هللا عليه وسلم يف كتب    املتضمنة   موضوعات حمبة 

السعودية  يف  اإلسالمية  الدراسي  الرتبية  للصف  على  ،  تبعا  
 (: 2اجلدول) النحو املوض  يف 

 2 اادول
يف كتب الرتبية  املتضمنة مبوضوعات حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم بني النسب املتعلقة للمقارنة (Chi-Square test) تربيع  كاي اختبار

 : اإلسالمية يف السعودية حبسب الصف الدراسي

  املوضوع
 اجملموع الصف السادس  الصف الرابع الصف الثاين 

 
قيمة كاي  
 تربيع

درجات  
 احلرية 

الداللة 
 % التكرار % التكرار % التكرار اإلحصائية

ي  التأصيل الشرع
 للمحبة

 67.5 27 12.5 5 20 8 املالحظ 
40 21.350 2 0.000 

 33.25 13.3 33.25 13.3 33.25 13.3 املتوقع 
كانة النيب معلو  

 عليه السالم
 64 16 28 7 8 2 املالحظ 

25 12.080 2 0.002 
 33.2 8.3 33.2 8.3 33.2 8.3 املتوقع 

التعريف بسرية  
 السالم النيب عليه  

 30.5 22 62.5 45 7 5 املالحظ 
72 33.583 2 0.000 

 33.3 24.0 33.3 24.0 33.3 24.0 املتوقع 
حمبة آل البيت  
 والصحابة الكرام

 69 72 30 31 1 1 املالحظ 
104 73.288 2 0.000 

 33.36 34.7 33.36 34.7 33.36 34.7 املتوقع 

مناذج من عموم  
 رمحته وعطفه 

 72 41 26 15 2 1 املالحظ 
57 43.368 2 0.000 

 33.3 19 33.3 19 33.3 19 املتوقع 

مناذج من حمبة  
 الصحابة

 53 9 29 5 18 3 املالحظ 
17 3.294 2 0.193 

 33.53 5.7 33.53 5.7 33.53 5.7 املتوقع 
 0.004 2 11.200 15 73 11 20 3 7 1 املالحظ يب  مثرات حمبة الن
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  املوضوع
 اجملموع الصف السادس  الصف الرابع الصف الثاين 

 
قيمة كاي  
 تربيع

درجات  
 احلرية 

الداللة 
 % التكرار % التكرار % التكرار اإلحصائية

 33.33 5.0 33.33 5.0 33.33 5.0 املتوقع  عليه السالم

 60 198 34 111 6 21 املالحظ  اجملموع
330 142.418 2 0.000 

 33.33 110 33.33 110 33.33 110 املتوقع 

 عند إحصائية ذات داللة ( وجود فروق2) اجلدول من يتبني

مبوضوعات حمبة  بني األبعاد املتعلقة     (α≤0.05)الداللة مستوى
ب الرتبية اإلسالمية  يف كت  املتضمنة  النيب صلى هللا عليه وسلم

مناذج من حمبة الصحابة للنيب  )   يف السعودية ابستثناء موضوع: 
أجله(   من  وتضحيتهم  وسلم  عليه  هللا  ملتغري    صلى  تعزى 

 حصل  الذي السادس، الصف لصاحل  ؛ وذلك الصف الدراسي

البالغ أعلى على  بلغت  مئوية وبنسبة (198قيمته) تكرار 

الرابع  60%) الصف  حصل  حني  يف  بلغت على(،   تكرار 

وحصل  %34) بلغت  مئوية  وبنسبة مشاهدة(111قيمته)  ،)
 بلغت  مئوية وبنسبة (21قيمته) تكرار بلغت علىالصف الثاين  

(،  2006نتائج ونتائج دراسة)الزايد،(، وبذلك تتفق هذه ال6%)
بشكل  إذ   ظهرت  التكرارات  أن  السابقة  النتائج  من  يالحظ 

الدراسي الصف  يف  التقدم  مع  حتقيق    متزايد  إىل  يشري  مما 
معايري   أهم  ألحد  املستهدفة  اخلربات  وأسس  الكتب  تنظيم 

  الدراسية، واملتمثل يف تراكمية املعرفة وتسلسها بشكل حلزوين 
(spiral knowledge).  العالقات  تتكامل املعرفة من خالل    إذ

على   القائمة  واملعارف  الرأسية  اخلربات   وتتابعهااستمرارية 

(Tolley;Greatbatch;Mackenzie,2013)،  عمقا  ف   تزداد 
 . كلما تقدم املتعلم يف صفوف الدراسة   واتساعا  

سؤال  - عن  الرابع  لإلجابة  ينص الدراسة    : على  الذي 
اإلسالمية يف  ما املوضوعات اليت جيب تضمينها بكتب الرتبية  "

عليه   هللا  صلى  النيب  مبحبة  املتعلقة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
 وسلم؟" 
النظري    تمت األدب  خالل  من  السؤال  هذا  عن  اإلجابة 

قائمة مقرتحة ملوضوعات حمبة   احلالية، وذلك إبعداد  للدراسة 
الرتبية   يف كتب  توافرها  املنوط  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب 

القائمة   للمرحلة االبتدائية، ومشلت  النهائية  اإلسالمية  بصورهتا 
وهي:  سبعة،  حملبة    جماالت  الشرعي  هللا  )التأصيل  صلى  النيب 

بسرية   والتعريف  السالم،  عليه  النيب  مكانة  وعلو  وسلم،  عليه 
الكرام، ومناذج   البيت والصحابة  السالم، وحمبة آل  النيب عليه 
من عموم رمحته وعطفه عليه السالم، ومناذج من حمبة الصحابة  

 للنيب صلى هللا عليه وسلم، ومثرات حمبة النيب عليه السالم(. 
  : على   الذي ينص  لإلجابة عن سؤال الدراسة اخلامس  -
اإلمارات  " يف  اإلسالمية  الرتبية  كتب  تضمني  مدى  ما 

النيب صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم؟" مت   ملوضوعات حمبة 
جمال    تحديد رتبة كلل رصد التكرارات وحساب النسب املئوية  

وسلم  وآله وصحبه  عليه  النيب صلى هللا  حمبة  موضوعات    من 
تهدفة، ث  المية املسيف كل جزء من كتب الرتبية اإلس املتضمنة  

يف   املوض   النحو  على  ككل  (: 3اجلدول)للكتاب 
 3 اادول

 : يف كتب الرتبية اإلسالمية يف اإلمارات حبسب الصف الدراسي مرتبة تنازلياا  املتضمنة موضوعات حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم
 
 وضوعامل

  الصف 
 اجملموع

 النسبة
 السادس الرابع الثاين  املئوية

 2ف 1ف 2ف 1ف 2ف 1ف
 0.0057 29 8 2 6 4 3 6 حمبة آل البيت والصحابة الكرام
 0.0043 22 1 2 1 1 9 8 التعريف بسرية النيب عليه السالم 

 0.0029 15 2 2 2 3 3 3 مكانة النيب عليه السالم علو  
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 وضوعامل

  الصف 
 اجملموع

 النسبة
 السادس الرابع الثاين  املئوية

 2ف 1ف 2ف 1ف 2ف 1ف
 0.0025 13 2 1 2 1 4 3 التأصيل الشرعي للمحبة 

 0.0021 11 1 1 1 1 5 2 مثرات حمبة النيب عليه السالم
 0.0018 9 2 1 2 1 1 2 مناذج من حمبة الصحابة 

 0.0013 7 1 1 1 1 2 1 مناذج من عموم رمحته وعطفه 
 0.0206 106 17 10 15 12 27 25 اجملموع     

 0.0206 0.0033 0.0019 0.0029 0.0023 0.0053 0.0049 النسبة الكلية للفصل
 0.0206 0.0052 0.0052 0.0102 النسبة الكلية للكتاب

اجلدول)      أن موضوع 3يشري  إىل  األطهار    (  البيت  آل  حمبة 
رتبة األوىل، وذلك  والصحابة الكرام رضي هللا عنهم جاء يف امل

بلغتتكرارا    ( 29)مبجموع  (، تاله يف  0.0057)، وبنسبة مئوية 
التعريف بسرية النيب صلى هللا عليه وسلم وصفاته    املرتبة الثانية 

( مشاهدة، وبنسبة مئوية  22اخللقية واخللقية مبجموع تكرارات) 
موضوع  0.0043)ت بلغ أما  وعطفه  (،  من عموم رمحته  مناذج 

(  7مبجموع)  األخرية،   فقد جاء يف املرتبة   عليه السالم  وشفقته 
 (. 0.0013) وبنسبة مئوية  تتكرارا

من    ( تكرارا  106اجملموع الكلي للفقرات املرتبطة فبلغ)وأما      
فقرة1237أصل) بلغت (  مئوية  وبنسبة  وجاء  0.0206)،   ،)

الثا الصف  مئوية  كتاب  بنسبة  األوىل،  املرتبة  يف  جبزأيه  ين 
حني(،  0.0102)ت بلغ من    كتب  تجاء   يف    ني: الصفكل 

الثاني  املرتبة  يف  السادس  والصف  وبنسبة  الرابع  ة، 
 . لكل منهما  ( 0.0052)مئوية 
ثّ       يف  ؛  ومن  الصلة  ذات  الدراسات  معايري  إىل  واستنادا  

اإلسالمية،   الرتبية  كتب  يف  احملبة  قيم  تضمني  مدى 
والزايد،2018،اهلاجري كدراسة) نتائج  ف(،  2006؛  الدراسة  إن 
إىل  احلالية   مبتشري  املرتبطة  الفقرات  نسبة  وضوعات  اخنفاض 

وسلم  ة بحم وآله  عليه  هللا  صلى  الكلي    النيب  ابجملموع  مقارنة 
املئوية) النسبة  بلغت  إذ  الرتبية    (0.0206للفقرات،  يف كتب 

املستهدفة النتائج  ،  اإلسالمية  هذه  تتفق  وبذلك 
حني   ، ( 2009ودراسة)فتيحة، مع    يف  ختتلف 
تضمني  2006دراسة)الزايد، نسبة  أن  نتائجها  أشارت  اليت   )

اإلعدادية يف   للمرحلة  اإلسالمية  الرتبية  يف كتب  النبوية  احملبة 
(. ورمبا يعود سبب هذا االختالف إىل  %27.6البحرين بلغت)

الفارق   التحليل، أو  العينة املستهدفة، أو األداة وطريقة  طبيعة 
 (، والدراسة احلالية. 2006ايد)الزمين بني دراسة الز 

دراسة        نتائج  مع  احلالية  الدراسة  نتائج  ختتلف  كما 
لقيم    ( 2018اهلاجري،) مرتفعة  إىل درجة تضمني  أشارت  اليت 

احملبة يف كتب الرتبية اإلسالمية يف الكويت، وقد يعود سبب  
دراسة)اهلاجري،  استطالعية،  2018االختالف؛ كون  ( كانت 

استب توزيعه  ةان ابستخدام  الرتبية    امت  معلمي  من  عينة  على 
ومعلماهتا  املتوسطة   اإلسالمية  أهنا  للمرحلة  إىل  ابإلضافة   ،

،  تناولت قيم احملبة بشكل عام، ومل تتطرق جملاالت احملبة النبوية
 . ابإلضافة إىل اختالف املرحلة الدراسية املستهدفة 

نتائج اجلدول)       الن3كما تشري  إىل أن موضوعات حمبة  يب  ( 
الكتب   يف  عشوائي  بشكل  توزعت  قد  وسلم  عليه  صلى هللا 

الصف  ،  املستهدفة يف كتب  املرتبطة  املوضوعات  إذ كانت 
الرابع، وكذلك يف كتب الصف السادس، أقل تكرارا  من كتاب  

الثاين  استناالصف  التوزيع، وعدم  يدلل على عشوائية  مما  ده  ، 
سليمة، وهذا ما أشارت إليه    إىل أسس معرفية ونفسية وتربوية

 (. 2009نتائج دراسة)فتيحة،
عن   - السادس   ولإلجابة  الدراسة  ختتلف  "  : سؤال  هل 

النيب صلى هللا عليه وسلمموضوعات   املتضمنة يف كتب    حمبة 
 مت  " الرتبية اإلسالمية يف اإلمارات ابختالف الصف الدراسي؟ 

بني   للمقارنة  (Chi-Square test) تربيع   كاي اختبار استخدام
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املتعلقة النيب صلى  بكل موضوع من   النسب  موضوعات حمبة 
  يف كتب الرتبية اإلسالمية يف اإلمارات   املتضمنة   هللا عليه وسلم

الدراسي للصف  اجلدول)،  تبعا   يف  املوض   النحو  (: 4على 

 4 اادول
يف كتب الرتبية  املتضمنة مبوضوعات حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم بني النسب املتعلقة للمقارنة (Chi-Square test) تربيع  كاي اختبار

 : حبسب الصف الدراسياإلمارات اإلسالمية يف 

  وضوعامل
 الصف السادس  الصف الرابع الصف الثاين 

 اجملموع
قيمة كاي  
 تربيع

درجات  
 احلرية 

الداللة 
 % التكرار % التكرار % التكرار اإلحصائية

ي  التأصيل الشرع
 للمحبة 

 23 3 23 3 54 7 املالحظ 
13 0.077 1 0.782 

 50 6.5 50 6.5 50 6.5 املتوقع 
عليه  مكانة النيب  علو  

 السالم 
 27 4 33 5 40 6 املالحظ 

15 0.400 2 0.819 
 33.33 5 33.33 5 33.33 5 املتوقع 

النيب  التعريف بسرية  
 عليه السالم 

 14 3 9 2 77 17 املالحظ 
22 19.182 2 0.000 

 33.18 7.3 33.18 7.3 33.18 7.3 املتوقع 
حمبة آل البيت  
 والصحابة الكرام 

 34.5 10 34.5 10 31 9 املالحظ 
29 4.172 1 0.061 

 50 14.5 50 14.5 50 14.5 املتوقع 
مناذج من عموم  
 رمحته وعطفه 

 28.5 2 28.5 2 43 3 املالحظ 
7 0.143 1 0.705 

 50 3.5 50 3.5 50 3.5 املتوقع 
مناذج من حمبة 
 الصحابة 

 33.33 3 33.33 3 33.33 3 املالحظ 
9 - - - 

 100 9 100 9 100 9 املتوقع 
عليه  يب  مثرات حمبة الن
 السالم 

 18 2 18 2 64 7 املالحظ 
11 0.818 1 0.366 

 50 5.5 50 5.5 50 5.5 املتوقع 

 25.5 27 25.5 27 49 52 املالحظ  اجملموع 
106 0.038 1 0.846 

 50 53 50 53 50 53 املتوقع 

إحصائية   ذات داللة عدم وجود فروق(  4اجلدول) من يتبني    
مبوضوعات  بني األبعاد املتعلقة     (α≤0.05)الداللة مستوى عند

وسلم عليه  هللا  صلى  النيب  الرتبية    املتضمنة   حمبة  يف كتب 
التعريف بسرية النيب  )ابستثناء موضوع:  مارات  اإلسالمية يف اإل 

  إذ  ،تعزى ملتغري الصف الدراسي ( وصفاته صلى هللا عليه وسلم  
 وبنسبة  ( 52قيمته) تكرار البالغ أعلى الصف الثاين على حصل

(، يف حني حصل كل من الصفني: الرابع  % 49) بلغت  مئوية
بلغتوالسادس   الذي  التكرار  نفس   وبنسبة (27قيمته) على 

أن    (.% 25.5) بلغت  مئوية السابقة  النتائج  من  ويالحظ 
الصف   يف  التقدم  مع  متزايد  غري  بشكل  ظهرت  التكرارات 

إىل   يشري  مما  الرتاكمي   االهتمام  ضعف الدراسي  ابلبناء 

نتائج  للمعرفة  مع  النتيجة  هذه  تتوافق  وبذلك   ،
 . ( 2009دراسة)فتيحة،

تصور واض        عدم وجود  إىل  ذلك  السبب يف  ي عزى  وقد 
مني على إعداد كتب الرتبية اإلسالمية يف اإلمارات  لدى القائ

توزيع   يف  أسهم  مما  وجماالهتا،  النبوية  احملبة  ملوضوعات 
الناحيتني؛   من  متدرج  غري  بشكل  النبوية  احملبة  موضوعات 

 املعرفية والنمائية. 
الدراسة  - سؤال  عن  ختتلف  "  : سابع ال  لإلجابة  هل 

النيب صلى هللا عليه وسلمموضوعات   املتضمنة يف كتب    حمبة 
 . " السعودية واإلمارات؟ الدولة:  الرتبية اإلسالمية ابختالف 

 تربيع   كاي اختبار استخدام متلإلجابة عن هذا السؤال        

(Chi-Square test)   بكل موضوع   بني النسب املتعلقة للمقارنة
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حمبة  من   وسلمموضوعات  عليه  هللا  صلى  يف    املتضمنة  النيب 
واإلمارات السعودية  من  اإلسالمية يف كل  الرتبية  على    كتب 

 (: 5النحو املوض  يف اجلدول)
 

 5 اادول
يف كتب الرتبية  املتضمنة مبوضوعات حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم بني النسب املتعلقة للمقارنة(Chi-Square test) تربيع كاي اختبار

   :واإلماراتاإلسالمية يف السعودية 
اململكة العربية   املوضوع

 السعودية
دولة اإلمارات 
 العربية 

 اجملموع
 

قيمة كاي  
 تربيع

درجات  
 احلرية 

الداللة 
 اإلحصائية

 % التكرار  % التكرار 
 25 13 75 40 املالحظ  الشرعي للمحبة التأصيل  

53 13.755 1 0.000 
 50 26.5 50 26.5 املتوقع 

مكانة النيب عليه  علو  
 السالم 

 37.5 15 62.5 25 املالحظ 
40 2.500 1 0.114 

 50 20 50 20 املتوقع 
التعريف بسرية النيب عليه  

 السالم 
 23 22 77 72 املالحظ 

94 26.596 1 0.000 
 50 47 50 47 املتوقع 

حمبة آل البيت والصحابة  
 الكرام 

 22 29 78 104 املالحظ 
133 42.293 1 0.000 

 50 66.5 50 66.5 املتوقع 
مناذج من عموم رمحته    

 وعطفه 
 11 7 89 57 املالحظ 

64 39.063 1 0.000 
 50 32 50 32 املتوقع 

 35 9 65 17 املالحظ  مناذج من حمبة الصحابة  
26 2.462 1 0.117 

 50 13 50 13 املتوقع 
عليه   النيب  حمبة  مثرات 

 السالم 
 42 11 58 15 املالحظ 

26 0.615 1 0.433 
 50 13 50 13 املتوقع 

 24 106 76 330 املالحظ  اجملموع 
436 115.083 1 0.000 

 50 218 50 218 املتوقع 

 إحصائية عند ذات داللة وجود فروق (5اجلدول) من يتبني     

مبوضوعات حمبة  بني األبعاد املتعلقة     (α≤0.05)الداللة مستوى
  واملتضمنة     -بشكل عام   -جمتمعة   النيب صلى هللا عليه وسلم

ولصاحل   واإلمارات  السعودية  يف  اإلسالمية  الرتبية  يف كتب 
السعودية؛   الرتبية اإلسالمية يف  موضوعات  حصلت    إذكتب 

وسلم عليه  هللا  صلى  النيب  الرتبية    املتضمنة   حمبة  يف كتب 
 وبنسبة  (330تكرار قيمته) أعلى  علىاإلسالمية يف السعودية  

موضوعات حمبة النيب  ، يف حني حصلت  ( %76بلغت )  مئوية 
يف   اإلسالمية  الرتبية  يف كتب  املتضمنة  وسلم  عليه  هللا  صلى 

قيمته) بلغت  تكرار  على  بلغت  106اإلمارات  مئوية  وبنسبة   )
(24% .) 

ورمبا يعود سبب ذلك للعوامل الدينية واملكانية والتارخيية          
كوهنــا مهــد الـيت مــرت هبـا اململكــة العربيــة السـعودية، ابتــداء  مـن  

ــالة النبويــــــــة اخلامتــــــــة، ومهــــــــبط الــــــــوحي، وأرض احلــــــــرمني  الرســــــ
الشــريفني، األمــر الــذي ســاهم يف إجيــاد بيئــة تربويــة ذات صــبغة 

يف الكتــــب املدرســــية  إســــالمية، وانعكــــس ذلــــك بشــــكل جلــــيّ  
املسـتهدفة، ممـا جعــل الفـروق لصـاحل كتــب الرتبيـة اإلســالمية يف 

ــة ب ــعودية مقارنــــ ــة الســــ ــة العربيــــ ــة اململكــــ ــارات العربيــــ ــة اإلمــــ دولــــ
املتحدة، وقد ي عزى ذلك أيضا  إىل وجود أكثر من كتاب مقرر 
يف الرتبيـــــــة اإلســـــــالمية لكـــــــل صـــــــف يف املرحلـــــــة االبتدائيـــــــة يف 
السعودية، وهو ما مل يتـوافر يف املقـررات اإلماراتيـة؛ إذ مت حتليـل  

ــايب: ــدائي  كتـ ــلوك( للصـــف الثـــاين االبتـ ــه والسـ )التوحيـــد، والفقـ
 ألول والفصــل الثــاين، مبجمــوع أربعــة كتــب،  وكتــب:للفصــل ا
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)التوحيــد، والفقــه والســلوك، واحلــديث والســرية( للصــفني الرابــع 
والسادس االبتدائي السعودي، مبجموع سـتة كتـب لكـل صـف 

( كتــااب  موزعــة علــى الصــفوف 16دراســي، ومبجمــوع كلــي بلــغ)
ــد  ــاب واحــــ ــود كتــــ ــل وجــــ ــتهدفة، يف مقابــــ ــة املســــ ــة الثالثــــ للرتبيــــ

اإلســــالمية لكــــل فصــــل دراســــي يف اإلمــــارات، ومبجمــــوع كلــــي 
( كتــب للصــفوف الثالثـــة املســتهدفة؛ ممــا مــن  القـــائمني 6بلــغ)

على إعداد كتب الرتبية اإلسالمية يف اململكة العربيـة السـعودية 
ــة النبويــــة  ــربات املرتبطــــة ابحملبــ ــن املعــــارف واخلــ ــافة املزيــــد مــ إبضــ

 الشريفة. 

  :التوصيات
 :ء هذه النتائج أوصى الباحث مبا أييتيف ضو و     
إعــــــــادة النظــــــــر يف إعــــــــداد وأتليــــــــف وتطــــــــوير كتــــــــب الرتبيــــــــة -

اإلســــــالمية، يف كــــــل مــــــن اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية، ودولــــــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وإخضــاع تلــك الكتــب إىل منهجيــة 

ــة، متسلســــلة يف ــة هادفـ ــا، رأســــيا   علميـ ــاء اخلــــربات وتراكميتهـ بنـ
 .وأفقيا  
تطـــوير حمتـــوى كتـــب الرتبيـــة اإلســـالمية للمرحلـــة االبتدائيـــة يف  -

ــلّ   ــة اإلمــــارات العربيــــة  كــ ــة العربيــــة الســــعودية ودولــ مــــن اململكــ
ــه  ــه وآلـ ــلى هللا عليـ ــيب صـ ــة النـ ــة حمبـ ــهم يف تنميـ ــا يسـ ــدة، مبـ املتحـ

 وسلم لدى الطلبة.
مراعــــاة التـــــدرج املعـــــريف يف تضـــــمني كتـــــب الرتبيـــــة اإلســـــالمية -

ات حمبـــة النـــيب صـــلى هللا عليـــه وآلـــه وســـلم، حبيـــث يـــتم ملوضـــوع
 مراعاة النمو العقلي واملرحلة الدراسية يف عرض احملتوى املعريف.

أتكيــد مســتوى التكامــل بــني جزئــي كتــب الرتبيــة اإلســالمية  -
مـــــن جهـــــة، ومســـــتوى التكامـــــل بـــــني كتـــــب الرتبيـــــة اإلســـــالمية 

ة التكامـل للصفوف املتتابعة من جهة أخرى، وأن تسـتند عمليـ
 إىل مناذج مدروسة ضمن أوزان حمددة مسبقا .

 

 

 :املقرتحات
ــة - ــة النبويــ ــموانت احملبــ ــات عــــن مضــ ــن الدراســ ــد مــ ــراء املزيــ إجــ

 وموضوعاهتا وجماالهتا يف كتب الرتبية اإلسالمية.
إجراء دراسات تستقصي درجة تضمني موضوعات حمبة النيب -

نظـــــر هــــة صــــلى هللا عليـــــه وســــلم يف الكتـــــب املدرســــية مـــــن وج
 املعلمني واملشرفني.

 :املراجع
 القرآن الكرمي.

،  2ط/  صــــحي  ابــــن حبــــان برتتيــــب ابــــن بلبــــان،(.  1993ابــــن حبــــان، حممــــد.)
 حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة: بريوت، لبنان.

، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد البــاقي،  صحي  مســلم(.  2010ابن احلجاج، مسلم.)
 العريب: بريوت، لبنان.دار إحياء الرتاث  

، حتقيــــق: شــــعيب األرنــــؤوط  مســــند اإلمــــام أمحــــد(.  2001ابــــن حنبــــل، أمحــــد.)
 ، مؤسسة الرسالة: بريوت، لبنان.1ن، ط/وآخري

، دار الكتــب  روضــة احملبــني ونزهــة املشــتاقني(. 1983ابن القيم اجلوزيــة، حممــد.)
 العلمية: بريوت، لبنان.

، حتقيــق: ســامي بــن  2، ط/رآن العظــيمتفسري الق(.  1999ابن كثري، إمساعيل.)
 حممد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع: الرايض، السعودية.

ــدامللك.) ــام، عبـــ ــة(.  1955ابـــــن هشـــ ــقا  الســـــرية النبويـــ ــق: مصـــــطفى الســـ ، حتقيـــ
، مكتبــة ومطبعــة مصــطفى  2وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب، ط/

 البايب احلليب: القاهرة، مصر.
، حتقيــق: حممــد زهــري  صــحي  البخــاري  (.2002حممــد بــن إمساعيــل.)البخــاري،  

 دار طوق النجاة: بريوت، لبنان.  ،1الناصر، ط/
ــد.) ــة موضــــوعية(.  2015الــــرباوي، حممــ ــة: دراســ ــنة النبويــ ــة يف الســ ــالة  احملبــ ، رســ

 ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني.
نميــة حــب النــيب صــلى  دور األنشــطة غــري الصــفية يف ت(. 2010البقمي، فوزية.)

، رســالة  هللا عليــه وســلم لــدى تلميــذات املرحلــة االبتدائيــة، تصــور مقــرتح
 ماجستري، جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن، الرايض، السعودية.

ــيكولوجيا الدافعيـــة واالنفعـــاالت(.  2007بـــين يـــونس، حممـــد.) ، دار املســـرية:  سـ
 عمان، األردن.

اب الفقه املقرر على طالب الصف الثالث  (. تقومي كت2010اجلهيمي، أمحد.)
جملــة رســالة  الثانوي شرعي يف ضوء املعايري املعاصرة للكتاب املدرسي،  

 .278-211(،116)31، السعودية،اخلليج
، دار الكتــب  املســتدرك علــى الصــحيحني(.  1990احلاكم، حممد بــن عبــد هللا.)

 العلمية: بريوت، لبنان.
ــة األط(.  2011اخلالـــــــدي، مجـــــــال.) ــة  فـــــــال يف اإلســـــــالمتربيـــــ ، أسســـــــها النظريـــــ

 وتطبيقاهتا العملية، دار وائل: عمان، األردن.
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(. تقــــومي كتــــايب الثقافــــة اإلســــالمية  2013اخلوالــــدة، انصــــر؛ والتميمــــي، إميــــان.)
جملــة املنـــارة للبحـــوث  للمرحلــة الثانويـــة يف ضــوء معـــايري اجلــودة الشـــاملة،  

 .255-215(، 1)19، جامعة آل البيت،  والدراسات
ــال.) ــلم،  2015الــــدعيجي، منــ ــه وســ ــة الرســــول صــــلى هللا عليــ ــة  (. حمبــ ــة كليــ جملــ
 .137-113(،4)75جامعة القاهرة،  اآلداب،  
(. موضــوعات تنميــة حــب النــيب صــلى هللا عليــه وعلــى آلــه  2006الزايــد، أمــل.)

وصـــحبه وســـلم يف كتـــب الرتبيـــة اإلســـالمية ابملرحلـــة اإلعداديـــة يف مملكـــة  
 .264-265(،2)7،بوية والنفسيةجملة العلوم الرت البحرين،  

، دار  2، ط/الشـــــــفا بتعريــــــف حقـــــــوق املصـــــــطفى(.  1997الســــــبيت، عيـــــــاض.)
 الفيحاء: عمان، األردن.

، مفهومــه أسســه  حتليــل احملتــوى يف العلــوم اإلنســانية(.  2004طعيمــة، رشــدي.)
 استخداماته، دار الفكر العريب: القاهرة، مصر.

 تبة العصرية: بريوت، لبنان.  ، املكعبقرية حممدعقاد، عباس.)د.ت(.    
(. تقــــومي كتــــب اإلسالمية املطورة للمرحلة األساسية  2011العياصــــرة، وليــــد.)  

اململكة األردنية اهلامشية يف ضوء املعايري األساسية لتأليف الكتب   يف 
 .81.52(،2)لبنان، ع-جملة اجلنانمن وجهة نظر معلميها،  

يف غــرس حمبــة النــيب صــلى    منهجيــة الرتبيــة اإلســالمية(.  2008العيــايف، حســن.)
، رســـــالة ماجســـــتري،  هللا عليــــه وســـــلم وتطبيقاهتـــــا يف املؤسســــات الرتبويـــــة

 جامعة أم القرى، مكة املكرمة.
مــدى تضــمني كتــب الرتبيــة اإلســالمية لقــيم احملبــة يف  (.  2009فتيحــة، حممــود.)

، رســالة ماجســتري، جامعــة آل البيــت،  املرحلة األساسية العليــا يف األردن
 األردن.

ــام القـــرآن "تفســـري القـــرطيب"(.  1964القـــرطيب، حممـــد.) ، حتقيـــق:  اجلـــامع ألحكـ
ــراهيم أطفـــيش، ط/ ــاهرة،  2أمحـــد الـــربدوين وإبـ ــرية: القـ ، دار الكتـــب املصـ

 مصر.
ــار.) ــة ا(.  2009حممـــد، ازدهـ ــلى هللاتربيـ ــة النـــيب صـ ــلم    ألوالد علـــى حمبـ ــه وسـ عليـ
 السودان.، رسالة دكتوراه، جامعة النيلني،  وتعظيمه

ــار.) ــة  2017مصــــطفى، انتصــ ــالمية ملرحلــ ــة اإلســ ــوير كتــــب الرتبيــ (. مالمــــ  تطــ
  التعلـــيم األساســـي مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي الرتبيـــة اإلســـالمية يف األردن،

ــية ــة والنفســــــــ ــات الرتبويــــــــ ــالمية للدراســــــــ ــة اإلســــــــ ــة اجلامعــــــــ ــزة،  -جملــــــــ غــــــــ
25(1،)288-310. 
ني الغلــو واجلفــاء  (. حــب النــيب صــلى هللا عليــه وســلم بــ 2017قــيس.)  املعايطــة،

ــدة اإلســـالمية،   ــه يف العقيـ ــاتومكانتـ ــة للعلـــوم والدراسـ ــة مؤتـ ــوم  -جملـ العلـ
 .2778-2749(،12)28اإلنسانية واالجتماعية،  

، ســـرية الرســـول  الـــدرة املضـــيئة يف الســـرية النبويـــة(.  1992املقدســـي، عبـــدالغين.)
البـــواب،  صـــلى هللا عليـــه وســـلم وأصـــحابه العشـــرة، حتقيـــق: علـــي حتســـني  

 املكتب اإلسالمي: بريوت، لبنان.
(. قــــيم احملبــــة يف اإلســــالم املتضــــمنة يف كتــــب الرتبيــــة  2014املقوســــي، ايســــني.)

ــة حتليل ــة  ة،  يـــــ اإلســـــالمية للمرحلـــــة الثانويـــــة يف األردن، دراســـ جملـــــة جامعـــ
 .343-313(،3)32،  النجاح لألحباث

الرتبية اإلسالمية  (.مدى تضمن كتب  2013املقوسي، ايسني؛ فتيحة، حممود.)
جملــة  ة،  يــ يف املرحلــة األساســية العليــا  يف األردن لقــيم احملبــة، دراســة حتليل

ــية ــزة،  -اجلامعـــة اإلســـالمية للدراســـات الرتبويـــة والنفسـ -129(،4)21غـ
155. 

درجة تضمني قيم احملبــة يف كتــب الرتبيــة اإلســالمية  (. 2018اهلاجري، حسني.)
علمــــي الرتبيــــة اإلســــالمية بدولــــة  يف املرحلــــة املتوســــطة مــــن وجهــــة نظــــر م
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Abstract:  This study aimed to investigate the extent to which the Islamic Education textbooks in Saudi Arabia and the UAE 
included topics that tackle love of the Prophet Mohammad. To achieve this goal, the study adopted the descriptive approach 
that is based on the analysis of the content of the Islamic Education textbooks for grades 2, 4, and 6 for the academic year 
(2017/2018). A list of 7 categories of the most prominent topics related to loving the Prophet was prepared. These are: religious 
motive for loving the prophet, his lofty place, introducing his life, loving his family and companions, examples of his mercy and 
sympathy, examples of the companion’s love of the prophet, and the outcomes of loving him. The results of the study indicated 
that the Islamic Education textbooks in Saudi Arabia included a total of 330 out of 2767 paragraphs, This formed (11.92%) of 
the whole content under study, as compared to 106 topics out of 1237 paragraphs identified in the textbooks of Islamic 
Education in the United Arab Emirates. This formed (8.56%) of the whole content under study. Additionally, there were 
statistically significant differences that can be attributed to the grade variable in favor of the higher grade in the textbooks of 
Islamic Education in Saudi Arabia while it was in favor of grade 2 as compared to the two upper grades 4 and 6 in the textbooks 
of Islamic Education in the UAE. Moreover, the results showed statistically significant differences between the categories related 
to the topics of loving the Prophet Mohammad included in the textbooks of Islamic Education in Saudi Arabia and the UAE in 
favor of the textbooks of Islamic Education in Saudi Arabia compared to the textbooks of Islamic Education in the UAE. In 
light of these results, the study recommends including more topics related to loving the Prophet Mohammad in the Islamic 
Education textbooks, as well as conducting more studies that investigate the inclusion levels of loving the prophet in the 
textbooks. 
Keywords: Topics to loving the Prophet Mohammad, Islamic Education Textbooks, comparative study. 
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 يف تدريس مقرر الفقه على التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم  أثر اسرتاتيجية الرحالت املعرفية  
 

 عبد احملسن بن سيف السيف   بدرية بنت عبد هللا آل حامد 
 جامعة امللك سعودكلية الرتبية،                             ضتعليم الراي                       

  

 هـ27/4/1441 وقبل - هـ13/3/1441 قدم للنشر

 

هدف البحث إىل الكشف عن أثر استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية يف تدريس مقرر الفقه على حتسني مستوى التحصيل الدراسي،    املستخلص:
من جمموع طالبات الصف الثالث املتوسط املنتظمات يف املدرسة   ( طالبة66)وأتلفت عينة البحث من وبقاء أثر التعلم. واتبع الباحثان املنهج التجرييب؛ 

مواد طالبة( اجملموعة التجريبية، وقام الباحثان إبعداد  33طالبة( منهن اجملموعة الضابطة، و)  33مثّلت )  وقد  ( طالبة.131(، والبالغ عددهن )230)
   والزينة وسنن الفطرة". ، وأداة جلمع البياانت متثّلت يف االختبار التحصيلي لوحدة "اللباس  البحث املتمثلة يف: )موقع الرحالت املعرفية، ودليل املعلمة(

إىل وجود   البحث  نتائج  ، ومؤجاًل. وأشارت  قبليًّا، وبعدايًّ تطبيًقا  البحث  أداة  تطبيق  إحصائية عند مستوى )ومت  ذات داللة  فأقل يف  0.01فروق   )
و  لالختبار  الكلية  الدرجة  البعدي يف  والضابطة ابالختبار  التجريبية  اجملموعتني  الطالبات يف  التجريبية، متوسط درجات  اجملموعة  طالبات  لصاحل  ذلك 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات الطالبات ابجملموعة التجريبية ابالختبارين البعدي (، كما أشارت النتائج إىل أنه 0.46)وحبجم أتثري بلغ 
 واملؤجل؛ مما يؤكد األثر اإلجيايب الستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية. 

 لكرتوين، الويب كويست، العلوم الشرعية، املرحلة املتوسطة. التعليم اإل املفتاحية:الكلمات 
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 مقدمة: 

إن ما تشهده اجملتمعات من تطور متسارع يف شىت اجملاالت؛  
من   لطالهبا  تكسبه  مبا  العناية  الرتبوية  املؤسسات  على  حيتم 

ومن أبرز هذه التطورات تلك اليت    ،مهارات، وقدرات متنوعة 
واليت شَكلت   املعلومات،  وتقنية  االتصاالت  حدثت يف جمال 

الرتبوية،  كبريً حتدايً  للمؤسسات  تسعى    ا  جعلها  الذي  األمر 
 . لتوظيف التقنية يف التعليم

الفقه   املقررات ويعّد مقرر  الشرعية، نظرا    من  العلوم  املهمة يف 
، وتعريف املكلف مبا جيب  العملية   الرتباطه ابألحكام الشرعية

وما  ومبا  عليه،  يكره،  وما  يستحب،  وما  أثر    حيرم،  بقاء  أن 
جدا؛   مهم  أمر  األمور  هبذه  يتعلق  فيما  الطالبة  لدى  التعلم 
يستدعي   الذي  األمر  الصحيحة،  ابلطريقة  عباداهتا  إلقامة 

واس طرق  عن  للتدريس  البحث  جديدة  تتضمن  رتاتيجيات 
التقنية   توظيف  على  وتعمل  متنوعة  تفكري  وطرق  مهارات 

 أبسلوب تربوي مقنن.  
الفقه   املرحلومقرر  املتوسطة يف  املقررات  ة  حرصت    من  اليت 

املناهج،   تطوير  مشروع  ضمن  حتديدها  على  التعليم  وزارة 
حتقيق   على  منها  اململكة  أهداف  حرًصا  يف  التعليم  سياسة 

(  2007)وزارة التعليم  العربية السعودية واليت نصت كما ورد يف 
العلوم الشرعية  ضمن   التعليم  وثيقة منهج مواد  على "أن غاية 

العقيدة   وغرس  متكاماًل،  صحيحا  فهًما  اإلسالم  فهم 
اإلسالمية   والتعاليم  ابلقيم  الطالب  وتزويد  ونشرها،  اإلسالمية 
االجتاهات   وتنمية  املختلفة،  املهارات  وإكسابه  العليا،  وابملثل 

ادايًّ واجتماعيا وثقافيا،  السلوكية والبناءة، وتطوير اجملتمع اقتص
 (. 5وهتيئة الفرد ليكون عضًوا انفعا يف بناء جمتمعه" )ص

وقد أكدت وثيقة منهج العلوم الشرعية على ضرورة استخدام  
وتساعد   املهمة،  الفقرات  تؤكد  ألهنا  وذلك  الرتبوية  التقنيات 
على تلخيص املعارف الرتبوية، وجتسيد املعلومات اجملردة، وتلم  

فرعات، وتسهم يف تسلسل األفكار وترابطها، وتوفر  شتات الت 
الوقت واجلهد، كما أهنا تضفي على الدروس جاذبية وتشويًقا  
احلاسب   تقنيات  ابستخدام  طُبِّّقت  إذا  خاصة  أكثر؛ 

اإلجناز    إذوالشبكات؛   ويكون  التفاعلي،  اجلانب  فيها  يتوفر 
الزمان   أتثري  ويتقلص  واملعلومات،  االتصال  عامل  يف  أكرب 

املكان. كما أكدت على أمهية األنشطة التعليمية اليت تسعى  و 
املركبة   املستوايت  فيها  مبا  التفكري  مستوايت  مجيع  لتنمية 
األنشطة   وكذلك  وغريها،   ... واالبتكاري،  الناقد  كالتفكري 
التقنية   ودمج  التعاوين،  والتعلم  االجتماعية  املهارات  تعزز  اليت 

استخدامه مهارات  وتنمية  وربطه  ابلتعليم  الذايت  والتعلم  ا، 
والذكاءات   الفردية  الفروق  ومراعاة  املعلومات،  مبصادر 

 (. 2007، وزارة التعليم املتعددة. )
البد من إعادة أتكيد هوية التعليم، ومعرفة ملاذا نعّلم    كما أنه

حتويلية الطالب؟ وألي   املعلم  فمهمة  نعدُّهم؟  مما    شيء  أكثر 
فقط  معلومات  إعطاء  وليفرييت،    هي  /  2012)روزبرو 

ولقد أمجع الكثري من األكادمييني واخلرباء اخلليجيني    (. 2018
التعليم   بتقنيات  املختصني  ومن دول أخرى عربية وأجنبية من 
أّي   من  مناسبة  أكثر  اآلن  الوقت  أن  على  التدريس  وطرق 

ل  و وقت مضى  وجعله  التعليمي  التحول  يف    املموسً   اقًعاتنفيذ 
ؤسسات التعليمية وذلك ابستخدام التقنيات احلديثة وطرائق  امل

 (.  2018 /2016التدريس اإلبداعية )الشهراين وعلي، 
وتتنوع التطورات يف جمال التقنية ومن بينها الشبكة العنكبوتية،  
حاجة   ظهرت  لذا  غريها،  دون  فئة  على  حكرًا  تعد  مل  واليت 
والشايع،   )العبيد  التعليم  جمال  يف  منها  لالستفادة  ماسة 

وأصبح الرتكيز على إاتحة الفرصة للطالب ابملشاركة  (.  2015
مبهار  وتزويده  التعليمية،  العملية  املقنن.  يف  الذايت  البحث  ات 

وهذا ما نصت عليه سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية  
البحث    إذ روح  وتنمية  "تشجيع  أهدافها  ضمن  من  ورد 

وزارة  والتفكري العلميني وتقوية القدرة على املشاهدة والتأمل" )
 (. 4، صالتعليم

الفقه   تدريس مقرر  أن هناك فجوة بوابلنظر إىل واقع  ينه  جند 
ال عليه  نصت  ما  أهداف،    وثيقة وبني  على    إذ من  يغلب 

هبذه    ه تدريس يفي  ال  قد  الذي  واحلفظ،  التلقني  أسلوب 
األهداف   حتقق  اسرتاتيجيات  توظيف  من  بد  ال  لذا  األمور، 
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بين ومن  بكل كفاءة.  املعرفية    ها الرتبوية  الرحالت  اسرتاتيجية 
 عرب الويب. 

البحث من أكثر  ( إىل أن  2013)  ةدراسة مسار   تشريو  عملية 
املتع  هبا  يقوم  اليت  هدف  األنشطة  إىل  تفتقد  ولكنها  لمون، 

اإلكما    معني، صفحات  من  عدد كبري  وجود  قد  أن  نرتنت 
ابلباحث   هدفهو تتشعب  عن  بعيدة  مواضيع  إىل  به    . تنطلق 

ج تربوي يتوخى الدقة يف  ومن هنا جاءت الضرورة لدراسة منوذ 
فظهرت    اإلنرتنت   استخدام  للحاسوب،  العقالين  واالستعمال 

تُعزى إىل بريين  األستاذ  (  eBernie Dodgدودج )  فكرة جديدة 
جبام كاليفورنيا.الباحث  بوالية  دايغو  سان  تتبلور  و   عة 

موضوع أو قضية  بناء فعالية موجهة تبحث يف   يف   الفكرة هذه
معينة، ويعتمد احلل فيها على مصادر معلومات، هي مبعظمها  

 (.  2003)سعيد،  منتقاة  مواقع يف شبكة الويب
)  عّرف وقد   املعرفية    ( 2016صربي  الرحالت  أبهنا  اسرتاتيجية 

تمد  "اسرتاتيجية تعلم قائمة على أنشطة تربوية استقصائية، تع 
اإل البحث يف شبكة  بطريقة منظمة غري  على عمليات  نرتنت 

بَِّعدِّهِّ احملور األساسي   املتعلم  تؤكد على مركزية  عشوائية، وهي 
مهارات   تنمية  إىل  هتدف  أهنا  كما  التعليمية،  العملية  يف 
ومجع   البحث  مهارات  املتعلم  لدى  وتنمي  العلم،  عمليات 
بشأهنا"   القرارات  واختاذ  وتفسريها،  وتنظيمها  املعلومات، 

ويؤكد  218ص) التعريف  (.  حمور  هذا  هو  الطالب  أن  على 
 قوم بعملية حبث منّظمة وخمطط هلا. ة، وأنه ي يالعملية التعليم

  ( السمان  يرى  تتسم  2014كما  االسرتاتيجية  هذه  أن   )
جوانب   يف  مهاراته  وتنمية  الطالب،  وقت  وتوفري  ابملرونة، 

   . تقليديةال  صادرابملمتعددة، كما أنه ابإلمكان االستعانة  
( شقرة  أبو  نظام  2018ويشري  االسرتاتيجية  هذه  أن  إىل   )

جديد ومنوذج تفاعلي عرب شبكة اإلنرتنت، يكون التعلم فيها  
ويساع ربط  موجًها،  من  وميّكنه  الطالب  اندماج  على  د 
   .ها إلنتاج معرفة جديدة ذات معن املعلومات ودجم

من الدراسات على أمهية توظيف اسرتاتيجية    جمموعةوأكدت  
دراستا   ذلك  ومن  التعليم،  يف  املعرفية   برييزالرحالت 

(Perez,2016)    وإرزاوايتIrzawati,2013)  ،)  إىل توصلتا  واللتان 
أكثر   الطالب  وجتعل  لالهتمام  مثرية  املعرفية  الرحالت  أن 

تغيريات  ا هبا، كما أهنا تؤدي إىل  حرًصا على الدراسة واستمتاعً 
هنجً  ومتثل  التعليمية،  العملية  يف  تربوايً هيكلية  جديًدا،  ا   

جنبً  ابستخدامها  املختلط  وأوصت  التعليم  مع  جنب  إىل  ا 
املستقل   التعلم  تعليمي موجه، من أجل تعزيز  والتعاوين كنهج 

 واملمتع.  
إّن توظيف اسرتاتيجية الرحالت املعرفية يف العملية التعليمية له  

يف   فّعال  إىل  دور  يشري  ما  وهو  واملعلم،  الطالب  دور  تغيري 
توفر    ( يف كوهنا 2015أمهيتها، واليت تتمثل كما يشري قطيط )

العليا، كما   التفكري  ملهارات  الطالب  استخدام  تتيح  مهمات 
حل   يف  اإلبداعي  والتفكري  الذايت،  التعلم  عنها  ينتج 

البحث و   املشكالت،  إمكانية  الطالب  نقاط    متنح  يف  بعمق 
فّعالة ومثالية يف    ها مما جيعلمنتج وخاّلق،  آمن و   حمددة بشكل

 الصفوف ذات املستوايت املتباينة. 
ويرى الباحثان أن من األسباب الداعية إىل توظيف اسرتاتيجية  

املسامهة يف حتقيق    ،الرحالت املعرفية يف تدريس العلوم الشرعية 
التطور يف    اجلودة الشاملة يف التعليم بتحسني خمرجاته، ومواكبة 

احلادي  التقنيةجمال   القرن  مهارات  حتقيق  على  والعمل   ،
والعشرين واملتمثلة يف: االبتكار والتجديد والتفكري الناقد وحل  
هبذه   متسلح  جيل  وإعداد  والتشارك،  والتواصل  املشكالت 
العربية   اململكة  رؤية  حتقيق  يف  الوطنية  واملسامهة  املهارات، 

( واالستجا2030السعودية  تقومي  (،  مؤمتر  به  أوصى  ملا  بة 
( الرايض  يف  املنعقد  ابالستجابة    إذ (،  2018التعليم  أوصى 

املستقبل،   مهارات  بتنمية  املستقبل؛  ووظائف  مهن  ملتطلبات 
والتفكري البحث  مهارة  وتنمية  الرقمي.  ويرى  .  والتحول 

له دور كبري يف أن توظيف مثل هذه األسباب  بث    الباحثان 
للخروج   الشرعية؛  العلوم  يف  والنشاط  العلمي  احلماس  روح 

ا الذي  وامللل  اجلمود  من  الطريقة  ابلطالب  يف  عليه  عتاد 
 التقليدية. 
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احلمائل  شري  يو  جاء    2008أبو  ما    ، مسارة)   دراسة   يف إىل 
2013)( ومطاوع  اخلليفة  معهما  ويتفق  والقرين  2015،   ،)

  عدد  أن اسرتاتيجية الرحالت املعرفية تعتمد على  يف  (  2018)
، والتعلم  صاء من االسرتاتيجيات التعليمية وترتبط هبا، كاالستق

املتعددة   والوسائط  الناقد،  التحليلي  التفكري  وأسس  التعاوين، 
اإلوالوسائ ودمج  املختلفة،  التكنولوجية  التعليم،  ل  يف  نرتنت 

ومبادئ نظرية الذكاءات املتعددة، والتقومي املستمر واملستدام،  
االكويضيف   والتفكري  الباحثان  املشكالت،  وحل  تشاف، 

 بداعي، والقراءة الناقدة، والتفكري فيما وراء املعرفة. اإل
ليس هناك نظرية خاصة  أنه    إىل  ( 2015العاطي )  عبديشري  و 

اإل عامة    إذلكرتوين  ابلتعليم  الرتبوية  النظرايت  على  يعتمد 
اسرتاتيجية الرحالت  ويعمل على تطبيقها يف أرض الواقع، لذا ف

متعددة،    تستنداملعرفية   نظرية  افرتاضات  مارش  و إىل  يرى 
March,2003))    أسس متثل  وفلسفات  نظرايت  عدة  هناك  أن 

النظرية   يف  تتمّثل  االسرتاتيجية،  هذه  عليها  تستند  ودعائم 
الباحثان إىل أن  البنائية، ونظرية احلافز، ونظرية اخلطة . ويشري 

إىل   استندت  احلايل  البحث  يف  املعرفية  الرحالت  اسرتاتيجية 
وا والبنائية،  واملعرفية،  السلوكية،  النظرية  لبنائية  مبادئ 

التعلم   املعريف، ونظرية  العبء  ونظرية  واالتصالية،  االجتماعية، 
   فوق املعرفية )ما وراء املعرفة( يف نقاط جوهرية.

الرحالت املعرفية إىل قسمني:    ( (Dodge,1997قد قسم دودج  و 
املدى، وميكن املدى وطويلة  بينهما من خالل    قصرية  التمييز 

الزمنية  والفرتة  الذهنية  ،  األهداف،  والقدرات  املتعلم،  ومهام 
احلاسوبية الباحثان يف هذواملهارات  طبق  وقد  البحث كال    ا. 

رحالت  فالنوعني،   أربع  إىل  املدى  طويلة  الرحلة  قّسمت 
 قصرية، ينصب حمتواها يف الرحلة الطويلة ككل. 

الويب،  و  من  متعددة  صفحات  من  املعرفية  الرحالت  تتكون 
وانت الرحلة املعرفية، وتتم يف  كل صفحة متّثل مكواًن من مك

دودج   قسمها  وقد  منظمة،  أساسية    ( (Dodge,2004aخطوات 

 : على النحو اآليت، أساسية عناصر  إىل 

فيها  :  ( Introduction(املقدمة   .1 ابخلربات  اويتم  لربط 
 (. 2018)عبيس وعبيد،  بطريقة مشوقة. ، السابقة

2. ( فهي  و(:  Tasksاملهام  أمهية،  األكثر  اجلزء  تقدم  هي 
الطالب،   لطاقات  وركيزة  املهام    يقوم  إذ هدفًا  بتحديد  املعلم 

ابلدرس والاجلوهرية   اخلاصة  ابألهداف  تتعلق  )عبد يت   .  
 (. 2015العاطي، 

املراحل  :  (Process(العمليات أو اإلجراءات   .3 وتتضمن 
مير هب املطلوب اليت  النشاط  الطالب إلجناز  )عبيس وعبيد،  ا   .

2017 .) 
ا  :)Resourcesاملصادر   .4 على  يقوم  مواقع  ابختيار  ملعلم 

اإل  إجنازها،  شبكة  املطلوب  ابملهمات  عالقة  هلا  مع  نرتنت 
 (. 2015. )عبد العاطي، كالكتب   االستعانة مبصادر مطبوعة

الطالب أنفسهم، ابإلضافة  يقّيم    :  Evaluation)(التقييم   .5
يم  يالتق يم املعلم ألدائهم، وعلى املعلم أن يوضح معايري  يإىل تق 

ابلرحلة؛   البدء  لزايدة  قبل  والتقصي.  وذلك  للبحث  الدافعية 
 (. 2015)قطيط، 

الرتبوية    (:Conclusion(اخلامتة   .6 النتائج والغاايت  وتتضمن 
اليت يتوقع من الطالب احلصول عليها وفهمها واستيعاهبا عند  

الرحلة   وملخصً هناية  إجنازه،   ا املعرفية،  مت  بصورة    ملا  وإخراجه 
 (. 2016. )صربي، إبداعية 

املعلم   .7 للرحالت  :  (Teacher Page)صفحة  يضاف 
  ، صفحة منفصلة عن الرحلة لصفحة املعلم، وهي    ا املعرفية رابطً 

الرحلة  تنفيذ  بعد  إدراجها  دلياًل  و ،  ويتم  الصفحة  هذه  تعّد 
 (. 2018إرشادايًّ للمعلمني. )عبيس وعبيد،  

 على مخسة مبادئ اختصرها دودج    الرحالت املعرفية وتعتمد
Dodge(2001  كلمة يف   )FOCUS  ، مساعدة  و يف  تسهم 

وتتمثل يف إجياد مواقع    املعلمني إلنشاء رحالت معرفية متميزة،
التفكري   مهارات  وخماطبة  واملتعلمني،  املصادر  وإدارة  جيدة، 
العليا، والتنوع يف استخدام املصادر، ووضع توقعات عالية من  

 . الطالب وذلك ببث روح البحث بينهم
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العملية    دُّ عوت دااًل على جناح  الدراسي مؤشرًا  التحصيل  جودة 
والرتبوية،  درجة    التعليمية  املرتفع  الدراسي  التحصيل  وحيقق 

اإل بني  املطلوب  التوافق  من  سوق  عالية  ومتطلبات  نتاجية 
هناك   يكون  املؤهلة، ومن خالله  البشرية  الطاقات  من  العمل 

التعليمية الفرص  تكافؤ  ملبدأ    (. 2018ري،  )الفاخ.  ضمااًن 
)إوتشري   حمدد  2011مساعيلي  "مستوى  هو  التحصيل  أبن   )

قبل   من  يقام  املدرسي كما  العمل  يف  الكفاءة  أو  األداء  من 
 (. 60املعلمني أو عن طريق االختبارات املقننة أو كليهما" )ص

ملا   نظرًا  الدراسي؛  التحصيل  تنمية  يف  دور  املعرفية  وللرحالت 
ن إليه من  فضاًل تستند  تنمية    ظرايت،  من    عدد  عن دورها يف 

و  الدراسي،  التحصيل  تنمية  يف  تسهم  اليت  أشار  املهارات  قد 
بناء    إىل   ( 2014صاحل ) الفكرة هو  أن هدف بريين من هذه 

وتدريب   واالبتكاري  الناقد  والتفكري  العليا  التفكري  مهارات 
الطالب على حل املشكالت وإصدار األحكام. وجناح هذه  

 .  العمليات ينصب يف جناح التحصيل الدراسي 
وروليدا   أوديتور  أن    (Auditor & Roleda,2014)ويرى 
املعرف  الرحالت  دورً يالسرتاتيجية  املعرفة،    اكبريً   ا ة  اكتساب  يف 

يف عالج  هلا  ( إىل الدور اإلجيايب  2016دراسة حممود )  وتشري
آل   دراسة  تشري  الدينية، كما  املفاهيم  لبعض  اخلطأ  الفهم 

( ابستخدام  2015كحالن  احلديث  تدريس  فعالية  إىل   )
مهارات   وتنمية  التحصيل  يف  كويست  الويب  اسرتاتيجية 

يف تنمية مهارات تالوة القرآن    ا كما أن هلا دورً التفكري الناقد،  
 . ( 2018الذي أثبتته دراسة الشهري )الكرمي و 

( حول قياس أثر رحالت التعلم عرب  2016احلقباين )وأجرى   
تنمية التحصيل لدى طالب الصف الثاين املتوسط  الويب يف  

التجرييب، وأداته اختبار    املنهجطُبق فيها  اليت  يف مقرر الفقه، و 
العينة اليت مت  التحصيل املعريف.   اختيارها قصدايًّ من  وتكونت 

طالبً 62) واليت  (  جتريبية  ا،  جملموعتني  مناصفة  تقسيمها  مت 
فرق  وضابطة  وجود  عن  البحث  وأسفر  إحصائيً .  بني  دال  ا 

يف   والضابطة  التجريبية  اجملموعة  طالب  درجات  متوسطي 

لصاحل طالب اجملموعة التجريبية يف التحصيل  التطبيق البعدي  
   املعريف ملستوايت التفكري العليا. 

دراسة حول أثر الرحالت    (Sadikin,2016)  سادكني كما أجرى  
للطالب   جذابة  تعليمية  بيئة  خلق  يف  يف  املعرفية  ذلك  ودور 

وأجري   اإلجنليزية.  اللغة  مفردات  تعلم  من  الطالب  متكني 
نت عينة البحث من  البحث يف ابندونغ، يف إندونيسيا.  وتكو  

االبتدائية   أربعة املرحلة  من  دراسية  فصل  وتكو    ،فصول  ن كل 
و   18من   البحث    طُبقطالباً.  طبق  يف  التجرييب، كما  املنهج 

البحث   نتائج  وأظهرت   . وبعدايًّ قبليًّا  التحصيلي  االختبار 
حيث أظهر مجيع الطالب  دام الرحالت املعرفية،  استخفاعلية  

 درجات مفردات اللغة اإلجنليزية.  حتسناً يف 
التعرف    ( (Kobylinski,2014وأجرى كوبلينسكي   حول  دراسة 

هم يف مشروع حبث معتمد   على ردود فعل الطالب بعد مشاركت
على الرحالت املعرفية، وحتديد ما إذا كانت الرحالت املعرفية  
والتحصيل   التعلم  عملية  يف  واملشاركة  الطاليب  االهتمام  تعزز 

البحث  املعريف.   يف  وتكو  وطُبق  التجرييب،  عينة  املنهج  نت 
من   قصدايًّ  اختيارها  مت  واليت  طالب    70البحث  من  طالباً 

-18جامعة هانغوك يف كوراي اجلنوبية متوسط عمرهم ما بني  
عاماً، ومت تطبيق أدايت البحث: بطاقة املالحظة، واالختبار   26

ج وقد  أبغلبية  التحصيلي.  سلبية  الطالب  استجابة  اءت 
وردود    ساحقة الطالب  حتصيل  يف  املعرفية  الرحالت  على 
كل الفعلي للرحالت املعرفية  يعتقد الطالب أن الش  إذ،  أفعاهلم

أن   للمواد، كما  وصول  أفضل  يعطهم  ومل  الدافعية،  حيسن  مل 
مل تنجح يف تعزيز اهتمامهم، وأوصى الباحث  الرحالت املعرفية  

 . ببعض التعديالت الضرورية لزايدة مشاركة الطالب وحتفيزهم
دور كبري يف  و  املعرفية  والذي  للرحالت  التعلم،  أثر  يعرّفه  بقاء 

( التمكني  2007  /1995جينسن  أو  الدائم  "التعلم  أبنه   )
( أبنه "مقدار  2016ويعرفه عسريي )(.  22طويل املدى" )ص

بعد  أطول  فرتة  ومهارات  معلومات  من  املتعلم  به  حيتفظ    ما 
نه من تسهيل مهمة التعلم لديه  تعرضه ملثريات تعليمية ومبا ميك

   (.50)صيف مواقف جديدة"  
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بقاء أثر  وتتوفر يف الرحالت املعرفية عوامل عديدة تساعد على 
الدافعية التعلم،   توفر  و وال ،  منها  مهماهتا ختالاالتنوع  بني  ،  ف 

إ يؤدي  التنوع  خت وهذا  زايدة  املعرفة،  ز ىل  ويليس    إذين  ترى 
( أن املثريات املتعددة تعين ذاكرة أفضل، فهي  2018  / 2012)

الدماغ اليت ختزن البياانت، واليت  تعمل على زايدة عدد مناطق  
يرتتب عليها الرتابط فيما بينها، وميكن اسرتجاعها مبنبه واحد.  
تساعد   اليت  املعرفية  املعاجلة  اسرتاتيجيات  تتضمن  أهنا  كما 
نظرية   على  العتمادها  نظرًا  والتفسري؛  والتحليل  الرتميز  على 

وتنظيمه  املعلومات  مبعاجلة  هتتم  واليت  املعريف  وختزينها العبء    ا 
الدين،   الطالب  ( 2016)سراج  قيام  تتضمن  كما   .

(  2015ابالكتشاف، والذي يشري العتوم، واجلراح، واحلموري )
املعن إىل   على  قائم  على  نظرً   ، أنه  املعرفية  الرحالت  ا الستناد 

البنائية،   املعلومات ابستقاللية    إذالنظرية  الطالب على  حيصل 
مع  من  لديه  مبا  يربطها  مث  مما  اتمة،  املعريف،  بنائه  يف  لومات 

 ا ابملعلومات. واحتفاظً جيعل التعلم أكثر فعالية 
يرى   الذي  االستقصاء  على  املعرفية  الرحالت  تعتمد  كما 

( ختزين  2015املناصري  على  الطالب  قدرة  من  يزيد  أنه   )
األثر،   ابقي  التعلم  جيعل  بذلك  فهو  املعلومات،  واسرتجاع 
ويساعد على االحتفاظ به يف الذاكرة طويلة األمد. كما أهنا  
والذي   البحث،  على  وتشجع  املتعددة،  الذكاءات  توظف 

غرينفيلد   تنمية    ( (Greenfield,2017أكدت  على  يعمل  أنه 
التفكري  على  عمليات  يعمل  املشكالت، كما  وحل  الناقد   

قوة   إىل  يؤدي  مما  الذاكرة،  وحتسني  املعلومات  معاجلة  سرعة 
ابملعلومات. الدراسات    االحتفاظ  من  جمموعة  أثبتت  وقد 

)كذلك،   الوسيمي  أثبتت  (  2013دراسة  اإلجيايب  اليت  األثر 
التجريبية   التعلم لدى اجملموعة  أثر  للرحالت املعرفية على بقاء 

 تعلم البيولوجي. ال  يف
وجوكس  دراسة و  وأزبينار   Yenmez, Ozpinar and)ي  ينميز 

Gokce,2017)    التعلم ضمان  يف  املعرفية  الرحالت  دور  حول 
األكادميي   اإلجناز  على  وأتثريها  الرايضيات.  مادة  يف  اجملدي 

اوآ  للطالب، حول  واملعلمني  الطالب  املعرفية.  راء  لرحالت 

الباحث وتكو  ا واستخدم  التجرييب،  املنهج  البحث  ن  عينة  نت 
( من  قصداّي  اختيارها  مت  الص78واليت  من طالب  طالًبا  ف  ( 

وطبق   برتكيا.  العثمانية  املقاطعة  يف  معلمني  ومخسة  التاسع، 
اإلجيايب   األثر  إىل  البحث  وتوصل  األكادميي.  اإلجناز  اختبار 
وزايدة   التعلم  على  الطالب  حرص  على  املعرفية  للرحالت 

 ميي ويف حتقيق بقاء أثر التعلم. اإلجناز األكاد 
عن  اليت  (  2013)  ةمسار   دراسة و  الكشف  إىل  أثر  هدفت 

اسرتاتيجية الرحالت املعرفية يف التحصيل املباشر واملؤجل لدى  
ا اإلطالبات  اللغة  مادة  يف  عشر  احلادي  يف  لصف  جنليزية 
واليت  ته نت عين حث املنهج التجرييب، وتكو  الب طبق يف األردن، و 

( من  قصداّي  اختيارها  من  40مت  مناصفة  قّسمت  طالبة   )
خم  إحدامها  إذلفتني،  تمدرستني  التجريبية،    مثلت  اجملموعة 

وأسفرت  اواألخرى   ذات  اللضابطة،  فروق  وجود  عن  نتائج 
( داللة  مستوى  عند  إحصائية  التحصيل  05,0داللة  يف   )

 املباشر واملؤجل لصاحل اجملموعة التجريبية. 
( حول أثر استخدام اسرتاتيجية الرحالت  2014ودراسة مسرة )

التعلم  عاملعرفية   أثر  املعريف وبقاء  التحصيل  تنمية  الويب يف  رب 
واالجتاه حنوها لدى عينة من طالب جامعة أم القرى ابململكة  

نت  العربية السعودية. واستخدم البحث املنهج التجرييب، وتكو  
( من  قصداّي  اختيارها  مت  واليت  البحث  ممن  (  40عينة  طالًبا 

البحث   أدوات  تطبيق  ومت  املعلومات.  تقنية  مقرر  يدرسون 
وتوصل   االجتاه.  ومقياس  التحصيلي،  االختبار  يف  املتمثلة 
التحصيل   على  املعرفية  الرحالت  اسرتاتيجية  أتثري  إىل  البحث 
ابلطريقة   مقارنة  استخدامها  حنو  واالجتاه  التعلم  أثر  وبقاء 

 التقليدية. 
( حول أثر اسرتاتيجية الرحالت املعرفية  2015ودراسة احللو )

عرب الويب على تنمية مهارات التفكري فوق املعريف والتحصيل  
يف  اإلعدادية  املرحلة  طالبات  لدى  واملؤجل  مقرر  املباشر   

و  املنزيل،  وتكو    طُبق يفاالقتصاد  التجرييب،  املنهج  نت  البحث 
( من  قصداّي  اختيارها  مت  واليت  البحث  طالبة 100عينة  مت    ( 

واألخرى   إحدامها ضابطة  متساويتني  جمموعتني  على  توزيعهن 
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، وخلص البحث   جتريبية، ومت تطبيق أدوات البحث قبلًيا وبعدايًّ
داللة إحصائية عند مستوى ) ذات  فروق  (  05,0إىل وجود 

التجريبية   ابجملموعتني  الطالبات  درجات  متوسطي  بني 
ا  اجملموعة  لصاحل  البعدي  التطبيق  يف  ويف  والضابطة  لتجريبية، 

 لالختبار التحصيلي لصاحل املؤجل. التطبيق البعدي واملؤجل 
جند   الويب  وبذلك  عرب  املعرفية  الرحالت  اسرتاتيجية  أن 

اشتملت على مميزات كثرية تدل على فاعلية دور الطالب من  
جودة   فإن  أخرى  جهة  ومن  مبهارات كثرية.  قيامه  خالل 

عن   انجتة  تكون  الدراسي،  إىل  التحصيل  تؤدي  قوية  عوامل 
ومن   املدى.  طويلة  الذاكرة  يف  ابملعلومات  الطالب  احتفاظ 
أهنا   الويب جند  عرب  املعرفية  الرحالت  اسرتاتيجية  خالل أتمل 

نرتنت،  ديدة، مثل: البحث والتقصي عرب اإل تتضمن عوامل ع
التحليل، والرتكيب، والتقو  الطالب، وتشجيعه على  مي،  وحتفيز 

ال التفكري  واإل ومهارات  التعلم  ناقد،  من  جو  يف  بداعي، 
جودة   إىل  تؤدي  العوامل  وهذه  اهلادف،  والتفاوض  التعاوين، 
أثبتت   ولقد  التعلم،  أثر  بقاء  مث  ومن  الدراسي،  التحصيل 
جودة   املعرفية يف  الرحالت  اسرتاتيجية  أثر  السابقة  الدراسات 
العلوم   غري  مواد  يف  التعلم  أثر  وبقاء  الدراسي،  التحصيل 

يف  الشرعية    ،واحللو   ؛2014  ،ومسرة  ؛2013  ، مساره)، كما 
أثر  2015 من  احلايل  البحث  له  توصل  ما  إىل  ابإلضافة   ،)

اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف التحصيل الدراسي  
 وبقاء أثر التعلم يف أحد فروع العلوم الشرعية. 

 : الدراسةمشكلة 
العملية التعليمية يف  على الرغم من التطور التقين الذي يالحق  

ا الباحثاململكة  أن  إال  السعودية،  من خالل   الحظا  نيلعربية 
لسائدة يف تدريس  أن الطريقة ا خربهتما يف تدريس مقرر الفقه  

الفقه   وتدريس  عامة  الشرعية  الطريقة  العلوم  هي  خاصة 
  ىاالعتيادية واليت تعتمد على التلقني واحلفظ املؤقت، مث ال يبق

فضاًل  الطالبة،  مع  املقررات  هلذه  دائم  هذا  أثر  بقاء  أن  عن   
جدً  ضروري  حت العلم  ما  وتطبيق  الطالبة  عقيدة  لرتسيخ  تاجه  ا 

حياهتا.  يف  الشريعة  علوم  على    من  الدراسات  أكدت  وقد 

ضعف وقصور مهارات استخدام التقنيات الرقمية لدى معلمي  
الشرعية  )العلوم  الناجم  أشار  فقد  من خ2016،  عمله  (  الل 

على   وإشرافه  الشرعية  العلوم  تدريس  طرائق  مقرر  تدريس  يف 
التخصص   يف  املعلمني  احتكاكه    هذاتالطالب  خالل  ومن 

ا  العلوم  مبعلمي  امليداين،الدائم  التطبيق  مبدارس  أن    لشرعية 
اندرً  املعلمني  يف  هؤالء  الرقمية  التقنيات  يستخدمون  ما  ا 

احلقباين   أشار  ميكن    إىل  (2016) تدريسهم. كما  ال  "أنه 
حتسني مستوى التحصيل مبقرر الفقه ابتباع األساليب التقليدية  
اليت تتمحور يف التلقني من قبل املعلم واالستظهار واحلفظ من  

)ص الطالب"  ).  (3قبل  الناجم  تدريس  2016ويرى  أن   )
مقرر الفقه هبذه الطريقة ال يؤدي ابلطالب إىل تعلم ذي معن،  

وقاباًل    حبيث ال يكون الذاكرة  لالستبقاء يف  قاباًل  التعلم  هذا 
الحظ  ضعف التحصيل الدراسي. كما  ويرتتب عليه  للتطبيق،  

اإل شبكة  تفعيل  عدم  الفقه  الباحثان  دروس  يف  نرتنت 
حول   ابملعلومات  الغنية  واملواقع  املوسوعات  من  واالستفادة 

أن   واليت ميكن  املقرر،  املطروحة يف  الفقهية  تسهم يف  القضااي 
وزارة   توجهات  مع  يتوافق  قد ال  وهذا  الفقهية.  احلصيلة  إثراء 

وأهدافها )  فقد   ، التعليم  احلقيل  من  2017أشار  أن  إىل   )
ضرورة   السعودية  العربية  اململكة  يف  التعليم  دمج  أهداف 

اإل وخباصة  املتقدمة  املقررات  التقنيات  تدريس  يف  نرتنت 
 املختلفة جبميع املراحل. 

الصد هذا  ) ويف  الشراري  يشري  مادة  إىل  (  2012د  طبيعة  أن 
الطالب   ربط  تستلزم  متنوعة  معلومات  من  حتتويه  وما  الفقه 
تدريس   يف  االعتيادية  الطريقة  تقدمه  ما  وكل  حوله،  ابلواقع 
الفقه من االستعانة ابلصور ووصف للموضوعات الفقهية من  

ن  إتيعاب الطالب ملا يدور حوله. إذ  قبل املعلم ال يكفي الس 
سري املفاهيم  الطالب حباجة إىل بيئة افرتاضية تساعده على تف

و  اجملردة.  )شري  تالفقهية  تذكر  إىل    ( هـ1414اخلليوي  "أن 
املفاهيم واحلقائق والتعميمات الفقهية فقط ال جيعل من الفقه  
الشرعية   املعرفة  تزايد  ذلك  الفرد، ومرجع  املؤثر يف حياة  العلم 
وتشابك قضاايها وحاجتها إىل التفسري وحتليل املواقف وتقدمي  
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ذلك   من  واألهم  بل  واألدلة  احلقائق  إىل  املستندة  املقرتحات 
(. لذا وجب  5ص،  2016،  احلقباين )يف  ."  تقومي هذه القضااي

الفقهية   القضااي  تطرح  تدريس  وطرائق  أساليب  عن  البحث 
للطالب يف مواقف تنمي لديهم مستوايت التحصيل العليا من  

 حتليل وتركيب وتقومي. 
اململكة   يف  التعليم  سياسة  يف  العلمية  األهداف  من  وملا كان 

ق الطالب إىل البحث  العربية السعودية للمرحلة املتوسطة" تشوي
القدرات   وتنمية  العلمي،  والتتبع  التأمل  وتعويده  املعرفة  عن 
ابلتوجيه   وتعهدها  الطالب  لدى  املختلفة  واملهارات  العقلية 

( الذي  ( 11،  1995التعليم،  و   الرتبية   وزارةوالتهذيب"  . األمر 
الباحث الرحالت  ني دعا  إمكانية استخدام اسرتاتيجية  إىل رؤية   

للصف   الفقه  ملقرر  املنشودة  األهداف  هذه  حتقيق  املعرفية يف 
املتوسط،   السابقةالثالث  الدراسات  أظهرت  فاعلية هذه    وقد 

و  جماالت  عدة  يف  احلايل ا   متيزاالسرتاتيجية  من  بكونه    لبحث 
اسرتاتيجية   أتثري  تناولت  اليت  والعربية  احمللية  الدراسات  أوائل 
أثر   وبقاء  الدراسي  )التحصيل  متغريي  على  املعرفية  الرحالت 

كما  التعلم( مًعا يف مقرر من مقررات العلوم الشرعية )الفقه(،  
ب املعريف  متيز  العبء  نظرية  اسرتاتيجية    إذ توظيف  انبثقت 

من  ومباد  البحث  ومستوايهتا،  افرتاضاهتا  النظرية  بتوظيف  و ئها 
الراجعة والتغذية  التعزيز  تقدمي  يف  متيزت  و   ، السلوكية  كذلك 

ا تشتمل عليه  وم  نظرية فوق املعرفية )ما وراء املعرفة(بتوظيف  
ومهارات؛ مبادئ،  جناح    من  لدعم  فوائدها  لتوظيف  سعيًّا 

املعرفية  الرحالت  اسرتاتيجية  أثر    تطبيق  بقاء  يف  وفاعليتها 
املتباينة  التعلم النتائج  بعض  ستفسر  احلالية  الدراسة  أن  ، كما 

كدراسة   السابقة  الدراسات  أظهرهتا  كوبلينسكي  اليت 
Kobylinski, 2014) )  .  تدين يف  البحث  مشكلة  تتحدد  لذا 

ا وقصور  الفقه،  مقرر  التحصيل يف  الوسائط  مستوى  ستخدام 
واإل عامة  خاصةالتقنية  التعليم    نرتنت  واسرتاتيجيات 

 . لكرتوين اإل
 : الدراسة أهداف 

املعرفية   .1 الرحالت  اسرتاتيجية  استخدام  أثر  عن  الكشف 
لدى   التحصيل  مستوى  حتسني  على  الفقه  مقرر  تدريس  يف 

 طالبات الصف الثالث املتوسط يف مدينة الرايض. 
أثر استخ  .2 املعرفية  الكشف عن  الرحالت  دام اسرتاتيجية 

طالبات   لدى  التعلم  أثر  بقاء  على  الفقه  مقرر  تدريس  يف 
 الصف الثالث املتوسط يف مدينة الرايض. 

 : الدراسة فروض 
  الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1
طالبات    فأقل   ( 05,0) ألداء  احلسابية  املتوسطات  بني 

ملتغري   تعزى  املباشر  التحصيل  اختبار  على  التجريبية  اجملموعة 
  Web Questاسرتاتيجية التدريس املستخدمة )الرحالت املعرفية  

 : فرضني مها  ، ويتضمن واالعتيادية( 
الداللة    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1
طالبات    0.05) ألداء  احلسابية  املتوسطات  بني  فأقل( 

البعدي   التحصيل  اختبار  على  والضابطة  التجريبية  اجملموعة 
التدريس املستخدمة )الرحالت املعرفية   تُعزى ملتغري اسرتاتيجية 

 . "واالعتيادية( 
الداللة    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2
املتو   0.05) بني  طالبات  فأقل(  ألداء  احلسابية  سطات 

االختبارين القبلي والبعدي تُعزى ملتغري    اجملموعة التجريبية على
 اسرتاتيجية التدريس املستخدمة )الرحالت املعرفية(". 

  الداللة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3
طالبات  فأقل(    05,0) ألداء  احلسابية  املتوسطات  بني 

االختبار اجملموعة   على  املؤجل  والبعدي  البعدي    ينالتجريبية 
)الرحالت   املستخدمة  التدريس  اسرتاتيجية  ملتغري  تعزى 

 املعرفية(. 

 : الدراسة أمهية 
نظر   نكمي أمهية  إىل  وذلك    ية تقسيمها  النحو  وعملية،  على 

 : اآليت
 أوال: األمهية النظرية: 
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إحدى  ي .1 تطبيق  أثر  عن  ومدروًسا  دقيًقا  تصورًا  عطي 
اسرتاتيجيات التعليم اإللكرتوين على التحصيل وبقاء أثر التعلم  

 يف مقرر من مقررات العلوم الشرعية. 
اسرتاتيجية  ي .2 تطبيق  أثر  لقياس  الباحثني  أمام  اجملال  فتح 

بقية   يف  التعلم  أثر  وبقاء  التحصيل  على  املعرفية  الرحالت 
 مقررات العلوم الشرعية ابلنسبة ملراحل التعليم املختلفة. 

 اثنيا: األمهية العملية: 
القرار ملناهج العلوم الشرعية يف    ي يفيد هذا البحث صانع .1

ارات حول توظيف  املرحلة املتوسطة عند بناء املناهج واختاذ قر 
 أو تضمينها يف املناهج احملوسبة.   الرحالت املعرفية

يزود ذوي العالقة من معلمني ومشرفني وابحثني يف جمال   .2
مبعلوم  الشرعية  صلة  العلوم  ذات  نظرية  ابسرتاتيجية  ات 

و  املعرفية،  املدرسة  يالرحالت  إىل  يستند  تربوي  بعمل  رفدهم 
والعبء   واالتصالية،  والسلوكية،  واملعرفية،  التعلم،  يف  البنائية 

 املعريف، وما وراء املعرفة. 
، يف  2030سهم يف حتقيق رؤية اململكة العربية السعودية  ي .3

 ية:  تاجلوانب اآل 
 . حتسني استقطاب املعلمني وأتهيلهم وتطويرهم -أ

 . تطوير أساليب التعليم والتقومي  -ب
 . تعزيز مهارات الطالب -ج
 . حتسني البيئة التعليمية احملفزة لإلبداع واالبتكار -د
 يز فرص التعلم مدى احلياة للجميع. تعز  -ه
 ة واهلوية الوطنية. تعزيز القيم اإلسالمي  -و
يتوا -ز البشري مبا  م مع احتياجات سوق  ءتطوير رأس املال 

 (. 2018)وزارة التعليم،   .العمل 
 : الدراسةحدود 

بشرية:  .1 طالبات    حدود  على  البحث  هذا  تطبيق  مت 
 الصف الثالث املتوسط يف مدينة الرايض. 

مت تطبيق هذا البحث خالل الفصل الثاين    حدود زمانية:  .2
 . هـ 1439/   هـ1438للعام الدراسي 

مكانية:  .3 املتوسطة    حدود  على  البحث  هذا  اقتصر 
 ( التابعة ملكتب الرتبية والتعليم مشال مدينة الرايض. 230)
موضو  .4 على    عية:حدود  البحث  أثر  اقتصر  دراسة 

يف   التعلم  أثر  وبقاء  التحصيل  على  املعرفية  الوحدة  الرحالت 
الفقه   السادسة )اللباس والزينة وسنن الفطرة( من كتاب مقرر 
للصف الثالث املتوسط )اجلزء الثاين(، الصادر من وزارة التعليم  

 (. م2018 / 2017ابململكة العربية السعودية، طبعة عام )

 : الدراسةمصطلحات 
يتضمن البحث جمموعة من املصطلحات، واليت يرى الباحثان  
ضرورة حتديدها وإيضاحها وذلك وفًقا لسياق اإلجراءات اليت  

 نفذت يف هذا البحث، وهي:  
املعرفية:   .1 الرحالت   تـَُعر فالرحالت  أو  الويب كويست 

ول  املعرفية على الويب أبهنا "أنشطة تربوية تعتمد يف املقام األ
الصحيح   الوصول  هبدف  اإلنرتنت  يف  البحث  عمليات  على 

البحث أبقل جهد للمعلومة حمل  ممكن. وهي وسيلة   واملباشر 
جديد   تعليمي  نظام  تقدمي  إىل  هتدف  جديدة  تعليمية 
التعليمية.   العملية  يف  الويب  شبكة  بدمج  وذلك  للطالب، 
جبميع   الدراسية  املناهج  كافة  تعليم  يف  استخدامها  وميكن 

التعليمية". ا ومطاوع،   ملراحل    (. 276ص،  م 2015)اخلليفة 
إجرائًيا أبهنا   الباحثان  تستند  ويعرفها  التدريس  آليات  من  آلية 

إىل صياغة احملتوى التعليمي يف وحدة من الكتاب املدرسي يف  
رحالت   شكل  على  املتوسط،  الثالث  للصف  الفقه  مادة 

حبيث   الطالبة،  حول  تتمحور  حموسبة،  فرصة  معرفية  تتيح 
الطالبة   تبحر  رابط  هيئة  على  للطالبات  العلمية  املادة  لتقدمي 
جتهيزه   مت  ما  على  اإلنرتنت،  شبكة  ابستخدام  خالله  من 

خالهلا  مسبقً  من  وجتمع  وصور،  وروابط  مقاطع  من  ا، 
 املعلومات اليت توصلت إليها. 

الدراسي:   .2 )التحصيل  الفاخري  أبنه  2018يعرفه   )
لب من العملية التعليمية من معارف  "حصيلة ما يكتسبه الطا

تعلمه   خالل  املبذول  جلهده  ونتيجة  وخربات  ومعلومات 
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ابملدرسة أو مذاكراته يف البيت أو ما اكتسبه من قراءته اخلاصة  
يف الكتب واملراجع وميكن قياسه ابالختبارات املدرسية العادية  
لدرجات   العام  التقدير  عنه  ويعربِّّ  الدراسي  العام  هناية  يف 

الدراسية )ص املواد  إجرائًيا    (.21الطالب يف  الباحثان  ويعرّفه 
املعّد  أبنه الدرجة اليت تكتسبها الطالبة يف االختبار التحصيلي  

الطالبة   عليها كتاب  يشتمل  اليت  واخلربات  املعارف  لقياس 
نتيجة   املتوسط،  الثالث  للصف  الفقه  مقرر  من  الثاين(  )اجلزء 

ا يف  تتمثل  مدخالت  عدة  التدريس  أتثري  واسرتاتيجية  ملنهاج 
 املتبعة )الرحالت املعرفية( ومبرورها خبربات ومواقف تعليمية. 

بقاء أثر التعلم: "مقدار ما حيتفظ به املتعلم من معلومات   .3
نه من  تعرضه ملثريات تعليمية ومبا ميك   ومهارات فرتة أطول بعد 

)عسريي،   جديدة".  مواقف  يف  لديه  التعلم  مهمة  تسهيل 
(. ويعرّفه الباحثان أبنه ما حتتفظ به الطالبات  50، صم2016

والتطبيق النظرية  املعلومات  والتعرف  ي من  دراستها  متت  واليت  ة 
االختبار    ،عليها يف  عليها  احلصول  مت  اليت  ابلدرجات  مقّدرًا 

انتهوالذي    املؤجل بعد  تطبيقه  بثالثة  مت  الفعلية  الدراسة  اء 
 أسابيع. 

 : الدراسةإجراءات 
ذاع   :الدراسة منهج   التجرييب  املنهج  على  البحث    ي تمد 

متكافئتني  شبه  التصميم   يقوم على جمموعتني  والذي  التجرييب 
وفقً  جتريبية(  واألخرى  ضابطة  وقد  )إحدامها  البحث،  ملتغري  ا 

طُبق عليهما اختبارًا قبليا، مث طُّبق املتغري املستقل )اسرتاتيجية  
يف  أثناء التدريس،  يف  الرحالت املعرفية( على اجملموعة التجريبية 

املعتادة    حني الطريقة  اجملموعة  يف  طُّبقت  تدريس  أثناء 
بعدايً  االختبار  إعادة  مت  التجربة  من  االنتهاء  وبعد    الضابطة، 

مت تطبيق االختبار املؤجل    على اجملموعتني، وبعد ثالثة أسابيع
 .   ى اجملموعة التجريبية عل

طالبات  تكو    :الدراسةجمتمع   مجيع  من  البحث  جمتمع  ن 
من   املتوسط  الثالث  )الصف  إلدارة  230املتوسطة  التابعة   )

الفصل   يف  السعودية  العربية  ابململكة  الرايض  مبدينة  التعليم 
لعام   الثاين  عددهن  هـ1439  –  1438الدراسي  والبالغ   ،

 .  ( طالبة131)
)عينة    ت نتكوّ   : الدراسة عينة   من  من  66البحث  طالبة   )

مي  والاليت  املتوسط،  الثالث  )  ن ثلالصف  من    ( %50.4نسبة 
البحث.   املتوسطة  إذ  جمتمع  املدرسة  من  اختيارهن  جرى 

من    ( مبدينة الرايض، واليت مت اختيارها ابلطريقة القصدية 230)
به من  ، ملا تتميز  ا يف صفني دراسينيطالبات مسجالت مسبقً 

وم  احلاسب،  معمل  مع    ناسبة حداثة  الوحدة  تدريس  وقت 
تطبيق  املدرسة.  وقت  إدارة  وتعاون  لت  مثّ   وقد  التجربة، 

( طالبة، ومثلت  33نت من )إحدامها اجملموعة الضابطة وتكو  
 . ( طالبة 33نت من )األخرى اجملموعة التجريبية وتكو  

األداة    : اومواده  الدراسة أدوات   على  البحث  هذا  اعتمد 
وموقع   املعلمة،  دليل  مها:  ومادتني  التحصيلي(  )االختبار 

 . الرحالت املعرفية
أداة   التحصيلي  الدراسة أواًل:  وفق  ( )االختبار  إعداده  ومت   :
 ية: تاخلطوات اآل 

االختبار: - هدف  التحصيل    حتديد  مستوى  قياس  وهو 
التجريبية   اجملموعتني  يف  البحث  عينة  لدى  األثر  وبقاء 
الفصل   يف  املتوسط  الثالث  للصف  الفقه  مقرر  يف  والضابطة 

الوحدة   يف  الثاين  وسنن  الدراسي  والزينة  "اللباس  السادسة 
 الفطرة". 

يقيس االختبار التحصيلي    إذ  حتديد مستوايت االختبار:  -
الرتكيب،   التحليل،  واالستيعاب،  الفهم  هي:  مستوايت  أربعة 

 التقومي، طبًقا لتصنيف بلوم لألهداف املعرفية. 
حتديد الوزن النسيب لكل مستوى من مستوايت األهداف   -

 (. 1)  أُعّد جدول املواصفاتوموضوعات الوحدة، وقد 
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 (1جدول )
جدول مواصفات اختبار التحصيل 

 املوضوع
 عدد الفقرات يف املستوايت املعرفية

جمموع فقرات  
 املوضوع

الوزن النسيب  
 للموضوعات 

جمموع  
الفهم   الدرجات األسئلة

 التقومي الرتكيب التحليل واالستيعاب 

1 
 

األصل يف اللباس والزينة وأحكام عورة  
 الرجل وعورة املرأة 

6 1   7 23,33 % 7 7 

 4 4 % 13,33 4 1 1 2  احلجاب وإعفاء اللحية وقص الشارب  2
 9 9 % 30,00 9 2  5 2 الطهارة الواجبة: الغسل وخصال الفطرة  3
 7 7 % 23,33 7 1 1 5  اللباس والزينة ما يستحب وما حيرم من   4

آداب اللباس والزينة ومسائل متنوعة يف   5
 اللباس والزينة 

1 2   3 10,00 % 3 3 

 30 30  30 4 2 15 9 اجملموع الكلي 
   %100  % 13,33 % 6,67 % 50,00 % 30,00 الوزن النسيب ملستوايت األهداف 

أسئلة االختبار من نوع االختيار من متعدد؛  حتديد نوع   -
 نظرًا ملا يتوافر هلذا النمط من مميزات االختبارات املوضوعية. 

إعداد بنود االختبار وذلك ابالستعانة ابلكتاب املدرسي،   -
بواسطة   أُعِّد ْت  واليت  التحصيلية  واالختبارات  املعلمة،  ودليل 

والفقه خاصة،    الباحثني يف جمال تدريس العلوم الشرعية عامة
 وخربة الباحثني. 

( سؤااًل،  30أسئلة اختبار التحصيل وبلغ عددها ) اغةصي -
الباحثان   راعى  من  املوقد  االختيار  ابختبار  اخلاصة  هارات 

واليت  ومباشر،    متعدد،  دقيق  بشكل  اجلذر  أبرزها كتابة  من 
وبروكهارت،   )نيتكو  واملعقولة.  الفعالة  املشتتات  وكتابة 

2007/ 2012 .) 
من    ُعرضت - جمموعة  على  لالختبار  األولية  الصورة 

احملكمني املتخصصني، وبناء على آرائهم مت إجراء التعديالت  
سؤااًل بةاملطلو  عشر  أربعة  مشلت  واليت  إعادة  ،  بني  تنوعت   

البدائل   بعض  وتعديل  أدق،  بشكل  والبدائل  اجلذر  صياغة 
واجب   )غري  مثل:  الشرعية  ابألحكام  مباح(  إاملتعلقة  ىل 

الذي  و السؤال  جذر  واستبدال  مستحب(،  إىل  جائز  )غري 
بدياًل  جذر    ا صحيحً   يتطلب  إىل  صحيح(  ذكر  ما  )مجيع 

يتطلب حتديد البديل غري الصحيح، وكذلك استبدال البديل  

بدياًل الذي   )اإلجابة ب،    اصحيحً   يتضمن  بديلني كـ  جيمع 
 ج صحيحة( ببديل مستقل. 

االستطالعية:  - عينة    التجربة  على  االختبار  طُبق 
دراسة   هلن  سبق  وممن  البحث،  عينة  غري  من  استطالعية 

( وعددهن  البحث،  جمال  الوحدة  وقد  35حمتوى  طالبة،   )
أسفر ذلك عن وضوح تعليمات االختبار، ومفرداته، وحتديد  

االختبار االختبار ،  زمن  ثبات  التجزئة    وحساب  ابستخدام 
الكلية    إذ   النصفية بطريقة جتمان  الثبات  بلغت قيمة معامل 

( جتمان  مبعامل  التصحيح  بعد  النصفية  (،  0.891ابلتجزئة 
من   التحقق  مت  أيًضا  ثباال كما  معادلة كيودر  ت  ابستخدام 

الكلية  21ريتشاردسون الثبات  معامل  قيمة  وبلغت   ،
ميكن    ومجيعها(  0.95)ابستخدامها   عالية  ثبات  درجات 
هبا.   الداخليمت  كما  الوثوق  االتساق  لالختبار    حساب 

بريسون   بواسطة االرتباط  العبارات    ظهرت  إذ،  معامل  مجيع 
( مستوى  عند  دالة  مؤشرات  0.01واألبعاد  إىل  يشري  مما   )

معامالت السهولة  صدق مرتفعة ميكن الوثوق هبا. ومت حتديد  
االختبار؛  والصعوبة   مفردات  من  مفردة  تراوحت    وقدلكل 

( إحصائيً 0.83  –  0.50بني  مقبولة  قيم  وهي  مت  (  ا. كما 
(  0.82  –  0.40تراوحت بني )  إذ حتديد معامالت التمييز،  
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القدرة   أن  على  يدل  مناسبة  مما  االختبار  ألسئلة  التمييزية 
 ا.جدً 

 : الدراسة اثنًيا: مواد 

اإلرشادي   - املعلمة  دليل  إعداد  مت  املعلمة:  دليل  إعداد 
من السادسة  املتوسط    للوحدة  الثالث  للصف  الفقه  كتاب 

على   االطالع  بعد  الفطرة"،  والزينة وسنن  من    عدد  "اللباس 
تنا اليت  ااألدبيات  الرحالت  اسرتاتيجية  مث  ملعرفيةولت  ومن   ،

احملكمني    الباحثان   قام من  جمموعة  قبل  من  بتحكيمه 
الشرعية،   العلوم  تدريس  وطرق  مناهج  جمال  يف  املختصني 

 . وتقنيات التعليم
القائم على اسرتاتيجية الرحالت   تصميم املوقع التعليمي -

  ( لتصميمMarch & Dodge: اتبع الباحثان منوذج )املعرفية
والذي يسري يف ثالث مراحل أساسية كما  الرحالت املعرفية، 

ه  ذيوضح ه  (1)الشكل ، و March(1998) ذكر مارش
 . املراحل

 ( March, 1998)( لتصميم الرحالت املعرفية،  March & Dodge)مراحل منوذج  ( 1) الشكل

اإلمكاانت:   .1 اكتشاف  فيها  مرحلة  وتقسيم  يتم  اختيار 
املوضوع، وحتديد فجوات التعلم، وجرد املصادر، واختاذ القرار  

 وبناء على ذلك قام الباحثان ابآليت:   بشأن إنشاء الرحالت.
موضوعات   - الفقه  اختيار  مقرر  من  السادسة  الوحدة 

وسنن   والزينة  )اللباس  بعنوان  واليت  املتوسط  الثالث  للصف 
موضوعا  أغلب  لكون  وذلك  و الفطرة(،  ابملرأة  تتعلق  هي  هتا 

للبحث والقراءة يف األحكام الفقهية من    ة حمّل اهتمام وحاج
 . وثوقة ها املمصادر 

السادسة كما   - الوحدة  موضوعات  بتقسيم  الباحثان  التزم 
جاءت يف الكتاب املدرسي، ووفق التقسيم املعتمد من وزارة  

ُقّسمت إىل عشرة موضوعات،    إذالتعليم ضمن منهج الفقه،  
 ا. مت تدريسها خالل أربعة أسابيع بواقع حصتني أسبوعيً 

ابألنشطة   - معاجلتها  ليتم  التعليمية  الفجوات  حتديد 
ومن الت املتعلمني،  احتياجات  تليب  اليت  خربة    عليمية  خالل 

املوضوعات   معاجلة  مت  الشرعية  العلوم  تدريس  يف  الباحثني 
الطالبة  ابختصاراليت ذكرت  النظرية   يلجئ  والذي    يف كتاب 

فرتة االختبار، وجيعلها غري قادرة على    الطالبة للحفظ املؤقت
لع هبا  املتعلقة  األدلة  واسرتجاع  على  اسرتجاعها  قدرهتا  دم 

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

   ابلدليل.  
التصميم: .1 األفكار،    مرحلة  وتوليد  حتويل  فيها  يتم 

التعليمية،   املهمة  وحتديد  مهام،  إىل  املصادر  وتصنيف 
املعرفية    وتضمني  راجعة  الرحلة  على  الإلضفاء  تغذية  شرعية 

 وبناء على ذلك قام الباحثان ابآليت:  جهود الطالب. 
بني املواقع اإللكرتونية جلمع روابط ملواقع  املكثف    البحث  -

وتطبيقات  ومقاطع   ومطوايت  وكتب  وموسوعات  وملفات 
وسنن   والزينة  )اللباس  السادسة  الوحدة  مبوضوعات  تتعلق 

ا  وترتيبها وتصنيفها تبعً   . الفطرة(، ومن مث حتديد املناسب منها
ا. حبيث  ملوضوعات الدروس واألهداف اليت مت حتديدها مسبقً 

تشتمل كل مهمة على القراءة من روابط الكتب واملوسوعات  
ابإلضافة    املطوايت والتطبيقات واالستماع ملقاطع اليوتيوب.و 

إىل توفري بعض الكتب مثل كتاب: فقه األلبسة والزينة لعبد  

لتصميم الرحالت المعرفية( March & Dodge)مراحل نموذج 

ة مرحلة إنشاء الرحالت المعرفي
عبر الويب

مرحلة التصميم للرحالت 
المعرفية عبر الويب

مرحلة اكتشاف اإلمكانات 
ر إلنشاء الرحالت المعرفية عب

الويب
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علوي   للشيخ  والزينة  اللباس  فقه  وكتاب  طويلة،  الوهاب 
 الّسقاف. 

الباحث - قام  التعليمية    ان وقد  املهام  من  جمموعة  بتحديد 
احلري وللطالبة  التعليمي  الناتج  يناسب  لعرض  ما  اختيار  ة يف 

قدراهتا لعرض حصيلتها العلمية من الرحلة املعرفية، ومن أمثلة  
هذه املهام: عرض تقدميي، حبث مفصل، مطوايت ونشرات،  
يف   منها  املتميز  وعرض  أعماهلن  تقييم  ومت  مفاهيم.  خارطة 
 صفحة التميز املوجودة يف موقع الرحالت املعرفية عرب الويب. 

الباحثان   - قام  الراجعة  وقد  للتغذية  مصادر  بتضمني 
الربيد   عرب  الطالبات  مع  التواصل  طريق  عن  الفعلية، 
اإللكرتوين، ومناقشة تساؤالهتن، وتقدمي الدعم املناسب هلن.  
الرحالت   موقع  يف  التميز(  )صفحة  ختصيص  طريق  وعن 

الويب،   عرب  واألنشطة    إذ املعرفية  األعمال  عرض  فيها  مت 
 ن. املتميزة للطالبات وتشجيعه

الويب: .2 املعرفية عرب  الرحالت  إنشاء  فيها    مرحلة  ويتم 
كتابة صفحات الويب، ودعم األفكار إلجناز املهمة من قبل  
املعلم أو األقران، وإشراك املتعلمني، وتنفيذ الرحالت املعرفية  

 وبناء على ذلك قام الباحثان ابآليت:  وتقييمها.
املعرفية على   - اخلاصة ابلرحالت  الويب  تصميم صفحات 

Google Sites))  السادسة الوحدة  دروس  ، وصممت خالهلا 
معرفية،   رحالت  أربع  على  الفطرة(  وسنن  والزينة  )اللباس 

ة، حتتوي ست  ون املوقع ككل من عشر صفحات رئيسويتك
 صفحات منها على صفحات فرعية. 

إاتحة   - خالل  من  الطالبات،  بتوجيه  دعم  هلن  الفرصة 
أو من خالل   منهن،  املطلوبة  املهام  أثناء أتدية  استفساراهتن 
حيصلن   اإللكرتوين. كما  الربيد  على  أسئلتهن  عن  اإلجابة 
أو   الصف  يف  اجملموعة  داخل  زميالهتن  من  الدعم  على 
التواصل   وسائل  طريق  عن  البعض  بعضهن  مع  ابلتواصل 

األعمال حماكاة  خالل  من  أو  مت    االجتماعي.  اليت  املتميزة 
عرب   املعرفية  الرحالت  موقع  يف  التميز  صفحة  يف  عرضها 

 الويب. 

رحلة   - لكل  مقدمة  بوضع  املتعلمني  إبشراك  الباحثان  قام 
الطالبات   من  املطلوب  للمهام  ملخص  عن  عبارة  معرفية، 
املشوقة   واألسئلة  الصور  من  جمموعة  تضمينها  مع  تنفيذها، 

إلجناز من معايري التقييم، مع  واملثرية لالهتمام. وجعل وقت ا
 عرض استنتاجاهتن بصور خمتلفة. 

مت تقييم الطالبات أبسلوبني: تقييم مجاعي بشكلني )ذايت   -
عن طريق الطالبات أنفسهن، وآخر من قبل املعلمة(، وتقييم  
فردي. ففي التقييم اجلماعي جملموعات التنفيذ صمم الباحثان  

منوذجً   جدواًل  وأُْرفِّق  منه للتقييم  عرب    ا  معرفية  رحلة  مع كل 
الويب، حبيث يشتمل التقييم على اجلانب املعريف، واملهاري،  
والوجداين. ومت تقييم اجلانب املعريف من خالل مرحلتني: أثناء  

م إرساهلا عرب الربيد  الدرس، ومن خالل تقييم أعماهلن اليت يت
على  اإللكرتوين  القائم  التعليمي  احملتوى  نشر  يتم  مث  ومن   ،

تيجية الرحالت املعرفية عرب الويب على املوقع اإللكرتوين  اسرتا
الفردي   للتقييم  ابلنسبة  أما  التميز.  صفحة  خالل  من 
اختبار   رحلة  هناية كل  يف  الباحثان  أرفق  فقد  للطالبات 
ويتم   موضوعية،  أسئلة  ثالثة  من  يتكون  قصري،  إلكرتوين 

فورً  اإلختبار  يف  درجتها  على  الطالبة  وبشكل  حصول  ا 
 وين. إلكرت 

 : تنفيذ املعاجلة التجريبية إجراءات 
بدء يف  ال قبل    تكافؤ اجملموعات قبل املعاجلة التجريبية:  .1

التجريبية   اجملموعتني  تكافؤ  من  التأكد  مت  التجربة،  تنفيذ 
املعريف،   التحصيل  يف  على  طُّبِّّ و والضابطة  قبلًيا  االختبار  ق 
البياانت   مجع  وبعد  النتائج  ومعاجلتها  اجملموعتني.  كشفت 

الداللة ألبعاد االختبار  2ابجلدول رقم ) قيمة مستوى  أن   ،)
على  التقومي، الرتكيب( جاءت  )الفهم واالستيعاب، التحليل،  

اآليت (،  0.415،  0.906،  0.677،  0.803):  النحو 
(، ومجيعها قيم أكرب من  0.920وللدرجة الكلية لالختبار )

وُتشري  0.05) إحصائياً،  دالة  غري  أي  تكافؤ  ا (  إىل  لنتيجة 
 يبية والضابطة اجملموعتني التجر 
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 (2جدول )
 درجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة ابالختبار القبلي للفروق بني متوسطات  نتائج اختبار )ت( لعينتني مستقلتني

 مستوى الداللة  قيمة ت  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  اجملموعة األبعاد
 0.803 0.250 1.07 2.27 33 ضابطة  الفهم واالستيعاب 

 0.89 2.21 33 جتريبية
 0.677 0.418 1.37 2.94 33 ضابطة  التحليل

 0.95 2.82 33 جتريبية
 0.906 0.119- 1.03 1.06 33 ضابطة  التقومي

 1.04 1.09 33 جتريبية
 0.415 0.821- 0.64 0.30 33 ضابطة  الرتكيب

 0.56 0.42 33 جتريبية
 0.920 0.100 1.35 6.58 33 ضابطة  الدرجة الكلية لالختبار

 1.09 6.55 33 جتريبية
مت تدريس وحدة )اللباس  :  الدراسةجتربة    يف تطبيق البدء   .2

اجملموعة   لطالبات  الفطرة(  وسنن  ابستخدام  والزينة  التجريبية 
الضابطة   واجملموعة  الويب،  عرب  املعرفية  الرحالت  اسرتاتيجية 

( ملدة  وذلك  )احملاضرة(،  االعتيادية  التدريس  (  8بطريقة 
من   الفرتة  خالل  جمموعة،  لكل    هـ 1439  /6  / 25حصص 

تقسيم    .هـ1439  / 7  /18إىل   التجريبية  اجملموعة  وقد مت يف 
جمموعات تعاونية، وكل جمموعة  الطالبات داخل الفصل إىل  

معها جهاز حاسوب، ويف كل أسبوع يتم دخول رحلة معرفية  
الرحلة رابط  خالل    من 

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

أسابيع أربعة  ملدة  الطالبات  إذ  ،  وذلك  فيها  ابيقمن  إلحبار 
املهام   مث  ابملقدمة،  ابتداء  عناصرها  بني  ابلتنقل  وذلك 
واالستعانة   ابخلامتة،  وانتهاء  والتقييم،  والعمليات  واملصادر 
ابملراجع التقليدية ومكتبة الرحالت املرفقة يف املوقع. واملعلمة  

، ويف هناية احلصة  مرشدة وميسرة ومشجعة جلميع اجملموعات
ا لتقدميه  ح الناتج العلمي ومراجعته متهيدً الطالبات بتنقي  تقوم

أ  مطوية،  أو  قصري،  حبث  أو  تقدميي،  عرض  شكل  و  على 
و  اإل نشرة،  الربيد  عرب  العمل  إرسال  املرفق يف  من مث  لكرتوين 

هلا   الدروس  إعطاء  مت  فقد  الضابطة  اجملموعة  أما  املوقع. 
وكان  بطريقة احملاضرة اليت تتخللها بعض املناقشات البسيطة،  

 تنظيم الطالبات يف الفصل ابلطريقة التقليدية. 

ألداة     .3 البعدي  تطبيق    :الدراسة التطبيق  االختبار  مت 
التحصيلي على اجملموعتني التجريبية والضابطة، يف يوم األحد  

 .هـ1439 /7 /22املوافق 
التطبيق املؤجل :  الدراسةالتطبيق املؤجل ألداة   .4 على    مت 

 . هـ 1439 /8 /13، يف يوم األحد املوافق اجملموعة التجريبية 
وحتليلها،  .5 النتائج  التوصيات    استخراج  تقدمي  مث  ومن 

 واملقرتحات بناء على النتائج. 
 األساليب اإلحصائية: الطرق و 

1- ( بريسون  ارتباط  للتعرف  Person Correlationمعامل   )
 على صدق االتساق الداخلي ألداة البحث. 

معامل الثبات النصفي ابستخدام طريقة التجزئة النصفية   -2
(Spilt- Half  لدرجات الطالبات، ومعامل جتمان حلساب )

 قيمة الثبات ككل لالختبار وأبعاده. 
معادلة كيودر  -3 ابستخدام  الثبات  ريتشاردسون    -معامل 
(Kuder- Richardson .) 
مدى -4 من  للتحقق  والصعوبة  السهولة  أو    معامل  سهولة 

 دات االختبار التحصيلي. ل مفردة من مفر صعوبة ك
معامل التمييز للتحقق من قدرة االختبار على التمييز بني   -5

 مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي. 

https://sites.google.com/site/webguestbadr2018/1
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 Independent Sampleاختبار )ت( لعينتني مستقلتني )  -6

T-Test  للتعرف على الفروق بني أداء الطالبات ابجملموعتني )
 ابالختبار القبلي، والبعدي. التجريبية والضابطة 

7-  ( مرتابطتني  لعينتني  )ت(  -Paired Sample Tاختبار 

Test  أداء بني  الفروق  على  للتعرف  اجملموعة  (  طالبات 
 ابالختبارين القبلي والبعدي، والبعدي واملؤجل.  التجريبية 

8- ( إيتا  مربع  استخدام  2اختبار  أثر  من  للتحقق   )
يف   املعرفية  الرحالت  على  اسرتاتيجية  الفقه  مقرر  تدريس 

 التحصيل. 

 مناقشتها:  عرض النتائج و 
األولال     الفرض  صحة  ذات    :ختبار  فروق  توجد  "ال 

 ( مستوى  عند  إحصائية  املتوسطات  0.05داللة  بني   )
اختبار   على  التجريبية  اجملموعة  طالبات  ألداء  احلسابية 
التحصيل املباشر تُعزى ملتغري اسرتاتيجية التدريس املستخدمة  

 يتضمن: والذي  (" واالعتيادية )الرحالت املعرفية 

الداللة    مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند   .1
طالبات    0.05) ألداء  احلسابية  املتوسطات  بني  فأقل( 

البعدي   التحصيل  اختبار  على  والضابطة  التجريبية  اجملموعة 
تُعزى ملتغري اسرتاتيجية التدريس املستخدمة )الرحالت املعرفية  

 واالعتيادية(". 
الداللة    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2
بني    0.05) طالبات  فأقل(  ألداء  احلسابية  املتوسطات 

تُعزى   والبعدي  القبلي  االختبارين  على  التجريبية  اجملموعة 
 ملتغري اسرتاتيجية التدريس املستخدمة )الرحالت املعرفية(". 

 :يتوالختبار صحة هذا الفرض مت ما أي
ــابطة  .1 ــة والضـ ــوعتني التجريبيـ ــرق بـــني أداء اجملمـ ــاب الفـ حسـ

للتعـرف علـى و  ،التحصـيلي يف التطبيـق البعـديعلى االختبـار  
اختبــــــار )ت( لعينتــــــني  مــــــا إذا كــــــان هنــــــاك فــــــروق مت تطبيــــــق

يتضـــح و حســـاب مربـــع إيتـــا لقيــاس حجـــم األثـــر، و ، مســتقلتني
 .(3اجلدول رقم )ذلك يف 

 (3جدول )
 درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار)ت( لعينتني مستقلتني للفروق بني متوسطات ائج اختبارنت

املتوسط   العدد  اجملموعة األبعاد
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

مستوى   قيمة ت 
 الداللة

 مربع ايتا

 0.35 0.003 3.066- 1.39 7.39 33 ضابطة  الفهم واالستيعاب
 0.98 8.30 33 جتريبية

 0.29 0.003 3.080- 2.13 11.64 33 ضابطة  التحليل 
 1.04 12.91 33 جتريبية

 0.27 0.027 2.268- 1.00 4.00 33 ضابطة  التقومي 
 0.71 4.48 33 جتريبية

 0.34 0.006 2.902- 0.55 1.64 33 ضابطة  الرتكيب 
 0.24 1.94 33 جتريبية

 0.46 0.001 4.104- 3.52 24.67 33 ضابطة  الدرجة الكلية لالختبار 
 2.21 27.64 33 جتريبية

فروق ذات داللة إحصائية عنـد وجود ( 3يظهر من اجلدول )
( فأقــــــل يف متوســــــط درجــــــات الطالبــــــات يف 0.01مســــــتوى )

ــة  ــدي يف الدرجـ ــار البعـ ــابطة ابالختبـ ــة والضـ ــوعتني التجريبيـ اجملمـ
)الفهـــــــــــم يف  الكليـــــــــــة لالختبـــــــــــار وأبعـــــــــــاده الفرعيـــــــــــة املتمثلـــــــــــة

ــتيعاب، التحليـــــل ــومي، ،واالســـ ــد مســـــتوى  الرتكيـــــب(، التقـــ وعنـــ
يف متوســـــــــــط درجـــــــــــات الطالبـــــــــــات يف اجملمـــــــــــوعتني  (0.05)

 .)التقـومي(التجريبية والضابطة ابالختبار البعـدي يف درجـة بُعـد 
وذلـــك لصـــاحل طالبـــات اجملموعـــة التجريبيـــة، وحبجـــم أتثـــري كبـــري 
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جتاوز القيمة الدالة على األمهية الرتبوية للنتائج اإلحصائية جدًّا 
بلغــت  وقــد، (0.14يف البحــوث النفســية والرتبويــة ومقــدارها )

قيمــــــة مربــــــع إيتــــــا لــــــدرجات الطالبــــــات ابجملمــــــوعتني التجريبيــــــة 
ــار ــابطة ابالختبـــــ ــاد االختبــــــــار والضـــــ ــدي ألبعـــــ ،  0.35) البعـــــ

( وللدرجــــــــــــة الكليــــــــــــة لالختبــــــــــــار  0.34،  0.27،  0.29
وُتشـــــــري النتيجـــــــة الســـــــابقة إىل فاعليـــــــة اســـــــرتاتيجية (. 0.46)

الــرحالت املعرفيــة علــى التحصــيل الدراســي للطالبــات يف مــادة 
ــري إىل أن  ــر يشـ ــدار األثـ ــاع مقـ ــا أن ارتفـ ــه. كمـ ــني الفقـ ــاين بـ التبـ

ــابط ــة الضــــ ــار اجملموعــــ ــة لالختبــــ ــة الكليــــ ــة يف الدرجــــ ة والتجريبيــــ
اسرتاتيجية الرحالت املعرفيـة، أي أن وأبعاده؛ يرجع الستخدام  

جـــدًّا الســـرتاتيجية الـــرحالت املعرفيـــة يف  اكبـــريً   اإجيابيًـــ  اهنـــاك أثـــرً 
 تدريس مقرر الفقه على حتصيل اجملموعة التجريبية.

ال  وعليه يرفض الفرض الصفري األول والذي نص على أنه "
 0.05الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

فأقـــــــل( بـــــــني املتوســـــــطات احلســـــــابية ألداء طالبـــــــات اجملموعـــــــة 
بطة على اختبار التحصـيل البعـدي تُعـزى ملتغـري التجريبية والضا

اســـــــــــــرتاتيجية التـــــــــــــدريس املســـــــــــــتخدمة )الـــــــــــــرحالت املعرفيـــــــــــــة 
 واالعتيادية(".

حســاب الفــرق بــني أداء طالبــات اجملموعــة التجريبيــة علــى  .2
للتعـرف علـى مـا إذا  ، و االختبارين التحصيليني القبلـي والبعـدي

ــ ــاك فـــ ــطات كانـــــت هنـــ ــائية بـــــني متوســـ ــة إحصـــ روق ذات داللـــ
درجــــات الطالبــــات ابجملموعــــة التجريبيــــة يف االختبــــارين القبلــــي 

، وكـذلك ام اختبار )ت( لعينتني مرتابطتنيوالبعدي؛ مت استخد
مـــن خـــالل اجلـــدول رقـــم ذلـــك مت حســـاب مربـــع إيتـــا، ويتضـــح 

(4).
 (4جدول )

 للفروق بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ابالختبارين القبلي والبعدي  (paired sample t-test)نتائج اختبار )ت( لعينتني مرتبطتني  

املتوسط   العدد  االختبار  األبعاد
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

مستوى   قيمة ت 
 الداللة

 يتاإمربع  

 0.42 0.000 26.336- 0.89 2.21 33 االختبار القبلي  الفهم واالستيعاب 
 0.98 8.30 33 االختبار البعدي 

 0.46 0.000 41.106- 0.95 2.82 33 االختبار القبلي  التحليل
 1.04 12.91 33 االختبار البعدي 

 0.59 0.000 15.448- 1.04 1.09 33 االختبار القبلي  التقومي
 0.71 4.48 33 االختبار البعدي 

 0.36 0.000 14.249- 0.56 0.42 33 االختبار القبلي  الرتكيب
 0.24 1.94 33 االختبار البعدي 

 0.67 0.000 49.230- 1.09 6.55 33 االختبار القبلي  الدرجة الكلية لالختبار
 2.21 27.64 33 االختبار البعدي 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية ( 4ظهــر مــن اجلــدول )ي
( فأقــــل يف متوســــط درجــــات الطالبــــات 0.01عنــــد مســــتوى )

ــة  ــي والبعــــدي يف الدرجــ ــارين القبلــ ــة ابالختبــ ــة التجريبيــ ابجملموعــ

الكليـــــــــــة لالختبـــــــــــار وأبعـــــــــــاده الفرعيـــــــــــة املتمثلـــــــــــة يف )الفهـــــــــــم 
واالســــــتيعاب، التحليــــــل، التقــــــومي، الرتكيــــــب(، وذلــــــك لصــــــاحل 

جتـــاوزت وحبجـــم أتثـــري كبـــري جـــدًّا.  طالبـــات االختبـــار البعـــدي،
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القيمــــــة الدالــــــة علــــــى األمهيــــــة الرتبويــــــة للنتــــــائج اإلحصــــــائية يف 
قيمـة بلغـت  إذ، (0.14ومقـدارها ) البحـوث النفسـية والرتبويـة

مربــع إيتـــا لــدرجات الطالبـــات ابجملموعــة التجريبيـــة ابالختبـــارين 
ــار ) ــاد االختبـ ــدي ألبعـ ــي والبعـ ، 0.59، 0.46، 0.42القبلـ

وُتشـــري النتيجـــة . (0.67( وللدرجـــة الكليـــة لالختبـــار )0.36
السابقة إىل فاعلية اسرتاتيجية الرحالت املعرفية على التحصـيل 
 الدراسي للطالبات يف مـادة الفقـه. كمـا أن ارتفـاع مقـدار األثـر

بني متوسـطي درجـات الطالبـات ابجملموعـة يشري إىل أن التباين 
ــارين القبلــــــي و  ــتخدام البعــــــديالتجريبيــــــة ابالختبــــ ؛ يرجــــــع الســــ

جدًّا  اكبريً   اإجيابيً   ااسرتاتيجية الرحالت املعرفية، أي أن هناك أثرً 
ــه علــــى  ــرر الفقــ ــة يف تــــدريس مقــ ــرحالت املعرفيــ ــرتاتيجية الــ الســ

  حتصيل طالبات اجملموعة التجريبية.
والذي نص على أنه " الثاين وعليه يرفض الفرض الصفري  

الداللـــــة  إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوىال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة 
فأقــــــــل( بــــــــني املتوســــــــطات احلســــــــابية ألداء طالبــــــــات  0.05)

اجملموعة التجريبية على االختبارين القبلي والبعـدي تُعـزى ملتغـري 
 اسرتاتيجية التدريس املستخدمة )الرحالت املعرفية(".

أن اسرتاتيجية الرحالت املعرفية    وقد تعزى هذه النتيجة إىل: 
تعت الويب  علعرب  اإل مد  خالل  من  البحث  عملية  نرتنت،  ى 

معينة  بعمليات  القيام  يتضمن  البحث  بعملية  الطالب  ،  وقيام 
وإصدار   املشكالت،  وحل  واالبتكاري،  الناقد،  كالتفكري 
التحصيل   جناح  يف  يؤدي  العمليات  هذه  وجناح  األحكام، 
الدراسي. كما أن استخدام الطالب للتفكري الناقد أثناء تنفيذ  
التفكري،   مهارات  لديه  حيفز  الويب  عرب  املعرفية  الرحالت 
حتليل   من  وميكنه  والتفسري،  والتنقيب  للبحث  ويدفعه 
القدرة   ويكسبه  منطقية،  استنتاجات  إىل  للوصول  املعلومات 
على التمييز بني الرأي واحلقيقة وبني املتناقضات واملتشاهبات،  

علم ورفع مستوى  ، وحب التويقوده إىل االستقاللية يف التفكري

واملشهداين،  حتصيله   حبه    .(2018)اجلوراين  من  تزيد  واليت 
الطالب   أن  إىل  ابإلضافة  التحصيلي.  مستواه  ورفع  للتعلم 

  إذ إنه خالل تنفيذه للرحالت املعرفية ميارس التفكري اإلبداعي  
بطريقة   بعرضها  يقوم  مجعها  اليت  العلمية  املادة  صياغة  بعد 

نشرة، أو مطوية، أو حبث قصري، أو  إبداعية، إما على شكل  
إتقانه   يزيد من  إبداعات  تقدميي، وكل ما يقوم به من  عرض 
للمادة العلمية، كما أنه يوظف تفكريه اإلبداعي للوصول إىل  

إبداعية  للم  يف   حلول  تنفيذه  احللول  أثناء  وهذه  همات، 
أداة لتعزيز التحصيل. كما أن الرحالت املعرفية  اإلبداعية هي  

الو  االتصالية،  عرب  متعددة كالنظرية  نظرايت  إىل  تستند  يب 
من   الدقيقة  املعلومات  على  احلصول  من  الطالب  متكن  واليت 
فتيا   من  املتجددة  واملعارف  املعلومات  ومواكبة  مصادرها، 

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

Wolfolk  (2013/  2015  )  مجيع على  الطالب  سيطرة  يف 
معاجلة   يسهل  مما  املشكلة،  حلل  املوجهة  التفكري  نشاطات 
مستوى   ورفع  املعلومات  اكتساب  إىل  ويؤدي  املعلومات، 

 التحصيل الدراسي. 
مع   النتيجة  هذه  وروليدا  )وتتفق   & Auditorأوديتور 

Roleda,2014و و 2016،  حممود؛    ؛2015  ، كحالن آل  ؛ 
أهنا  (Sadikin   ،2016   سادكنيو   ؛2016  ، واحلقباين . كما 

دراسة كوبلينسكي مع  واليت  ((Kobylinski, 2014  ختتلف   ،
على   ساحقه  أبغلبيه  سلبية  الطالب  استجابة  فيها  جاءت 

هلم الدراسي  التحصيل  يف  املعرفية  والذي  الرحالت  عزوه  ،  مت 
الباحث   قبل  املعرفية  من  للرحالت  الفعلي  يعزز    إذ للشكل  مل 

وقد راعى   .اهتمام الطالب وحيسن دافعيتهم ووصوهلم إىل املواد 
بتوظيف جمموعة   وذلك  البحث،  هذا  األمر يف  هذا  الباحثان 
املعريف،   العبء  ونظرية  السلوكية،  كالنظرية  النظرايت،  من 

 ونظرية فوق املعرفية )ما وراء املعرفة(. 
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الفرض  وال داللة  "   الثالث ختبار صحة  ذات  فروق  توجد  ال 
بني املتوسطات احلسابية    فأقل( 0.05إحصائية عند مستوى )

االختبار  على  التجريبية  اجملموعة  طالبات  البعدي ألداء    ين 
املستخدمة  البعدي  و  التدريس  اسرتاتيجية  ملتغري  تُعزى  املؤجل 

املعرفية("،   طالبات  مت  )الرحالت  أداء  بني  الفرق  حساب 

واملؤجل، وللتعرف   البعدي  االختبارين  التجريبية على  اجملموعة 
بني   إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  كان  ما  إذا  على 

بارين  متوسطات درجات الطالبات ابجملموعة التجريبية يف االخت
مرتبطتني   لعينتني  )ت(  اختبار  استخدام  مت  واملؤجل؛  البعدي 

اجلدول   خالل  من  يتضح  )كما  .( 5رقم 
 (5جدول )

 درجات اجملموعة التجريبية ابالختبارين البعدي واملؤجلللفروق بني متوسطات  (paired sample t-test)نتائج اختبار )ت( لعينتني مرتبطتني  
 مستوى الداللة  قيمة ت  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  االختبار  األبعاد

 0.98 8.30 33 البعدي  الفهم واالستيعاب 
0.362 0.718 

 1.05 8.21 33 املؤجل 

 1.04 12.91 33 البعدي  التحليل
0.672 0.504 

 1.15 12.73 33 املؤجل 

 0.71 4.48 33 البعدي  التقومي
1.058 0.294 

 0.68 4.30 33 املؤجل 

 0.24 1.94 33 البعدي  الرتكيب
0.848 0.400 

 0.33 1.88 33 املؤجل 

 2.21 27.64 33 البعدي  الدرجة الكلية لالختبار
0.974 0.334 

 2.09 27.12 33 املؤجل 
ــروق ذات 5يظهــــر مــــن اجلــــدول ) ــه ال توجــــد هنــــاك فــ ( أنــ

ــة  ــة التجريبيــ ــات ابجملموعــ ــات الطالبــ ــائية بــــني درجــ ــة إحصــ داللــ
بلغـت قيمـة مسـتوى الداللـة   فقدابالختبارين البعدي واملؤجل،  
، 0.294،  0.504،  0.718ألبعاد االختبار علـى التـوايل )

 (، ومجيعها قيم0.334(، وللدرجة الكلية لالختبار )0.400
وتشري هذه النتيجـة ( أي غري دالة إحصائياً. 0.05أكرب من )

يف درجات الطالبات علـى االختبـارين  اكبريً   إىل أن هناك تقارابً 
البعدي واملؤجل وهذا يدل على قدرة الطالبات على االحتفاظ 
ــة   ابملعلومـــات. مبعـــن أن اســـتخدام اســـرتاتيجية الـــرحالت املعرفيـ
كــان لــه أثــر يف االحتفــاظ ابملعلومــات لــدى طالبــات اجملموعــة 

 عليـه متو التجريبية مـن الصـف الثالـث املتوسـط يف مـادة الفقـه. 
ال توجـــد فـــروق "  والـــذي نصـــه الثالـــثقبـــول الفـــرض الصـــفري 

ــتوى ) ــائية عنــــــــد مســـــ ــة إحصـــــ ــل 0.05ذات داللـــــ ( بــــــــني فأقـــــ
املتوســــطات احلســــابية ألداء طالبــــات اجملموعــــة التجريبيــــة علــــى 
االختبـــــار البعـــــدي املؤجـــــل تُعـــــزى ملتغـــــري اســـــرتاتيجية التـــــدريس 

   (".واالعتياديةاملستخدمة )الرحالت املعرفية 

أن تنفيــــــذ اســــــرتاتيجية  تعددددددزى هددددددذه النتيجددددددة إىل:وقددددددد 
التقنيــة، وحتليــل الطــالب للمــادة  الــرحالت املعرفيــة يعتمــد علــى

العلميـــة، ومـــن مث إعـــادة تنظيمهـــا، دون االعتمـــاد علـــى املعلـــم،  
ــات  ــام الطالبـ ــة، وقيـ ــاء اجملموعـ ــع أعضـ ــة مـ ــا تتضـــمن املناقشـ كمـ

على   ابالكتشاف واالستقصاء، واستخدام اسرتاتيجيات تعتمد
إعــــــــادة التشــــــــفري، كــــــــالتلخيص، أو حتليــــــــل الــــــــتعلم إىل رســــــــوم 
ــادة مــــن  ــل املـ ــب، أو أتمـ ــد والرتكيـ ــل والنقـ ــيحية، أو التحليـ توضـ

يتوفر فيها عامل الدافعية، وتشتمل . كما  وجهات نظر متعددة
جنازهــا علــى البحــث علــى مهمــات متعــددة ومتنوعــة تعتمــد يف إ

ــرب اإل ــي عـ ــل والتقصـ ــت، والعمـ ــاش نرتنـ ــاركي والنقـ ــاوين التشـ التعـ
مـــــن خالهلـــــا بعمليـــــات تثـــــري  اتقـــــوم الطالبـــــتوتبـــــادل اآلراء، و 

ــومي،  ــل املشـــــكالت، والتحليـــــل، والرتكيـــــب، والتقـــ ــه كحـــ دافعيتـــ
ابإلضــافة إىل التغذيــة الراجعــة الفرديــة واجلماعيــة. كمــا تتضــمن 
ــا علــــى نظريــــة  ــة؛ نظــــرًا العتمادهــ ــرتاتيجيات املعاجلــــة املعرفيــ اســ

ريف واليت هتـتم مبعاجلـة املعلومـات يف الـذاكرة العاملـة. العبء املع
ــة ــة البنائيـــــ ــادئ النظريـــــ ــتنادها مبـــــ ــافة إىل اســـــ ــة  ،ابإلضـــــ والبنائيـــــ
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االجتماعيـــــــة، واالتصـــــــالية، والنظريـــــــة فـــــــوق املعرفيـــــــة )مـــــــا وراء 
دور كبري يف االتصال، واكتساب املعلومـات، واليت هلا املعرفة(،  

ــذ ــتعلم الــــــ ــذاكرة، والــــــ ــاه، والــــــ ــل املشــــــــكالت، واالنتبــــــ ايت، وحــــــ
ــدى الطالـــــب ــتقاللية لـــ ــامي،  واالســـ ــل هـــــذه (2013)قطـــ ، وكـــ

العوامل هلا دور كبري يف االحتفاظ ابملعلومات يف الذاكرة طويلة 
 املدى.

، مســــــاره؛ 2013 ،الوســــــيمي)وتتفــــــق هــــــذه النتيجــــــة مــــــع 
ينميــــــــز وأزبينــــــــار و  ؛2015 ،احللــــــــوو  ؛2014 ،ومســــــــرة ؛2013

 .(Yenmez, Ozpinar and   Gokce،  2017وجوكسي 

 : الدراسةتوصيات 
 :  يت تائج الدراسة ميكن التوصية مبا أييف ضوء ن  

ــبة لتطبيـــق اســـرتاتيجية الـــرحالت  .1 ــة مناسـ ــة تعليميـ تـــوفري بيئـ
املعرفيـــــة يف تـــــدريس مقـــــررات العلـــــوم الشـــــرعية، مثـــــل: جتهيـــــز 
الفصول الدراسية أبجهـزة احلاسـب املوصـلة بشـبكة اإلنرتنـت، 

 توفري الدعم الفين املتواصل هلذه األجهزة.ابإلضافة إىل 
ــة  .2 ــد دورات تدريبيـ ــرعية، للتــــدرب ملعقـ ــوم الشـ ــات العلـ علمـ

علــى اســرتاتيجية الــرحالت املعرفيــة وكيفيــة تطبيقهــا يف تــدريس 
 مقرر الفقه. وكيفية إنشاء مواقع للرحالت املعرفية عرب الويب. 

إقامـــة النـــدوات العلميـــة وورش العمـــل للبحـــث عـــن كيفيـــة  .3
زيـــــز تطبيـــــق اســـــرتاتيجية الـــــرحالت املعرفيـــــة عـــــرب الويـــــب يف تع

مقــررات العلــوم الشــرعية، وكيفيــة تصــميم وحــدات املقــرر علــى 
 شكل رحالت معرفية ذات مواصفات مناسبة للتطبيق.

ــادي واملعنـــوي  .4 ــز املـ ــى ملالتحفيـ ــرعية علـ ــات العلـــوم الشـ علمـ
 تطبيق اسرتاتيجية الرحالت املعرفية يف تدريس مقـررات العلـوم

كشــفت النتــائج عــن   إذالشــرعية عامــة، ومقــرر الفقــه خاصــة، 
 األثر الكبري لالسرتاتيجية يف حتسني مستوايت الطالبات.

تدريب طالبات العلوم الشرعية على ما تتطلبه اسرتاتيجية  .5
لكــــــرتوين عامــــــة مــــــن تعلــــــيم اإلالـــــرحالت املعرفيــــــة خاصــــــة، وال

ــارات التفكـــــري اإلبـــــداعي، وحـــــل املشـــــكالت، ومهـــــارات  مهـــ
ــه مـــــن )حتليـــــل، وتركيـــــب،  ــري الناقـــــد ومـــــا تشـــــتمل عليـــ التفكـــ

 وتقومي(.
تشجيع املمارسات التدريسية اليت تنمـي املهـارات التقنيـة،  .6

ومهـارة البحـث، ومســتوايت التفكـري العليـا ومــا يتعلـق هبـا مــن 
تفكــــري انقــــد، وإبــــداعي، وحــــل املشــــكالت، وتعــــزز بقــــاء أثــــر 

ويف شــرعية عامــة، الــتعلم لــدى الطالبــات يف مقــررات العلــوم ال
 .مقرر الفقه خاصة

ضمن   الويب  عرب  املعرفية  الرحالت  اسرتاتيجية  إدراج 
الوطين   التحول  برانمج  حتقيق  يف  املسامهة  االسرتاتيجيات 

(2020( السعودية  العربية  اململكة  ورؤية  وتنمية  2030(،   ،)
يف   املستقبل(  )مهارات  والعشرين  احلادي  القرن  مهارات 

 العلوم الشرعية. مقررات 

 : املراجع
الرحالت املعرفّية2018أبو شقرة. ) أثناء تدريس    (. أثر استخدام اسرتاتيجية 

الرتبية الوطنّية واملدنّية يف إكساب قيم املواطنة ومفاهيم التفاهم والّسالم  
األردن األساسي يف  التاسع  الصف  طالبات  لدى    اجلامعة   جملة. العاملّي 

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

437-  417 . 
)إ القادر.  عبد  ايمنة  التحصيل  (.  2011مساعيلي،  ومستوايت  التفكري  أمناط 

 عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.   .الدراسي
اثبت   )آل كحالن،  ابستخدام  2015سعيد.  احلديث  تدريس  فعالية   .)

( الويب كويست  وتنمية    Wep Quest)اسرتاتيجية  التحصيل  يف 
كلية الرتبية  مهارات التفكري الناقد لدى طالب الصف األول املتوسط.  

 .  252ـ  200(،  166)1،  جامعة األزهر-
( رواء.  واملشهداين،  حممد  وتنمي(.   2018اجلوراين،  البنائي  التفكري التعلم  ة 

 مصر)املنصورة(: املكتبة العصرية. الناقد واإلبداعي.  
( إ.  الفعال (.  1995جينسن،  الرايض:  التدريس  مرتجم(.  جرير،  )مكتبة   .

 مكتبة جرير. 
( حممد.  عرب  (.  2016احلقباين،  املعرفية  الرحالت  استخدام  على  أثر  الويب 

املعريف التحصيل  يف    تنمية  املتوسط  الثاين  الصف  طالب  مقرر  لدى 
جامعة    الفقه. االجتماعية،  العلوم  منشورة. كلية  غري  ماجستري  رسالة 

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض. 
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( الرمحن.  عبد  سليمان  اململكة  (.  2017احلقيل،  يف  التعليم  وسياسة  نظام 
 . الرايض: مكتبة امللك فهد الوطنية. العربية السعودية 

( نرمني.  )ويب كويست(  2015احللو،  املعرفية  الرحالت  اسرتاتيجية  أثر   .)
على تنمية مهارات التفكري فوق املعريف والتحصيل املباشر واملؤجل لدى  

 . 732  -681  .42  مصر.  –  الرتبوية  اجمللةطالبات املرحلة اإلعدادية.  
 ( الدين.  ضياء  ومطاوع،  حسن  التدريس  (.  2015اخلليفة،  اسرتاتيجيات 

 . الدمام: مكتبة املتنيب. الفعال
)،  2030رؤية   السعودية.  العربية  التحول  2018اململكة  برانمج   .)

 من: 10/2018/  20  . مت االسرتجاع  2020الوطين
  
https://vision2030.gov.sa/sites/default/files/N
TP_ar.pdf 

( املعلوماتية.التعل(.  2012روزبرو، ت. وليفرييت، ر.  التحويلي يف عصر    يم 
 هللا، وسام، مرتجم(. الرايض: العبيكان.   )عبد

( مصطفى.  الدين،  اإل (.  2016سراج  احلمل  التعلم  نظرية  ضوء  يف  لكرتوين 
بتاريخ  املعريف.   التعليم  1440/  2/  10اسرتجع  جملة  موقع  من  هـ، 

 لكرتوين:  اإل 
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&t

ask=show&id=393 
( س.  اإلنرتنت(.  2003سعيد،  على  املعرفية  بتاريخ  الرحالت  اسرتجع   ،

اإللكرتونية  9/3/1439 العربية  املدرسة  موقع  من:  استخرجت  هـ، 
http://soo.gd/Doml 

)ةمسار  بسام.  نسرين  الويب كويست  (  2013،  اسرتاتيجية  استخدام  أثر 
الصف   طالبات  لدى  واملؤجل  املباشر  التحصيل  املعرفية( يف  )الرحالت 

اإلجنليزية اللغة  مادة  الشرق  احلادي عشر يف  رسالة ماجستري. جامعة   .
 األوسط، كلية العلوم الرتبوية. 

( إبراهيم.  )الويب كويست 2014السمان،  املعرفية  الرحالت  فاعلية  يف  (.   )
لد الرايضي  التفكري  مهارات  اإلعدادية.  ىتنمية  املرحلة  جملة    طالب 

 . 27-20،  ( 1) 51  مصر،-  اإلدارة
( تنمية  2014مسرة، عماد.  الويب يف  املعرفية عرب  الرحالت  استخدام  أثر   .)

من طالب   عينة  لدى  واالجتاه حنوها  التعلم  أثر  وبقاء  املعريف  التحصيل 
القرى.   أم  األزهر(  جامعة  )جامعة  الرتبية    (.160)2مصر.  -كلية 

126-  177 . 
التحصيل املباشر  أثر استخدام التعلم املتمازج يف  (.  2012الشراري، محيدة. )

حمافظة  املتوسط يف  الثاين  الصف  طالبات  لدى  الفقه  مادة  واملؤجل يف 
رسالة ماجستري )غري منشورة(. كلية    .االقرايت وحدة احلج والعمرة منوذجً 

 الرتبية. جامعة الريموك. 
التعليم يف منطقة اخلليج (.  2018الشهراين، ك. وعلي، م. ) . )القرين،  حتول 

 مرتجم(. الرايض: دار جامعة امللك سعود. إبراهيم،  

(. فاعلية استخدام الرحالت املعرفية عرب الويب  2018العزيز. )  عبدلشهري،  ا
يف تنمية بعض مهارات تالوة القرآن الكرمي لدى طالب املرحلة املتوسطة  

النماص حمافظة  يف  الكرمي  القرآن  حتفيظ    للعلوم   الدولية  اجمللة. مبدارس 
  -  البشرية  والتنمية  العلمي  للبحث   العربية  املؤسسة  -  يةوالنفس  الرتبوية
 .189  -222،  12  مصر،

( حممد.  لتدريس  2014صاحل، صاحل  الويب  عرب  املعرفية  الرحالت  فاعلية   .)
طالب   لدى  الدراسي  والتحصيل  التأملي  التفكري  تنمية  يف  الكيمياء 

-178(.  45)2،  دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفساملرحلة الثانوية.  
127 . 

مصر: رابطة    الثقافة العلمية التكنولوجية رؤية تربوية.(.  2016صربي، ماهر. )
 سلسلة الكتاب اجلامعي العريب.-الرتبويني العرب

( الباتع.  حممد  العاطي،  التعليم.  (.  2015عبد  يف  الويب  تكنولوجيا  توظيف 
 سكندرية: املكتبة الرتبوية. اإل 

.  تكنولوجيا التعليم األسس والتطبيقات (. 2015العبيد، أفنان والشايع، حصة)
 الرايض: مكتبة الرشد. 

( حممد.  وعبيد،  فرحان  مفتوحة  (.  2017عبيس،  مناهج  املدرسية  الرحالت 
 األردن)عمان(: دار األايم. ومسلية.  

( حممد.  وعبيد،  فرحان  النموذجية  ا(.  2018عبيس،  التعلم  سرتاتيجيات 
 األردن)عمان(: دار األايم. لكرتونية.  واإل 

عبد واجلراح،  عدانن  )  العتوم،  فراس.  واحلموري،  نظرايت    (.2015الناصر 
 األردن)عمان(: دار املسرية. التعلم.  

( أمحد.  على  2016عسريي،  اجلغرافيا  يف  إلكرتونية  تعليمية  وحدة  فاعلية   .)
التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم لدى طالب الصف األول الثانوي.  

 . 95  –  43(.  2)24.  مصر  –العلم الرتبوية  
 ( س.  الت(.  2017غرينفيلد،  ترتك  العقل، كيف  بصماهتا  تغري  الرقمية  قنيات 

أدمغتنا. اجمللس    على  املعرفة،  عامل  الكويت:  مرتجم(.  إيهاب،  )علي، 
 الوطين للثقافة والفنون واآلداب. 

مؤجلة( يف  -(. أثر اختالف منط التغذية الراجعة )فورية 2018القرين، خالد. )
الرحالت املعرفية على تنمية التحصيل لدى طالب الصف األول الثانوي  

اآليلمبقرر     املؤسسة   –  والنفسية  الرتبوية  للعلوم  الدولية  اجمللة  .احلاسب 
 . 70  -12  ،11  مصر،-  البشرية  والتنمية  العلمي  للبحث  العربية

( يوسف.  التعليم.  (.  2013قطامي،  يف  املعرفية  دار  النظرية  األردن)عمان(: 
 املسرية. 

األردن)عمان(: دار  تقنيات التعلم والتعليم احلديثة. (. 2015قطيط، غسان. )
 الثقافة للنشر والتوزيع. 

األردن)عمان(: مركز الكتاب    التحصيل الدراسي.(.  2018الفاخري، سامل. )
 األكادميي. 

( أمحد.  وفخري،  منال  اإل (.  2013مبارز،  دار    لكرتوين.التعليم  الرايض: 
 الزهراء. 

https://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf
https://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=393
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=393
http://soo.gd/Doml
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الرزاق.   عبد  ابلويب    (.2016)حممود،  املدعومة  النمذجة  اسرتاتيجية  فاعلية 
لدى   الدينية اإلسالمية  املفاهيم  لبعض  اخلطأ  الفهم  كويست يف عالج 

اإلعدادية.   املرحلة    ، 32مج  مصر،-  أبسيوط  الرتبية   كلية جملةتالميذ 
 . 276  -243،  3ع

( حسني.  املعريف.  (.  2015املناصري،  والتفضيل  التدريس  مهارات 
 اد(: مكتبة دجلة. العراق)بغد 
(. تطوير أداء معلمي العلوم الشرعية يف ضوء متطلبات  2016الناجم، حممد. )

جامعة    -جملة العلوم الرتبويةعصر التقنية الرقمية وحتسني اجتاهاهتم حنوها.  
 . 204  -143،  8  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
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The aim of the research is to uncover the impact of the use of the knowledge flight strategy in teaching the Abstract: 

Fiqh rapporteur on improving the level of academic achievement and the survival of learning. The researchers followed 

female students of the third grade average in  )66(ch The research sample consisted of the the quasi experimental approa

female students were represented including the group of officers, and (33 students) )33(the city of Riyadh where  

the experimental group The researchers   . )230(the school numper  female students in the third grade, in )131(Of the 

prepared the Research materials of: (Knowledge flight site, Teacher's Guide) and a data collection tool that was the 

he search tool has been applied in a tribal pre achievement test for the dress, adornment and sunnahs of nature module T

) 1and deferred application The results of the research indicated that there were statistically significant differences at (0.0

ps and the probation officer in the level and lower in the average grades of female students in the experimental grou

overall degree of the test for the benefit of the experimental group's students and the size of the effect reached (0.46) as 

s of female students in the the results indicated that no There are statistically significant differences between the grade

experimental group with the dimensional and delayed tests confirming the positive impact of the use of the Knowledge 

                                                                                                                                                                          flight strategy. 

 

, Intermediate.                                                                                     Sharia ScienceLearning, Web Quest, -: EKey Words 
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      لدى املعلمني  ضغوط العملوعالقتها ب مبحافظة اثدقلدى قادة املدارس   درجة ممارسة القيادة التشاركية
 

 عبدهللا غازي الدعجاين العتيب 
 جامعة شقراء  -  كلية الرتبية ابلدوادمي

 هـ13/4/1441 وقبل - هـ23/2/1441 قدم للنشر

 
 ضـغوط العلـلوعالقتهـا ب مبحافظـة اثدقلـدى قـادة املـدارس  التشـاركيةدرجة ممارسـة القيـادة وهو حتقيق هدف رئيس، هدفت الدراسة إىل املستخلص:  
ن جمتلــا الدراسـة اـن املعللــن، واملعللـاز   اركــ  ، وتكـو  كلـنهلابرتبــا    لدراســت ، واملـنهل الو ـ    أداة  واســتمدم البا ـال ابسـتبا ة  ،لـدى املعللـن

( اعللــة، أاــا عينــة الدراســة فقــد ة لــت   عينــة عشــوائية بلــم   لهــا 253اعللــا ، و ( 157(، انهــا 410التعلــييف   فافظــة اثدق، والبــالم عــددهيف  
تو لت الدراسـة ملوعـة اـن النتـائل أبرزهـا: أن أفـراد عينـة الدراسـة اوافقـون بدرجـة كبـ ة علـ  درجـة ممارسـة القيـادة التشـاركية واعللة، و   ،ا( اعلل  264 

ظهـرز النتـائل أن أفـراد عينـة الدراسـة اوافقـون بدرجـة اتوسـسة علـ  ا ـتوى  ـغوط العلـل لـدى املعللـن لدى قادة املدارس اـن وجهـة  ظـر املعللـن، وأ
وكشــ ت عــن وجــود فــروق  از دبلــة  ،مللارســة القيــادة التشــاركية علــ   ــغوط العلــل لــدى املعللــن ان هنــاأ أ ــر  أو ــحت النتــائل أاــن وجهــة  ظــرهيف، و 

ث   القيادة التشاركية، ولصاحل الذكور    غوط العلل، كلا  كش ت النتائل عن وجود فروق  از دبلة انية ابختالف اتغ  اجلنس لصاحل اإلإ صائ
و لـ   ،لصاحل أفراد عينة الدراسـة أ ـحاس سـنواز اخلـربة اـن وـس سـنواز وأقـل اـن عشـر سـنواز ابلتعلييفإ صائية ابختالف سنواز اخلربة   العلل 

 سنواز فأك ر   فور  غوط العلل.ن عشر ا كا ت لصاحل أفراد عينة الدراسة أ حاس سنواز اخلربة    ن     فور ممارسة القيادة التشاركية،
 

 ، املعللن. غوط العلل ، قادة املدارس،القيادة التشاركية الكلمات املفتاحية:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( م2020فرباير  /هــ1441الرايض  مجادى اآلخرة    – 4العدد  – املة ال عودية للعلوم الرتبوية

 

76 

 : املقدمة 
للل تلا عد املؤس ة  ت      البناء األهيف  لذا    ؛التعليلية عنصر 

  ، انهاة  حتقق األهداف املتوخالك     ؛اهيف    فإن ابهتلام هبا أار  
املوا ن  تربية  أبرزها  بناء   ؛وان  لبنة  احلة    أات     ليكون 

مب  بالده ؤ ويشعر  و و   ،ولية خلداة  عنها،  السالب  تالدفاع   ويد 
واخلرباز املمتل ة اليت    ،ال قافية ابلقدر املناسب ان املعلوااز  
 جتعل ان  عضوا  عااال    امتلا. 

املؤس ة         األساسية    الدعائيف  أهيف  أ د  املعليف  ويعد 
ا  ة    ، التعليلية ال اوية    هو   ر  بل  التعليلية  والعللية 
ن تسور  إ ، إ   ىل جيل إ و قل املعرفة ان جيل    ،والتسوير  ،البناء 

وتقدا    غرس  امتلا  بدوره    يقوم  الذي  املعليف  عل   يعتلد 
؛  والقييف   أ هان  الب   ، واألخالق ، والرتبية الصحيحة  ، املعرفة 
 . ( م2006محد، أ ورقي ،   ، س عل  ا تقبل امتلامما ينعك
املعليف ان  و   ،ارتابسة و   ،واتداخلة  ،ولللعليف أدوار اتعددة        

مما جيعل     ؛ يرغب  خالل هذه األدوار قد جيد        و ا مل  
اليت العللية  الضغوط    ، تنعكس سلبا  عل  شمصيت    قد   حتت 

التعلييف   ،وأدائ   خمرجاز  عل   يؤ ر  مما    ن  ،  وسلوك  
 . (م 2006،و  ن
تؤ ر    إ  اتعبة ج ليا  و   يا ،  ، و وتعد اهنة التعلييف شاقة      
األاور تصر  أولياء  السالس  ،فاز  ا  عابز  وسلوأ  واراقبة   ،

الرتبوين مما    ، املشرفن  بشكل كب ،  املدرسية  يؤدي  والقيادة 
ع  ه عن القيام بعلل  عل     ان مثو   ،  يويت  و شا  ا    ل قد

املسل إن  وس  الوج   علي  إ   سلبا   يؤ ر  ر اه  و   ، ل   عل  
أبسرها إ و   ،الوظي    التعليلية  العللية  وعل     ، تاجيت  

 . ( م 2005سعاداز،  
اعهد  و        س ل  التعلييف  قد  اهنة  أن  األاريك   الضغط 

األك ر  غسا    العشر  املهن  ان  ، كلا  ( Rees,2004وا دة 
وال الاة   الصحة  تقارير  ان    إبجنلرتاأكدز  التعلييف  اهنة  أن 

املهن األك ر  غسا ، وأن املعللن يعا ون ان ارت اع ا توايز  
 ( Jepson , Forrest , 2006 غوط العلل لديهيف،  

ال رحياز          دراسة  أظهرز  قد  ا توى  م2017و  أن   )
ارت عا   العلل كان  أو   ،  غوط  علل  بتوف     توكذل   بيئة 

،  ازجناز عل  تقدمي امل يد ان اإل قادرين  اناسبة جتعل املعللن 
 . يشعرون ابلرا ة الن  ية و 

عرف  غوط العلل أبهنا جملل التأ  از اليت تقا عل   وت        
علل  ب بب  تؤدي    ، الشمص  ج ليا  إوقد  اعاانت   و  أ  ، ىل 

 . ( 150 ، ص م 2006 بساح،  ، وتتسلب ان  تكي ا  ،    يا  
يتعلق    واا  ،ابلوظي ة املصدر األول ارتبط    هلا اصدران:و        

اهام ان  أاا  جناز إواتسلباز    ،وسياساز  ، وأ شسة  ، هبا   ،
  ل ااكو   ،والعائلية   ،ابجتلاعية املصدر ال اين فهو ارتبط ابلبيئة  

 (. م 2016 املغريب،  ، ليس ل  عالقة ابلوظي ة
فه          ال لبية  العلل  آاثر  غوط  سلوكية  إأاا  آاثر  اا 
آاثر تنظيلية ا ل    وإاا ،  قد يرتك ل   غياب  عن العلل بل  تتل  

  ،  تاجيةوتدين ا توى اإل  ،حنو العلل   اب دفاعو   ، فقدان الرغبة
الوظي  و  الر ا  املتكررو   ، عدم  بن  و   ، الغياس  العالقة  سوء 

أو العائلية    العاالن،  العالقاز  اجتلاعية كاخللل    آاثر 
الشمصية و  األهداف  ال شل،  و   ، حتقيق  ان  اخلوف 

 . (م2010(،  العليان،م2013 الص  ،
ضغوط بل  لا    خت يف  دة الهاالقيادة دورا     تؤديو        

إ ابتها إىل  األار  اهتلت  لذ  ؛تالشيها و   ، يصل  فقد    جملوعة ا 
األحباث وأبمنا ها،  الدراسازو   ، ان  فقد  كرز    ابلقيادة، 

القرش    القيادةم 2013دراسة  أعل     ( أن منط  ي عد  التشاركية 
القيادية   العاالن، كلا أ    األمناط  التأ      فاعلية ان  يال 

 ي هيف    ل املشكالز اليت تواجهها املنظلاز. 
و ليلو         فلد،  دراسة  خلصت  أن إ (  م2018كلا    ىل 

تعس التشاركية  وتعتلد      ،لللرؤوسن   أمهية كب ة    القيادة 
التأ   عل   التهديد واإل  ، قيادهتا  عن  بعيدا   الشمص     ، قناع 

املرؤوسن آبراء  العلل   ،وأتخذ  أمهيتهيف    تنل   و   ،وتعسيهيف 
 . ولية ابمل ؤ الشعور  
العرابيد          دراسة  أشارز  الع اراة    ، م(2010كلا  ودراسة 
إىل  م2012  املؤس از  أ(  األفضل    التشاركية  القيادة  ن 
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  ،ملا هلا ان قدرة عل  حت ن ا توى املناخ املدرس    ؛ التعليلية
البشرية  الساقاز  العصر   ،وت عيل  الوبء    ، واواكبة  وتنلية 

شاالةو  بصورة  األداء  زايدة    ، حت ن  ان  الو  للعاالن  دافعي  
 وإدارين.  ،اعللن 
قام  و        التشاركية   عدد  قد  القيادة  بدراسة  البا  ن    ، ان 
اهدفت  اليت    (هـ1439  احلار  دراسة  وانهيف   لتعرف عل   إىل 

وا توى   التشاركية،  للقيادة  املدارس  قائداز  ممارسة  درجة 
التنظيل   ودرجة    الوبء  عن  وع  والكشف  املعللاز،  لدى 

وا توى الوبء التنظيل     ، العالقة بن ممارسة القيادة التشاركية
املعللاز الرايض   لدى  مبدينة  ال ا وية  املر لة  ادارس     ،  

الو      املنهل  البا  ة  استمدات  الدراسة  أهداف  ولتحقيق 
  وأتلف جمتلا الدراسة ان  ،للدراسة   أداة  بستبا ة  ابرتبا  ، وا

عددهن   والبالم  الرايض  مبدينة  ال ا وية  املر لة  اعللاز  مجيا 
العشوائية   (6924  ابلسريقة  الدراسة  عينة  اختيار  ومت    اعللة، 

عددها  بلم  وقد   تائل    أبرز   وان   ، اعللة( 361 الب يسة 
مبدينة    الدراسة:  ال ا وية  املدارس  قائداز  ممارسة  درجة  أن 

  املعللاز بشكل عام الرايض للقيادة التشاركية ان وجهة  ظر  
ممارسة  بدرجة  و عالية     جاءز  ال ا وية  ،  املر لة  اعللاز  أن 

ان الوبء التنظيل  بشكل    مبدينة الرايض لديهيف ا توى عال  
عالقة  ردية  از دبلة إ صائية بن درجة    كلا وجدز  ،عام

التشاركية  للقيادة  املدارس  قائداز  الوبء    ،ممارسة  وا توى 
 . ض ملر لة ال ا وية مبدينة الرايالتنظيل  لدى اعللاز ا

البقل           عل  التعرف م( إىل2018كلا هدفت دراسة  

 وادى للقيادة التشاركية،  تربة فافظة ادارس  قادة  ممارسة  درجة

 البا ال استمدم  وقد املعللن، لدى  املعنوية   الروح  عل  أت  ها 

الو      ( 836ان  الدراسة عينة وتكو ت امل ح ، املنهل 
 درجة أن النتائل للدراسة، وأظهرز استبا ة واستمدات ا،اعلل  

احلكواية  قادة لدى  التشاركية  القيادة ممارسة  مبحافظة  املدارس 

 وتبن املعللن،  ظر وجهة ان  بدرجة ممارسة كب ة جاءز تربة

املعللن املعنوية  الروح  ا توى أن   احلكواية  ابملدارس لدى 
 فروق عدم وجود بدرجة كب ة، وتبن جاء تربة مبحافظة بنن""

الدراسة است اابز  اتوسساز بن إ صائية  دبلة   از  عينة 

 إىل تع ى  واليت إمجاب ،  لديهيف املعنوية  الروح مل توى تقديرهيف  ول

   .اخلربة  ل نواز تع ى فروق ووجود  العلل ، اختالف املؤهل
 اقرت از  تقدمي إىل  م( 2018    احملرج دراسة      هدفت      

 ةييف بن   و ة    فافظيت املدارس  قادة  تسبيق  تع ي    ت هيف

و ل    الرتبوين،  املشرفن   ظر وجهة  ان  التشاركية للقيادة واحلريق 
 ان حتد اليت والصعوابز التسبيق، درجة عن  الكشف خالل ان

 امل ح ، الو    املنهل الدراسة واستمدات  .تسبيقها

 اوافقة  الدراسة   تائل  أبرز  ان وكان  اشرفا ، "  ٥٧ابستبا ة عل "

 فافظيت  املدارس    قادة  تسبيق  درجة  أن  عل  الدراسة أفراد 

 واوافقتهيف  اتوسسة، التشاركية للقيادة  واحلريق  ةييف،  بن  و ة 

 كب ة، وأو ت  قها  ي تسب ان حتد اليت  درجة الصعوابز أن  عل 

 القيادة  جمال     العلل وورش التدريبية،  الدوراز بتك يف الدراسة

لقادة   واحلريق،  ةييف بن   و ة فافظيت    املدارس التشاركية 

 . ا أبمهيته املدارس   العاالن  وتوعية  
فقدم 2014 الغاادي دراسة أاا          إىل     الدراسة هدفت  ( 

  ادارس إدارة   التشاركية القيادة ادخل ممارسة واقا عل  تعرفلا
 واتسلباز اعوقاز وحتديد الرايض،  مبدينة ال ا وية  املقرراز   ظام 

 البا ال استمدمو ،  ال ا وية املقرراز   ظام ادارس إدارة تسوير

 واملقابلة ،وابستبا ة النوع ، واملنهل امل ح ، الو    املنهل

 واديراز ،اديري ان الدراسة جمتلا وتكّون للدراسة،  أداتن

 إ   املقرراز   ظام  ادارس   واعللاز  ،واعلل   املقرراز،   ظام 

   ،ا ادير   13 ان اكو ة  ب يسة  عشوائية عينة عل  الدراسة  قت  ب
  " 8"  وعددهيف ،املشرفن  إىل  ابإل افة  واعللة،  ، ااعلل    721  و

وك  القيادة ممارسة واقا أن الدراسة  تائل أهيف ان اناشرفن، 

 بدرجة  كا ت  ال ا وية،   املقرراز  ظام  ادارس  إدارة    التشاركية 

 وجاءز انم ضة، كا ت امتلعية  املشاركة  عدا اا  اتوسسة 

 فور  ودرجة التشاركية، القيادة ملعوقاز العينة أفراد   است ابة

 اتوسسة.  بدرجة  أبعادها مجيا   التشاركية، القيادة اتسلباز 
التعرف عل  واقا  (  م 2013 دراسة جندي هدفت  و         إىل 

القيادة   ان ممارسة  للحد  وأساليبها؛  املشكالز    التشاركية، 
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املنورة املدينة  مبحافظة  للبنن  ال ا وية  املدارس  ،  اإلدارية   
التحليل ، وابستبا ة  ستمدم  وا الو     املنهل  أداة    البا ال 

جمتلا وتكّون  اديري   للدراسة،  مجيا  ان  واعلل     ،الدراسة 
ابمل للبنن  احلكواية  ال ا وية  العام  التعلييف  املنورة، ادارس    دينة 

ان  اكو ة  عينة  عل   الدراسة  و ادير    48  و بقت    322  ا، 
النتائل: ا اعلل   وان  التشاركية      ،  القيادة  ممارسة  ا توى  أن 

ال ا وية القيادة    املدارس  جاءز بدرجة كب ة، وا توى ممارسة 
 . بدرجة كب ة  التشاركية للحد ان املشكالز اإلدارية جاءز

او         دراسة  تقدير    إىل هدفت  فقد    م( 2014ملعلرية  أاا 
العلل اعلل     ،  غوط  لدى  التنظيل   اببلت ام  وعالقتها 

والتحقق   ا قط،  مبحافظة  األساس   بعد  اا  التعلييف  ادارس 
العلل  إ صائية    غوط  دبلة  فروق  از  وجود    ،ان 
العلل ،   واملؤهل  النوع،  ملتغ از  تع ى  التنظيل   وابلت ام 

واعت اخلربة،  وابستبا ة    لدز وسنواز  الو   ،  املنهل  عل  
للدراسة أداة   أمهها  ان  عدة  تائل  إىل  البحال  وتو ل   ، :  

اا   التعلييف  اعلل   لدى  اتوسسة  بدرجة  العلل  وجود  غوط 
ابلت ام التنظيل  تراوح بن املرت ا، واملتوسط  و بعد األساس ،  

ء    تقدير وجودها لدى اعلل  التعلييف اا بعد األساس ، وجا
اآليت:  راع الدور،  عل  النحو  الرتتيب التنازيل لضغوط العلل  

الدور،   االئلة  الدور،  عبء  الدور،  غلوض  العلل،  ظروف 
التنازيل  وجاء   التنظيل  ل الرتتيب  النحو    اللت ام  :  اآليتعل  

ابلت ام   العا   ،  التنظيل   ابلت ام  املعياري،  التنظيل   ابلت ام 
ا وأظهرز  امل تلر،  فروق  از  التنظيل   وجود  عدم  لنتائل 

ملتغ از   تبعا   احملاور،  العلل   كل  لضغوط  إ صائية  دبلة 
ال الال  احملور  عدا  اخلربة،  سنواز  العلر،  االئلة     النوع، 

فرق  (الدور ت عيل  انها  تو ياز  بعدة  الدراسة  وأو ت   ،
العلل   العلل املدرس  للحد ان اخلالفاز املهنية اا بعض  

 زاالء العلل. 
ل2009ة   محايد سةادر  هدفت و       ا توى  عن لكشفم( 

 احلكواية املدارس    ال ا وية   املر لة اعلل   عند  العلل   غوط

 النامجة  واملشكالز ،األردن     والتعلييف الرتبية  ملديرايز التابعة 

   العلل ، واملؤهل واخلربة، اجلنس، ان كل أ ر واعرفة  عنها،
عل  راالد  اعتلدز و  هتيف، ا تقدير   التحليل ،  الو     املنهل  سة 

سة  راالد جمتلا  مجيا  سة انرا الد عينة  ت وتكو   ،أداة  وابستبا ة  
أنراالد  تائل وأظهرز واعللة، اعلل ا  (572    البالم   سة 

 مب توى  كا ت ال ا وية املر لة اعلل   تواج   اليت  العلل   غوط

  عند إ صائية دبلة  از فروق وجودو  ككل، األداة عل  ارت ا
 الذكور،  ولصاحل اجلنس  زا ملتغ   تع ى  العلل   غوط ا توى 

 أك ر  ان وكان العلل ، واملؤهل سنواز،10لصاحل    خلربةاو 

 واإلرهاق ،التعب  "املعللون انها يعاين اليت املشكالز

 القدرة وعدم ة،احليا   اإلخ اق"  املشكالز  قل أو  "،اجل دي

 سة مبحاولةراالد وأو ت ،"القلب  عضلة   وهبوطم،  النو   عل 

 يتعرض اليت  املهنية  الضغوط ان ت يد اليت العلل أعباء ان خت يف

 .املعليف هلا
 غوط  عل   تعرف  لل   م(   2007  دراسة القناع  هدفت و        

اعلل    لدى  التدريس  اهنة  حنو  ابلتوج   وعالقتها  العلل 
الدراسة   عينة  تكو ت  وقد  الكويت،  بدولة  العام  التعلييف 

ن  غوط  أبالدراسة    وخرجت  واعللة،،  ا اعلل    ( 928  ان
إىل   العلل  العلل "  تع ى  الدارسن  - بيعة  عائد    -سلوأ 
الدراسية  -العلل العلل  -املناهل  أن   بة  "  بيئة  بينت  كلا 

كذل  بينت  و %،  67 غوط العلل لدى عينة الدراسة قدرها
 تائل الدراسة أن  غوط العلل ت داد لدى اإلانث أك ر انها  

الذكور، كلا   ان  لدى  الكويتين  املعللن  لدى  ت داد  أهنا 
ت   العلل  وأن  غوط  الوافدين،  اعلل   املعللن  لدى  داد 

املتوسسة  مث  املر لة  ال ا وية،  املر لة  املر لة  ف  ، اعلل   لعلل  
املعللن،   لدى  العلل  ازدادز  غوط  وأ   كللا  اببتدائية، 

 .ازداد توجهيف ال ليب حنو اهنة التدريس
بن  2006 العلري سة راد سعتو      العالقة  اختبار  إىل  م( 

ان جهة  الوظي ية  واملتغ از  الدميوغرافية،  و غوط    ،املتغ از 
و ل    احلكواية.  الرايض  مبدارس  أخرى  جهة  ان  العلل 

بلغت" عينة عشوائية  النتائل  "اعلل  472ابستمدام  ا. وأظهرز 
املتغ از   بن  إ صائية  دبلة  سلبية  از  عالقة  وجود 
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اخلداة( و غوط العلل.  -الراتب الشهري-ة  العلر الدميوغرافي 
املتغ از   بن  إجيابية  عالقة  وجود  إىل  الدراسة  تو لت  كلا 

 بيعة    -غلوض الدور  - راع الدور  -ة  عبء العللي الوظي 
و غوط العلل عند املعللن. وتبن    ،األاان الوظي  ( -العلل

أت     أك ر  الوظي ية  املتغ از  العلل  أن  عل   غوط  ان  ا 
 املتغ از الدميوغرافية. 

ا        عل   جوا ب  ظرية،  ا  وبناء  ان  استعرا    مت 
أداء   عل   العلل  أت    غوط  عن  سابقة كش ت  ودراساز 

املنو العاالن، و  ينبغ ،  ان مث عدم قيااهيف بدورهيف  ط هبيف كلا 
التشاركية القيادة  قيام  ودور  ان خالل  األداء  تسوير  قادة      

املعللن   املدارس القرار، واشاورهتيف، واألخذ    مبشاركة  اختا     
ورغباز   األهداف،  لتحقيق  يؤدي  الذي  األغلبية  برأي 

 املعللن. 

 مشكلة الدراسة:  
هها املعللون اهتلااا  ابرزا  ان قبل  جتلق  الضغوط اليت يوا    

هلاالبا  ن  لعا      حللول  عليها   ، الو ول      لك؛  والتغلب 
 . يؤدي املعللون رسالتهيف عل  أكلل وج  

سة بينت أن املتغ از  م( بدرا2006و قد قام العلري         
و  العلل      املتل لةالوظي ية  الدور   ،عبء    ،وغلو     ،و راع 

العلل  عل   غوط    ، و بيعة  أت  ا   أك ر  الوظي    واألاان 
املتغ از ان  العلر   العلل  املتل لة    وادة  ،  الدميوغرافية 

 والراتب الشهري .  ، اخلداة
دراسة         أكدز  أن  غوط  م(  2007القناع   كلا  عل  

التوج  ال ليب حنو اهنة    العلل لدى املعللن كللا زادز ازداد
 . التعلييف

  ، و لدور القيادة بشكل عام عل  احلد ان  غوط العلل     
ألفضل   املؤس از التعليلية  أهنا ا  والقيادة التشاركية ابعتبار

ممارستها ت اعد عل   إن  أهنا ت هيف    ل اشكالهتا بل  ، و 
أو حت    مما  األداء  الدراساز كدراسة شق    عدد  حت ن    ان 

الع ل ،  ( م2011  العرابيد  ،(م 2010    ودراسة    ودراسة 
 (. م2010 

تناولت  و      اليت  الدراساز  العلل لدى     غوط   ظل  درة 
  عالقة و   ،التعليليةوأ رها عل  العللية    ، املعللن ابملللكة العربية

يل ان هذه الضغوط العللية،  ودورها   التقل ،ية القيادة التشارك
ا البا ال  جاء  الدراسة هتلام  واليت ستكشف إب ن هللا    ،هبذه 

عن   التشاركية    عالقة تعاىل  القيادة  العللب ممارسة    ، ضغوط 
 وجتيب عن سؤال رئيس: 

بن درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة    العالقة اا         
 ؟ و غوط العلل لدى املعللن  مبحافظة اثدق املدارس 

 ية: اآلتسئلة جتيب الدراسة عن األ أسئلة الدراسة :
ممارسة  اا    : 1س لدى  درجة  التشاركية  املدارس  القيادة  قادة 

 ؟ان وجهة  ظر املعللن  مبحافظة اثدق
 ؟ مبحافظة اثدق العلل لدى املعللن ا توى  غوط   اا  :  2س
قادة  القيادة التشاركية لدى    ممارسةدرجة  بن    اا العالقة   : 3س

 غوط العلل لدى املعللن؟  و  مبحافظة اثدق املدارس 
 صائية عند ا توى الدبلة  اإل   اا ال روق  از الدبلة   :  4س
 α ≤ 0.01 ؟ (التعليلية  اخلربة اجلنس،   ( ملتغ از الدراسة 

 أهداف الدراسة: 
ممارسة   -1 درجة  عل   قادة  التعرف  لدى  التشاركية  القيادة 

 . ساملدار 
 شف عن درجة  غوط العلل لدى املعللن. الك -2

ية  ممارسة قادة املدارس القيادة التشاركعالقة     التعرف عل -3
 ضغوط العلل لدى املعللن. ب

ملتغ از   -4 اإل صائية  الدبلة  ال روق  از  عن  الكشف 
 الدراسة. 

 أمهية الدراسة: 
هو  تنبا أمهية الدراسة ان  بيعة املو وع الذي تسرق ل  و     

ممارستها ان قبل قادة املدارس عل     عالقة القيادة التشاركية، و 
الدراسة   تسوير     تائل   وان املتوقا أن ت اهيف   غوط العلل،

والتعليل ،   اإلداري،  أدائها  ا توايز  وحت ن  القيادة،  منط 
املتوخاة.  األهداف  لتحقيق  يؤدي  ل   ل  اي و     وسوف 

أن تكون   تائل الدراسة و   نالتعلييف ا قادة     ت يديالبا ال أن  
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انها   ي ت يد  قد  العلل   البحال  خسوة    الدراسة  هذه 
   . جراء دراساز ب قةإالبا  ون    

   : مصطلحات الدراسة
تعرف أبهنا  ل  النلط الذي يقوم عل   ة:  القيادة التشاركي  -

ابلعلل املرتبسة  القراراز  املرؤوسن    نا    ، اشاركة 
 (.  8م، ص2010 العرابيد،

إجرائي    اويعرفه - أبهنا  البا ال  يشارأ  القيادة  ا  قادة  اليت 
واشاورهتيف، واألخذ برأي      اختا  القرار،  عللنامل  املدارس

    األغلبية الذي يؤدي لتحقيق األهداف، ورغباز املعللن. 
العلل: - العلل  ه      غوط  جمال  توجد    اليت  املصادر 

وت رض محال  زائدا  عل  العاالن، ويرتتب عليها درجة ان  
والضي انها التوتر  التقليل  أو  جتنبها  إىل  ال رد  ي ع     ، ق 
 . )م2001 املشعان،

البا ال    - أب    جرائي  إويعرف      املعليف  قدراز     عفا 
الت  اتسلبازاواجهة   علي    ؛ علييفاهنة  يرتتب  ا  هتديد    مما 

سلبية عالية تؤدي    زعن  ا  عابو ع  الوظي  ؛ مما ينتل  ل
 ب سراابز    ية كردة فعل لتل  املتسلباز. 

 

 : حدود الدراسة
التشاركية لدى قادة    احلدود املوضوعية: درجة ممارسة القيادة 

 . ضغوط العلل لدى املعللن ب  وعالقتها  ،املدارس
الزمانية:  الد  احلدود  األول    راسة     بقت  الدراس   ال صل 

 . هـ1441/ 1440العام الدراس  ان 
املكانية:  التعلييف      احلدود  اثدقاكتب  واملراك     ، فافظة 

 مبنسقة الرايض التعليلية.  التابعة ل 

 منهجية الدراسة وإجراءاهتا: 
 : منهج الدراسة 

لتحقيق أهداف البحال استمدم البا ال املنهل الو          
عل    ، ابرتبا    التشاركية   للتعرف  القيادة  ممارسة  لدى    درجة 

 لدى املعللن.  ضغوط العللب  عالقتهاو قادة املدارس  
 جمتمع وعينة الدراسة: 

ان  تكو          الدراسة  جمتلا  ارك   ن  واملعللاز    املعللن 
عددهيف  التعلييف     بلم  اثدق،  انها410فافظة   ،)    157)  
عينة الدراسة فقد ة لت   عينة    اعللة. أاا  ( 253اعللا ، و 

بلم   لها  ،  ا اعلل    (103انها    ،ااعلل    (264   عشوائية 
اآليت   (161و  واجلدول  الدرا  اعللة،  عينة  و ف  سة  يو ح 

      وفقا  خلصائصهيف الشمصية والوظي ية:
 1جدول

 ة يوضح توزيع عينة الدراسة وفقاً للخصائص الشخصية والوظيفي 
 من عشر سنوات فأكثر  من مخس سنوات وأقل من عشر  سنوات  من سنة وأقل من مخس سنوات  أنثى ذكر 

 107 110 47 161 103 التكرار 

 40,5 41,7 17,8 61,0 39,0 الن بة 

و حة ابجلدول ال ابق يتبن اا ان خالل استعراض النتائل امل
  :ييت
%( اـــن إمجـــايل  61أن   وجـــد فيلـــا يتعلـــق مبتغـــ  اجلـــنس:    

%( اــــن 39أفــــراد عينــــة الدراســــة  إانث(،    ــــن وجــــد أن  
 إمجايل أفراد عينة الدراسة   كور(.

 أن وجــــــد مبتغــــــ  ســــــنواز اخلــــــربة   العلــــــلفيلــــــا يتعلــــــق و     
اـــــن إمجـــــايل أفـــــراد عينـــــة الدراســـــة ســـــنواز خـــــربهتيف  %(41.7 

ــة ــن عشـــــر  التعليليـــ ــل اـــ ــنواز وأقـــ ــا بـــــن  وـــــس ســـ ــرتاوح اـــ تـــ
ان إمجـايل أفـراد عينـة  %(40.5  سنواز(،    ن وجد أن

 ان عشر سنواز  الدراسة سنواز خربهتيف   العلل األكادمي 
ــة  %(17.8  وأخــــ ا  وجــــد أنفــــأك ر(،  ــراد عينــ ــايل أفــ ــن إمجــ اــ

ااعــة  اــن الدراســة ســنواز خــربهتيف   العلــل األكــادمي    اجل
األ ر اإلجيايب  يظهرسنة وأقل ان وس سنواز(، وهذا سوف 
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أغلب عينة الدراسة ان  وي اخلربة  إ  إنعل   تائل الدراسة؛  
   التعلييف.

 :الدراسةأداة 

و بيعـة البيـاانز الـيت يـراد  ،ظـروف هـذه الدراسـةا اـا  ةشي      
، وأهــدافها وت ــاؤبهتا ،وعلــ  املــنهل املتبــا   الدراســة ،مجعهــا

 لدراست . أداة  استمدم البا ال ابستبا ة 
 بناء أداة الدراسة:

بـ  البا ــال أداة الدراســة    ـورهتا األوليــة اعتلــدا  علــ       
ها البا ـال   والدراساز ال ابقة اليت عر املراجا  از العالقة، 
   ـــورهتا   ـــت ابســـتبا ةوتكو   .دراســـت  كدراســـاز ســـابقة  

 ان ج أين: النهائية
، البيــاانز األوليــة لعينــة الدراســةعلــ   : ويشــتللاجلزززء الولأ/

 .(التعليلية اجلنس، سنواز اخلربة وه 
 اشتمل هذا اجلزء على حمورين: :الثايناجلزء ب/ 

 (12  القيــادة التشـاركية، اشــتلل هـذا احملــور علــ احملـور األول: 
 عبارة.

ــور علـــ  ــتلل هـــذا احملـ ــل، اشـ ــاين:  ـــغوط العلـ  (15  احملـــور ال ـ
  .عبارة

ــ  البا ــــال       ــتبا ة الب ــــا ة وال ــــهولة   ــــياغة   راعـ ابسـ
، وأن تكــــون نلللبحــــو قــــدر اإلاكــــان،  ــــة تكــــون ا هواــــة 
 إ اخللاســـ ،  ليكـــرزدرجـــاز ابســـت ابة عليهـــا وفـــق اقيـــاس 

ــل العبــــاراز  ــة حتلـ ــتبا ة قائلـ ــراز ابسـ ــن فقـ ــرة اـ ــل فقـ ــل كـ يقابـ
ــةاآلت ــسة،  : يـ ــة اتوسـ ــ ة، بدرجـ ــة كبـ ــدا ، بدرجـ ــ ة جـ ــة كبـ بدرجـ

أعســ   فقـداملعاجلـة  ولغـرض(، بدرجـة قليلـة جـدا  بدرجـة قليلـة، 

تبا ة قيلة ابس ان فقرازلكل است ابة عل  كل فقرة    البا ال
 4(كبـــ ة  درجـــاز، 5( كبـــ ة جـــدا   :يتفـــددة علـــ  النحـــو اآل

( قليلة جدا    ،درجتان (قليلةدرجاز،   3  (اتوسسة   درجاز،
ــة ــب اإلجابــــة ع ،درجـ ــا عالاــــة  نويتسلـ ــا بو ـ ــام( √هـ  كــــل  أاـ
 املمتارة. الدرجة وحتت ،فقرة

مت التحقزززن مزززن صزززدق أداة الدراسزززة : صزززدق أداة الدراسزززة
 بطريقتني:

 :لألداة (اخلارجي)الظاهري أ / الصدق 
اــــــا  قيـــــاس ــــــدق أداة الدراســـــة    اـــــدى علـــــ  للتعـــــرف    

و ــعت لقياســ  قــام البا ــال بعر ــها    ــورهتا املبدئيــة علــ  
ان  دقها الظاهري   للتأكد  ،جملوعة ان احملكلن األكادميين

 ول اـدى و ـوح  ـياغة كـل عبـارة   هيفآرائو ل  بستسالع  
 ،وتصـــحيح اـــا ينبغـــ  تصـــحيح  انهـــا ،اـــن عبـــاراز ابســـتبا ة

 ،لــ  إليـــ واالئلـــة كــل عبــارة لللحـــور الــذي تنت ،واــدى أمهيــة
 ،اا إ افة ،وادى اناسبة كل عبارة لقياس اا و عت ألجل 

 ذف اا يرون ان عبـاراز   أي فـور اـن احملـاور؛ وعلـ    أو
تو ل البا ال لالستبا ة بصورهتا واقرت اهتيف ،  وء توجيهاهتيف

 النهائية.
 :لألداةب/ صدق االتساق الداخلي 

ــن خـــــالل        ــاس ابت ـــــاق الـــــداخل  اـــ اعـــــااالز مت   ـــ
ارتباط البنود ابلدرجة الكلية لللحـور الـذي تنتلـ  إليـ  ال قـرة، 

يو ــــــح  ــــــدق ابت ــــــاق الــــــداخل  ألداة  (2  واجلــــــدول رقــــــيف
 الدراسة.

 2جدول  
 : إليه الفقرة االستبانة ابلدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي   فقرات معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من  

 معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م

 احملور ال اين:  غوط العلل  احملور األول: القيادة التشاركية 

1 0.763 ** 1 0.634 ** 

2 0.866 ** 2 0.560 ** 

3 0.844 ** 3 0.576 ** 

4 0.827 ** 4 0.728 ** 

5 0.829 ** 5 0.583 ** 
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 معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م

6 0.858 ** 6 0.863 ** 

7 0.918 ** 7 0.840 ** 

8 0.919 ** 8 0.757 ** 

9 0.815 ** 9 0.842 ** 

10 0.898 ** 10 0.849 ** 

11 0.898 ** 11 0.877 ** 

12 0.851 ** 12 0.839 ** 

- - 13 0.858 ** 

- - 14 0.860 ** 

- - 15 0.734 ** 

  .فأقل 0.01الدبلة ** دالة عند ا توى    
 .فأقل 0.05عند ا توى الدبلة  دالة*   

أن قــــــييف  ت شــــــ  النتــــــائل املو ــــــحة ابجلــــــدول ال ــــــابق إىل      
كـل عبـارة اـن عبـاراز ابســتبا ة اعـااالز ابرتبـاط بـن درجـة  

دالـة إ صـائيا   ابلدرجة الكلية لللحـور الـذي تنتلـ  إليـ  ال قـرة
فأقــل، ومجيعهــا قــييف اوجبــة،   0.05 أو0.01عنــد ا ــتوى دبلــة

وقياسـها لل ـلة الـيت  ،وهذا يشـ  إىل  ـدق فقـراز  ابسـتبا ة
 و عت لقياسها.

 :الدراسةثبات أداة 
 ( Cronbach'aAlpha كرو باخ  أل ا اعادلة  البا الاستمدم       

يو ـــــح  (3  . واجلـــــدول رقـــــيفللتأكـــــد اـــــن  بـــــاز أداة الدراســـــة
 .  ل 

 :3جدول 
 :ةلداة الدراس"كرونباخ يوضح "قيم معامل ألفا  

 معامل ثبات ألفا كرونباخ  الفقراتعدد  حماور االستبانة سةراحماور الد

 0.967 12 القيادة التشاركية احملور األول

 0.949 15  غوط العلل احملور ال اين

 0.942 27 ال باز الكل  ألداة الدراسة

أن اعــااالز  اــن النتــائل املو ــحة ابجلــدول ال ــابق يتبــن      
بلم اعاال ال باز   إ ارت عة    حملاور الدراسة  كرو باخ  أل اال باز  

بلم اعااـل ال بـاز لللحـور      ن(،  0.967   لللحور األول
 ألداة الدراســـــة فقـــــد بلـــــم العــــامال بـــــاز أاـــــا  ،(0.949  ال ــــاين

، ومجيعها قييف ارت عـة، تـدل علـ  أن ابسـتبا ة تتلتـا (0.942 
ــن ال بــــاز ــة اـ ــة عاليـ ــن مثو  ،بدرجـ ــاد عليهــــا    اـ ــن ابعتلـ ميكـ
 التسبيق امليداين للدراسة.

 أساليب املعاجلة اإلحصائية:
 البا ال   إعداد ابستبا ة الشكل املغلق الذي حيدد تب       

ــة لكــــل فقــــرة ا ــــتمداا  اقيــــاس ليكــــرز  ابســــت اابز احملتللــ
اخللاســ ، ومت   ــاس املتوســط احل ــايب، وابحنــراف املعيــاري 

(، كلــــا مت واعااــــل ابرتبــــاط ب ســــونف واعااــــل  أل ــــا كرو بــــاخ
 األ ــــاديحتليــــل التبــــاين  (، واختبــــار(T-test اســــتمدام اختبــــار

 ONE WAY ANOVA) ــتمدام ــار ، واسـ ــا اختبـ ــي ي ، كلـ شـ
(، و لــــــ  Linear regression  اســــــتمدم ابحنــــــدار اخلســــــ 
ولت ــهيل ت  ــ  النتــائل  (،SPSS  ابســتمدام احلــ م اإل صــائية
 لتحديد ا توى اإلجابة عـن  وس اآليتاستمدم البا ال األسل

ا ال مبراجعتهـا قام الب مت إعساء وزن للبدائل،  وقدبنود األداة،  
 ومت إدخاهلـا  ،حلاسـوس للتحليـل اإل صـائ   اةهيدا  إلدخاهلا  

ــة  ا ــا  اعينـ ــا أرقااـ ــوس إبعسائهـ ــاابز  ،حلاسـ ــل اإلجـ أي بتحويـ
كبــــــــ ة أعسيــــــــت اإلجابــــــــة  فالل ظيــــــــة إىل رقليــــــــة  الرتايــــــــ (ف 

 قيلـــــة  ،2 ، قليلـــــة( 3 اتوســـــسة(  ،4  كبـــــ ة(  ،5جـــــدا ( 
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تصنيف تل  اإلجاابز إىل و ة ا ـتوايز مت   مث    (،1جدا ( 
 ية:وية املدى ان خالل املعادلة اآلتات ا

÷ عــــدد بــــدائل  أقــــل قيلــــة( - أكــــرب قيلــــة    ــــول ال ئــــة     
التصــــنيف الــــذي  لنحصــــل علــــ  0.80  5(÷ 1-5    األداة

 :يو ح  اجلدول اآليت
 4جدول

 :درجة املوافقة ومدى املوافقة 
 مدى املتوسطات  الوصف 
 1-1.80 قليلة جدا  

 1.81-2.60 قليلة 

 2.61-3.40 اتوسسة 

 4.20-3.41 كب ة
 5.00-4.21 كب ة جدا  

 ومناقشة نتائج الدراسة:حتليل 
القيزززادة مزززا درجزززة ممارسزززة  الول:ابلسززز ال  النتزززائج املتعلقزززة
 ؟ مبحافظة اثدققادة املدارس التشاركية لدى 

هـــذا ال ـــؤال مت   ـــاس التكـــراراز والن ـــب  لإلجابـــة عـــن    
املتوســــــساز احل ــــــابية وابحنرافــــــاز املعياريــــــة والرتــــــب و  املئويــــــة

أفــراد عينــة الدراســة علــ  العبــاراز املتعلقــة بدرجــة بســت اابز 
ــر  ــاركية لـــدى قـــادة املـــدارس اـــن وجهـــة  ظـ ممارســـة القيـــادة التشـ

 :عل  النحو اآليتاملعللن. وجاءز النتائل 
 5جدول 

 :من وجهة نظر املعلمني مبحافظة اثدق أفراد عينة الدراسة على درجة ممارسة القيادة التشاركية لدى قادة املدارساستجاابت 

بارة 
 الع

رقم
 

 العبارة 
 

وية 
 املئ

سب
والن

ت 
رارا

لتك
ا

 

 درجة املوافقة 

املتوسط  
 احلسايب

االحنراف  
فقة  املعياري 

ملوا
جة ا

در
 

يب 
لرتت

ا
 

كبرية  
قليلة  قليلة  متوسطة  كبرية  جداً 

 جداً 

1 
تبـــادر قيـــادة املدرســـة    ت ـــويض األعلـــال  

 .للعاالن ابملدرسة
 15 30 72 76 71 أ

 كب ة 4 1,16 3,60
% 26.9 28.8 27.3 11.4 5.7 

2 
ــناعة   ت شــــرأ قيــــادة املدرســــة العــــاالن    ــ

 .القرار
 27 39 98 57 43 أ

3,19 1,18 
 اتوسسة  10

% 16.3 21.6 37.1 14.8 10.2 

3 
 24 66 77 50 47 أ .تتيف اناقشة القرار اا  مجيا العاالن

3,11 1,22 11 
 اتوسسة 

% 17.8 18.9 29.2 25 9.1 

4 
تشـــــرأ قيـــــادة املدرســـــة العـــــاالن   إعـــــداد  

 .خسط العلل
 27 67 82 59 29 أ

2,98 1,15 12 
 اتوسسة 

% 11 22.3 31.1 25.4 10.2 

5 
ت سلــا قيــادة املدرســة العــاالن علــ  التعــااييف  

 .الواردة ان إدارة التعلييف
 21 33 32 51 127 أ

3,87 1,34 
 كب ة 1

% 48.1 19.3 12.1 12.5 8 

6 
يتلتــــا العــــاالون ابملدرســــة اببســــتقاللية    

 .اختا  قراراهتيف املتعلقة ابلعلل
 17 41 83 80 43 أ

3,34 1,12 
 اتوسسة  7

% 16.3 30.3 31.4 15.5 6.4 

7 
تــــ ود قيــــادة املدرســــة العــــاالن ابملعلواــــاز  

 .الالزاة إلجناز اهااهيف الوظي ية
 16 37 54 63 94 أ

3,69 1,25 
 كب ة 3

% 35.6 23.9 20.5 14 6.1 
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بارة 
 الع

رقم
 

 العبارة 
 

وية 
 املئ

سب
والن

ت 
رارا

لتك
ا

 

 درجة املوافقة 

املتوسط  
 احلسايب

االحنراف  
فقة  املعياري 

ملوا
جة ا

در
 

يب 
لرتت

ا
 

كبرية  
 جداً 

قليلة  قليلة  متوسطة  كبرية 
 جداً 

8 
تعتلد قيادة املدرســة سياســة البــاس امل تــوح  

 .اا العاالن  ا  توا له
 17 37 50 52 108 أ

3,75 1,29 2 
 كب ة

% 40.9 19.7 18.9 14 6.4 

9 
ــددة     ــة قنــــواز اتعــ ــادة املدرســ توظــــف قيــ

 .احلصول عل  املعلوااز املسلوبة
 17 61 96 34 56 أ

3,19 1,19 
 اتوسسة  9

% 21.2 12.9 36.4 23.1 6.4 

10 
تش ا قيادة املدرسة  العاالن عل  تســوير  

 .أساليب العلل
 15 45 52 80 72 أ

3,56 1,21 5 
 كب ة

% 27.3 30.3 19.7 17 5.7 

11 
ــة الذاتيــــــة     ــة الرقابــــ ــادة املدرســــ ــرس قيــــ تغــــ

 .  وس العاالن
 17 47 67 64 69 أ

3,46 1,23 
 كب ة 6

% 26.1 24.2 25.4 17.8 6.4 

12 
ت نل  قيادة املدرسة اهاراز الت ويض لدى  

 .العاالن
 17 56 87 53 51 أ

3,25 1,17 
 اتوسسة  8

% 19.3 20.1 33 21.2 6.4 

 كبرية 1,04 3,42 املتوسط  احلسايب العام

 درجاز 5* املتوسط احل ايب ان 
ــائية املو ـــحة     ــابق  تكشـــف املؤشـــراز اإل صـ ابجلـــدول ال ـ

أن أفراد عينة الدراسة اوافقـون بدرجـة كبـ ة   ية:عن النتائل اآلت
علـــ  درجـــة ممارســـة القيـــادة التشـــاركية لـــدى قـــادة املـــدارس اـــن 

    بلم املتوسط احل ايب العام هلذا احملور  إ وجهة  ظر املعللن،  
اـــن املقيـــاس  الرابعـــةوهـــذا املتوســـط يقـــا ابل ئـــة  (،5 اـــن 3.42

(،  4.20 إىل 3.41  اــــا بــــن تــــرتاوح، والــــيت اخللاســــ املتــــدرج 
ــة كبـــ ة. كلـــا جنـــد أن  تشـــ  إىل الـــيتال ئـــة  وهـــ  املوافقـــة بدرجـ

املتوسساز احل ـابية الت صـيلية ل قـراز هـذا احملـور تراو ـت اـا 
 ،ال ال ـة :وهـذه املتوسـساز تقـا ابل ئتـن (3.87إىل 2.98  بـن

والرابعة ان املقياس املتدرج اخللاس  واللتن ت ش ان إىل املوافقة 
يتبــــــن اـــــن النتــــــائل املو ــــــحة  إ  كبـــــ ة(.   اتوســــــسة، بدرجـــــة

بدرجــة كبــ ة  ابجلــدول ال ــابق أن أفــراد عينــة الدراســة اوافقــون
(، وقد 11-10-1-7-8-5  رقيفاليت ب عل  ستة عباراز، وه 

ــذه  ــابية هلـ ــساز احل ـ ــنتراو ـــت املتوسـ ــا بـ ــاراز اـ  3.46  العبـ
ــاس 3.87إىل ــن املقيـ ــة اـ ــة الرابعـ ــا ابل ئـ ــساز تقـ (، وهـــذه املتوسـ

(، وهـ  4.20 إىل 3.41  املتدرج اخللاس  واليت ترتاوح اـا بـن
ال ئة اليت ت ش  إىل املوافقة بدرجة كب ة، كلـا يتبـن اـن النتـائل 

ــتة  أن أفــــراد عينــــة الدراســــة اوافقــــون بدرجــــة اتوســــسة علــــ  ســ
(، وقــد تراو ــت 4-3-2-9-12-6 وهــ  الــيت بــرقيف  ،عبــاراز

(،   3.34إىل2.98  املتوســساز احل ــابية هلــذه العبــاراز اــا بــن
ــن املقيـــــاس املتـــــدرج  ــا ابل ئـــــة ال ال ـــــة اـــ ــذه املتوســـــساز تقـــ وهـــ

(، وهــ  ال ئــة 3.40 إىل 2.61  اخللاســ  والــيت تــرتاوح اــا بــن
النتي ة تدل عل  اليت ت ش  إىل املوافقة بدرجة اتوسسة، وهذه 

ت ــاوز وجهــاز  ظــر أفــراد عينــة الدراســة   اســت اابهتيف علــ  
درجــة ممارســة القيــادة التشــاركية لــدى قــادة املــدارس اــن وجهــة 

(، وهـــ   ت سلــا قيـــادة 5  العبـــارة رقــيف  صــلتملعللـــن، و  ظــر ا
املدرســة العــاالن علــ  التعــااييف الــواردة اــن إدارة التعلــييف( علــ  

تليهــا العبــارة (، 5اــن   3.87  واقــداره ،أعلــ  اتوســط   ــايب
تعتلــد قيــادة املدرســة سياســة البــاس امل تــوح   (، وهــ   8رقــيف 

(. مث 5اــن 3.75  بلــم مبتوســط   ــايب (اــا العــاالن اتوا ــله
(، وه   ت ود قيادة املدرسة العاالن ابملعلواـاز 7   العبارة رقيف

ــايب ــط   ـــ ــة( مبتوســـ ــااهيف الوظي يـــ ــاز اهـــ ــة إلجنـــ  3.69  الالزاـــ
(  تشـرأ قيـادة املدرسـة 4 صـلت العبـارة رقـيف      ن(.  5ان

العــاالن   إعــداد خســط العلــل( علــ  أدا اتوســط   ـــايب 
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ــا العبــــارة رقــــيف (5اــــن  2.98  واقــــداره تــــتيف (، وهــــ   3  ويليهــ
 3.11  ( مبتوسـط   ـايب بلـماناقشة القـرار اـا مجيـا العـاالن

(، ويـــرى البا ـــال أن النتي ـــة تبـــن إغ ـــال إدارة املدرســـة 5اــن 
لللعللـــــن   إعـــــداد اخلســـــط، وكـــــذا القـــــراراز؛ ممـــــا يشـــــ  إىل 

 املرك ية   ممارساز  إدارة املدرسة.  
الـيت (، هــ1439 احلـار  وتت ق هذه النتي ة اا  تـائل دراسـة    

ــة قائـــداز املـــدارس ال ا ويـــة أشـــارز إىل  ــة أن درجـــة ممارسـ مبدينـ
 الرايض للقيادة التشاركية ان وجهة  ظـر املعللـاز بشـكل عـام

الـيت ( م2013 جنـديدراسـة اـا  ، و جاءز بدرجة ممارسـة عاليـة
 أن ا ــتوى ممارســة القيــادة التشــاركية   املــدارس ال ا ويــةبينــت 

 .جاءز بدرجة كب ة
اليت أظهـرز   (م2018كلا ات قت اا  تائل دراسة البقل       
 املـدارس احلكوايـة قـادة لـدى التشـاركية القيـادة ممارسـة درجـة أن

 املعللن.  ظر وجهة ان ممارسة كب ة بدرجة جاءز تربة مبحافظة
ودراســــة  ،م(2010  العرابيــــدكلــــا تت ــــق اــــا  تــــائل دراســــة      

ــاركية أإىل  والـــــيت أشـــــارز م(2012الع اراـــــة   ــادة التشـــ ن القيـــ

ملـا هلـا اـن قـدرة علـ  حت ـن  ؛األفضـل   املؤس ـاز التعليليـة
ــ  ــاخ املدرسـ ــتوى املنـ ــرية ،ا ـ ــاز البشـ ــل الساقـ ــة  ،وت عيـ واواكبـ

ــر ــاالة ،العصــ ــة الــــوبء وحت ــــن األداء بصــــورة شــ زايدة و  ،وتنليــ
 ختتلـــف اـــا  تـــائل دراســـة الغااـــدي    ـــن. دافعيـــ  للعـــاالن

   التشاركية القيادة ممارسة اليت أشارز إىل أن واقا(،  م2014 
 اـا اتوسـسة، بدرجـة كا ت املقرراز ال ا وية،  ظام ادارس إدارة

اسـت ابة  وجـاءز انم ضـة، كا ـتفقـد   امتلعيـة املشـاركة عـدا
 اتسلبـاز فـور ودرجـة التشـاركية، القيـادة ملعوقـاز العينـة أفـراد

 اتوسسة. أبعادها بدرجة مجيا   التشاركية، القيادة
مززا مسززتوى ضززغوط العمززل  :الثززاينابلسزز ال  النتززائج املتعلقززة
 من وجهة نظرهم؟مبحافظة اثدق لدى املعلمني 

هـــذا ال ـــؤال مت   ـــاس التكـــراراز والن ـــب  لإلجابـــة عـــن    
املتوســــــساز احل ــــــابية وابحنرافــــــاز املعياريــــــة والرتــــــب و  املئويــــــة

علــ  النحــو أفــراد عينــة الدراســة. وجــاءز النتــائل بســت اابز 
 :اآليت

 6جدول
 :من وجهة نظرهم مبحافظة اثدق استجاابت أفراد عينة الدراسة على مستوى ضغوط العمل لدى املعلمني 

بارة 
 الع

رقم
 

 العبارة 

ب  
لنس

ت وا
رارا

لتك
ا

وية
املئ

 

 درجة املوافقة 
املتوسط  
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

درجة 
كبرية   الرتتيب  املوافقة

 جداً 
قليلة  قليلة  متوسطة  كبرية 

 جداً 

1 
إلدارية   أتخ   ا  ةتؤ ر الب وقرا ي 
 . جناز العللإ

 13 61 68 40 82 أ
 كب ة 3 1,27 3,44

% 31.1 15.2 25.8 23.1 4.9 

2 
 ال ياز تتيح يل أداء  إىل   تاج  أ

 . علل  بشكل ا ايل
 17 32 41 62 112 أ

 كب ة 1 1,27 3,83
% 42.4 23.5 15.5 12.1 6.4 

3 
ملهام  يتسلب علل   تو يف ا 

 . لوظي ية بكل و وحا
 5 35 74 54 96 أ

 كب ة 2 1,13 3,76
% 36.4 20.5 28 13.3 1.9 

4 

تؤ ر العالقاز الشمصية   ر ا  
قائد املدرسة بغض النظر عن أداء  

 . اهلة العلل 

 62 34 35 51 82 أ

 23.5 12.9 13.3 19.3 31.1 % اتوسسة  5 1,57 3,22

5 
حيتاج العلل وقتا أك ر ان الوقت  

 . املمصص ل 
 27 30 94 54 59 أ

 اتوسسة  4 1,23 3,33
% 22.3 20.5 35.6 11.4 10.2 

6 
لل وفق  الع  ان إجناز لب  

 . ةإجراءاز إدارية غ  بئحي
 83 45 52 34 50 أ

 اتوسسة  8 1,49 2,71
% 18.9 12.9 19.7 17 31.4 



 ( م2020فرباير  /هــ1441الرايض  مجادى اآلخرة    – 4العدد  – املة ال عودية للعلوم الرتبوية

 

86 

بارة 
 الع

رقم
 

 العبارة 

ب  
لنس

ت وا
رارا

لتك
ا

وية
املئ

 

 درجة املوافقة 
املتوسط  
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

درجة 
كبرية   الرتتيب  املوافقة

قليلة  قليلة  متوسطة  كبرية  جداً 
 جداً 

7 
يصعب عل  التعاال اا ال االء  

 . ابملدرسة 
 115 52 43 20 34 أ

 43.6 19.7 16.3 7.6 12.9 % قليلة  14 1,41 2,27

8 
املعللون   إجناز األعلال    يتأخر
 ة هبيف مما يؤ ر عل  إجنازي  املنو 

 . لعلل 

 59 76 51 32 46 أ

 اتوسسة  7 1,39 2,73
% 17.4 12.1 19.3 28.8 22.3 

9 
اشاركيت      تت نب قيادة املدرسة
داء اهليت  القراراز املتعلقة أب
 . الوظي ية 

 70 31 89 29 45 أ

 اتوسسة  6 1,39 2,80
% 17 11 33.7 11.7 26.5 

10 
لتحلل ا  ي ع ن عدم انح  فر   

 .ولياز أكرب   العللا ؤ 
 83 61 41 38 41 أ

 31.4 23.1 15.5 14.4 15.5 % قليلة  9 1,44 2,59

11 
ل قيادة املدرسة   علل   خ  د  ت  

 . يعيق إجناز العلل   الوقت احملدد 
 85 70 55 20 34 أ

 32.2 26.5 20.8 7.6 12.9 % قليلة  13 1,34 2,42

12 
يت يف تقومي األداء ان قبل قيادة  
املدرسة اببرجتال والبعد عن  

 . املو وعية 

 84 54 54 37 35 أ

 قليلة  11 1,40 2,56
% 13.3 14 20.5 20.5 31.8 

13 
وظي ية ابملدرسة ب   ادي اهاا  أؤ 

وقيل      تتوافق اا ابادئ
 . الشمصية

 134 43 27 32 28 أ

 50.8 16.3 10.2 12.1 10.6 % قليلة  15 1,42 2,16

14 
ب هتتيف القيادة املدرسية ابملقرت از  

اليت أقداها لتسوير العلل  
 . ابملدرسة 

 97 53 41 34 39 أ

 36.7 20.1 15.5 12.9 14.8 % قليلة  12 1,46 2,49

15 
ب أتخذ قيادة املدرسة برأي    
خسة قبول السالس ابلصف  

 . الدراس 

 97 47 40 27 53 أ

 36.7 17.8 15.2 10.2 20.1 % قليلة  10 1,54 2,59

 متوسطة  1,06 2,86 املتوسط احلسايب العام
 درجاز 5* املتوسط احل ايب ان 

يتبــن اــن النتــائل املو ــحة ابجلــدول ال ــابق أن أفــراد عينــة     
الدراسـة اوافقـون بدرجـة اتوسـسة علـ  ا ـتوى  ـغوط العلـل 

بلـــم املتوســـط احل ـــايب  فقـــدلـــدى املعللـــن اـــن وجهـــة  ظـــرهيف، 
وهــــذا املتوســــط يقــــا ابل ئــــة  (،5اــــن2.86  العــــام هلــــذا احملــــور

ــا بــــن حتــــرتاو ، والــــيت اخللاســــ اــــن املقيــــاس املتــــدرج  ال ال ــــة  اــ
املوافقــــة بدرجــــة  تشــــ  إىل الــــيتال ئــــة  (، وهــــ 3.40 - 2.61 

 اتوسسة. 

الـيت  م(  2007   القنـاعوتت ق هـذه النتي ـة اـا  تـائل دراسـة  
، %67بينت أن   بة  غوط العلل لدى عينة الدراسة قدرها 

ــة اتوســـسة، و  ــة أي وجـــود  ـــغوط بدرجـ ــائل دراسـ تت ـــق اـــا  تـ
 بدرجة العلل  غوط وجوداليت كش ت عن  م(  2014   املعلرية

ختتلـف     ـن، األساسـ  بعـد اا التعلييف اعلل  لدى اتوسسة
  ــغوط أن الــيت أظهــرز (م2009  ةمحايــد ســةادر اــا  تــائل 

 ارت ـا مب ـتوى كا ـت ال ا ويـة املر لـة اعللـ  تواجـ  الـيت العلـل

، كلـا ختتلـف هـذه النتي ـة اـا  تـائل دراسـة ككـل األداة علـ 
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ــرز (م2017  ال رحيـــاز ــل   الـــيت أظهـ ــتوى  ـــغوط العلـ أن ا ـ
 .كان ارت عا  

كلــا جنــد أن املتوســساز احل ـــابية الت صــيلية ل قــراز هـــذا      
وهـــذه املتوســـساز  ،(3.83 إىل 2.16  احملـــور تراو ـــت اـــا بـــن

ــدرج اخللاســــ   ــاس املتــ ــن املقيــ ــة والرابعــــة اــ ــن ال ا يــ ــا ابل ئتــ تقــ
يتبـن اـن   املوافقة بدرجة  قليلة، كب ة(،  إ واللتن ت ش ان إىل

النتـــــائل املو ــــــحة ابجلـــــدول ال ــــــابق أن أفـــــراد عينــــــة الدراســــــة 
-2 وهـ  الـيت بـرقيف  ،اوافقون بدرجة كبـ ة علـ   ال ـة عبـاراز

ــا (، وقـــد ت3-1 راو ـــت املتوســـساز احل ـــابية هلـــذه العبـــاراز اـ
(، وهـــذه املتوســـساز تقـــا ابل ئـــة الرابعـــة 3.83 إىل  3.44  بـــن

 إىل 3.41  اــن املقيــاس املتــدرج اخللاســ  والــيت تــرتاوح اــا بــن
(، وهـــ  ال ئـــة الـــيت ت شـــ  إىل املوافقـــة بدرجـــة كبـــ ة، كلـــا 4.20

ــ ــة اوافقـــ ــة الدراســـ ــراد عينـــ ــائل أن أفـــ ــة يتبـــــن اـــــن النتـــ ون بدرجـــ
(، 6-8-9-4-5 وه  اليت برقيف   ،اتوسسة عل  و ة عباراز

 2.71  وقد تراو ت املتوسساز احل ابية هلذه العباراز اا بن
(، وهـــذه املتوســـساز تقـــا ابل ئـــة ال ال ـــة اـــن املقيـــاس 3.33إىل 

(، وهـ  3.40إىل  2.61  املتدرج اخللاس  واليت ترتاوح اـا بـن
يتبـن اـن     ـنال ئة اليت ت ش  إىل املوافقة بدرجة اتوسسة، 

النتـــــائل املو ــــــحة ابجلـــــدول ال ــــــابق أن أفـــــراد عينــــــة الدراســــــة 
-10 وه  اليت برقيف  ،اوافقون بدرجة قليلة عل  سبعة عباراز

تراو ـت املتوسـساز احل ـابية   وقد  (،15-12-14-11-7-13
ــا بـــن ــاراز اـ ــساز 2.59 إىل 2.16  هلـــذه العبـ ــذه املتوسـ (، وهـ

تقا ابل ئة ال ا ية ان املقيـاس املتـدرج اخللاسـ  والـيت تـرتاوح اـا 
(، وه  ال ئة اليت ت ش  إىل املوافقة بدرجة 2.60إىل  1.81   بن

قليلة، وهذه النتي ة تدل عل  ت اوز وجهاز  ظر أفـراد عينـة 
الدراســــة   اســــت اابهتيف علــــ  ا ـــــتوى  ــــغوط العلــــل لـــــدى 

 املعللن ان وجهة  ظرهيف.
ــيف فقـــــــــد  صـــــــــلت     ــاج  أ (، وهـــــــــ 2  العبـــــــــارة رقـــــــ إىل  تـــــــ

ــ   ــ  أعلــ ــايل( علــ ــ  بشــــكل ا ــ ــيح يل أداء عللــ  ــــال ياز تتــ
تليهـــــــا العبـــــــارة (، 5 اـــــــن 3.83  واقـــــــداره ،اتوســـــــط   ـــــــايب

لوظي يــة بكـــل املهـــام (، وهــ   يتسلـــب عللــ  تو ــيف ا3 رقــيف
النتي ــة  وهــذه، (5 اــن 3.76   بلــم مبتوســط   ــايب و ــوح(

وا ــح،  دليــل اهــام لللعللــنيع وهــا البا ــال إىل عــدم وجــود 
 ادي اهااــــ  (  أؤ 13   صــــلت العبــــارة رقــــيف   ــــن . لوا صــــ  

وقيلـ  الشمصـية( علـ     وظي ية ابملدرسة ب تتوافق اا ابادئ
ا العبـــارة يليهـــ ،(5 اـــن 2.16  واقـــداره ،أدا اتوســـط   ـــايب

ــيف ــ  7 رقـ ــ   يصـــعب علـ ــة( (، وهـ ــا الـــ االء ابملدرسـ التعااـــل اـ
، ويــــرى البا ــــال أن هــــذه (5اــــن2.27  مبتوســــط   ــــايب بلــــم

النتي ة تشـ  إىل احلاجـة إلقااـة دوراز تدريبيـة   فـن التعااـل 
 .اا ال االء

  :ابلس ال الثالث النتائج املتعلقة
قززادة القيززادة التشززاركية لززدى ممارسززة درجززة بززني  مززا العالقززة
 وضغوط العمل لدى املعلمني؟ مبحافظة اثدقاملدارس 

مبحافظــة اثدق  قــادة املــدارس عالقــة ممارســة وللتعــرف علــ     
اســـتمدم هبـــا  ـــغوط العلـــل لــدى املعللـــن القيــادة التشـــاركية و 

 البا ــــال حتليــــل ابحنــــدار لللتغــــ از امل ــــتقلة املــــؤ رة وجــــاءز
 :النتائل كلا يو حها اجلدول اآليت

 7جدول 
 :للمتغريات املستقلة امل ثرة االحندارملعامالت  البسيط االحندارحتليل  

 املتغريات املستقلة امل ثرة
معززززززززززززززززززززززززززامالت  

غززززززززري    االحنزززززززدار
 اسيةيالق

 املعياري  اخلطأ
معززززززززززززززززززززززززززامالت  
  االحنززززززززززززززززززززززززززززززدار

 القياسية

اختبززززار    قيمززززة
T 

القيمزززززززززززززززززززززززززززززززززة  
 االحتمالية

معامززززززززززززززززززززززززززززززززل  
 (Rالتحديد)

معامزززززززززززززل  
التحديززززززد  

 املعدل

 520, 522, 000, 34,562   156, 5,382 ال ابت

   000, 16,920- 723,- 044, 738,- ممارسة القيادة التشاركية
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ــابق أ ــــــ  مت اســــــتمدام اعااــــــل       يتضــــــح اــــــن اجلــــــدول ال ــــ
ممارسة القيادة التشاركية  املتغ    عالقةابحندار الب يط  لقياس  

 (،املتغـــ  التـــاباامل ــتقل( علـــ   ـــغوط العلـــل لـــدى املعللـــن  
 :ييتوميكن استنتاج اا 

ــة   .1 ــة اب تلاليــــ   مللارســـــــة القيــــــادة التشـــــــاركية (Sigأن القيلــــ
 اــن مثو  0.05وهــ  أقــل  اــن ا ــتوى الدبلــة  0.000ت ــاوي 
ضــغوط العلــل لــدى ب عالقــةممارســة القيــادة التشــاركية هلــا فــإن 

 .املعللن
ــد املعـــــدل   0.522أن اعااـــــل التحديـــــد    .2 واعااـــــل التحديـــ
  ـــغوط العلـــل% اـــن التغـــ    52ف وهـــذا يعـــن أن 0.520 

والن ــبة  ، املتغـ  التــابا( يــتيف ت  ــ ه اــن خــالل العالقــة اخلسيــة
وتت ـق هـذه النتي ـة اـا  تـائل  املتبقية ترجـا إىل عوااـل أخـرى.

ــر م(2006  العلــــــريدراســــــة  ، والــــــيت كشــــــ ت عــــــن وجــــــود أ ــــ
 .لللتغ از الوظي ية عل   غوط العلل

داللززة ال  مززا الفززروق ذات :الرابززع ابلسزز ال النتززائج املتعلقززة
ملتغززريات الدراسززة  (0.01) الداللززةحصززائية عنززد مسززتوى اإل
  ؟اخلربة التعليميةاجلنس، )

 الفروق ابختالف متغري اجلنس:أواًل: 
ــروق  از دبلـــــــة      ــاأ فــــ ــت هنــــ ــا إ ا كا ــــ ــ  اــــ ــرف علــــ للتعــــ

سة  ول فاور الدراسة ئية   است اابز أفراد عينة الدراإ صا
التحقق  انجراء ابختبار إقبل قام البا ال   ابختالف اجلنس،

تبــــن اــــن النتــــائل أن البيــــاانز تتــــوزع  إ ؛ لبيــــاانزااــــن توزيــــا 
 ،يــةلل  اســتمدم البا ــال ابختبــاراز املعلــذل ؛ا   بيعيــ ا  توزيعــ

لعينتـــــــــــن  .t-testوكـــــــــــان ابختبـــــــــــار املناســـــــــــب هـــــــــــو اختبـــــــــــار 
النتــــائل كلــــا  (، وجــــاءزindependent sample t-testا ــــتقلتن 

 :يتيو حها اجلدول اآل

 8جدول 
 :حول حماور الدراسة ابختالف متغري اجلنساختبار )ت( لتوضيح الفروق يف متوسطات إجاابت أفراد عينة الدراسة 

 العدد  اجلنس حماور الدراسة
 املتوسط

 احلسايب

 االحنراف

 املعياري 
 قيمة 

 ت 

 درجة 

 احلرية 
 مستوى الداللة 

 القيادة التشاركية 
- 1,102 3,11 103  كر

3,974 
 952, 3,61 161 أ    دالة*  000, 262

  غوط العلل 
 1,017 3,34 103  كر

 980, 2,56 161 أ    دالة*  000, 262 6,203

 .فأقل  0.01عند ا توى دبلة  ** دالة  
ــابق       ــائل املو ـــحة ابجلـــدول ال ـ اـــن خـــالل اســـتعراض النتـ
وجــــــــود فــــــــروق  از دبلــــــــة إ صــــــــائية عنــــــــد ا ــــــــتوى  يتبــــــــن
أفراد عينة الدراسة  ول فاور فأقل بن است اابز   0.01دبلة

الدراســـة  القيـــادة التشـــاركية،  ـــغوط العلـــل( ابخـــتالف اتغـــ  
اجلـــنس، واـــن خـــالل املتوســـساز احل ـــابية املو ـــحة ابجلـــدول 

 ،انث   القيــادة التشـــاركيةال ــابق يتبـــن أن ال ــروق لصـــاحل اإل
ولصــــاحل الــــذكور    ــــغوط العلــــل. وتت ــــق هــــذه النتي ــــة اــــا 

 فـروق وجـود الـيت كشـ ت عـن( م2009  ةايـدمح تـائل دراسـة 

 زاملتغـ   تعـ ى العلـل  ـغوط ا ـتوى عند إ صائية دبلة  از

ختتلـف هـذه النتي ـة اـا  تـائل    ن ، الذكور ولصاحل اجلنس
أن  غوط العلـل تـ داد  اليت أظهرز  م(2007   القناع دراسة  

 .لدى اإلانث أك ر انها لدى الذكور

 التعليمية:اثنيًا: الفروق ابختالف متغري سنوات اخلربة 
إ ا اا كا ـت هنـاأ فـروق  از دبلـة إ صـائية بـن   وملعرفة    

 ة تعــــــ ى إىل اتغــــــ  ســــــنواز اخلــــــربةأفــــــراد الدراســــــاســــــت اابز 
اســتمدم البا ــال اختبــار  حتليــل التبــاين األ ــادي(، واجلــدول 

 ( يو ح  ل :9رقيف 

 9جدول 
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 :أفراد الدراسة ابختالف سنوات اخلربة استجاابت بني( لتوضيح الفروق فالحادي ) التبايننتائج حتليل 

 اجملموعات  احملور
 جمموع 
 املربعات 

درجات  
 احلرية 

متوسط 
 املربعات 

 مستوى الداللة  قيمة ف

 القيادة التشاركية 

 13,885 2 27,770 بن املوعاز 
14,074 

 

,000 

 
 دالة**

 987, 261 257,494 داخل املوعاز

  263 285,264 املوع 

  غوط العلل 
 28,426 2 56,852 بن املوعاز 

30,852 

 

,000 

 
 دالة**

 921, 261 240,473 داخل املوعاز

   263 297,325 املوع 

 فأقل. 0.01*دالة عند ا توى دبلة
 صائية املو حة ابجلدول ال ابق أن تكشف املؤشراز اإل    

هنــــاأ فــــروق  از دبلــــة إ صــــائية   اســــت اابز أفــــراد عينــــة 
 القيـادة التشـاركية،  ـغوط العلـل(   الدراسة حنو فاور الدراسة

ابخـــــــتالف ســـــــنواز اخلـــــــربة   العلـــــــل األكـــــــادمي  ابجلااعـــــــة. 

حنو  فئاز سنواز اخلربةولتحديد  احل ال روق   كل فئة ان 
 اختبـــــــار اســـــــتمدم البا ـــــــال، فـــــــاور الدراســـــــةابجتـــــــاه  ـــــــول 

 :يتالنتائل كلا يو حها اجلدول اآل "، وجاءزشي ي "

 10 جدول
 :سنوات اخلربة" للفروق يف كل فئة من فئات شيفيهنتائج اختبار "

 ن سنوات اخلربة  حماور الدراسة
املتوسط  
 احلسايب

من سنة  وأقل من  
 مخس سنوات. 

من مخس سنوات وأقل من  
 عشر  سنوات. 

من عشر   
 فأكثر. سنوات  

       

ممارسة القيادة  
 التشاركية 

ان سنة  و أقل ان وس 
 سنواز. 

47 3,31 - -,480*  

ان وس سنواز وأقل ان 
 عشر  سنواز. 

110 3,79 ,480* - ,707* 

 - *707,-  3,08 107 ان عشر  سنواز فأك ر. 

  غوط العلل 

أقل ان وس ان سنة  و 
 سنواز. 

47 2,53 -  -,895* 

سنواز وأقل ان ان وس  
 *965,- -  2,46 110 عشر  سنواز. 

 - *965, *895, 3,42 107 ان عشر  سنواز فأك ر. 

 فأقل . 0.05 * فروق دالة عند ا توى 
ــابق      ــائية املو ـــحة ابجلـــدول ال ـ تكشـــف املؤشـــراز اإل صـ

 از دبلة إ صائية   است اابز أفراد عينـة عن وجود فروق  
 ممارسـة القيــادة التشـاركية،  ــغوط  الدراسـة حنــو فـاور الدراســة

، وان خالل ابلتعلييفالعلل( ابختالف سنواز اخلربة   العلل  
املتوســــــساز احل ــــــابية املو ــــــحة ابجلــــــدول ال ــــــابق يتبــــــن أن 
ن اــال ـروق لصــاحل أفـراد عينــة الدراسـة أ ــحاس سـنواز اخلــربة 
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و لــ    فــور ممارســة  ســنواز وأقــل اــن عشــر ســنواز وــس
كا ـــت لصـــاحل أفـــراد عينـــة الدراســـة    ـــن  القيـــادة التشـــاركية، 

(   فـــور  راـــن عشـــر ســـنواز فـــأكأ ـــحاس ســـنواز اخلـــربة  
  غوط العلل.

اليت  م(، 2018وتت ق هذه النتي ة اا  تائل دراسة البقل      
كش ت عن وجود فروق  از دبلة إ صائية   درجة ممارسة 
القيـــادة التشـــاركية لـــدى قـــادة املـــدارس احلكوايـــة مبحافظـــة تربـــة 

 تع ى ل نواز اخلربة.

 خالصة نتائج الدراسة:
ــة اـــن      ــا تو ـــلت الدراســـة ملوعـ ــا فيلـ النتـــائل ة لـــت أبرزهـ
 :ييت
أظهرز النتائل أن أفراد عينة الدراسة اوافقون بدرجة كب ة      

علـــ  درجـــة ممارســـة القيـــادة التشـــاركية لـــدى قـــادة املـــدارس اـــن 
وجهة  ظـر املعللـن، وة لـت أبـرز العبـاراز الـيت  صـلت علـ  

احملـــور اــن وجهــة  ظــر املعللـــن   درجــة اوافقــة كبــ ة   هــذا 
 اآليت:

ت سلا قيادة املدرسـة العـاالن علـ  التعـااييف الـواردة اـن إدارة  -
 .التعلييف

اــا  اتعتلــد قيــادة املدرســة سياســة البــاس امل تــوح   توا ــله -
 .العاالن

تــــ ود قيـــــادة املدرســـــة العـــــاالن ابملعلواـــــاز الالزاـــــة إلجنـــــاز  -
 .اهااهيف الوظي ية

ــائ      ل أن أفـــــراد عينـــــة الدراســـــة اوافقـــــون بدرجـــــة كشـــــ ت النتـــ
اتوسسة عل  ا توى  ـغوط العلـل لـدى املعللـن اـن وجهـة 
 ظرهيف، وة لت أبرز العباراز اليت  صلت املوافقة بدرجة كب ة 

 ان وجهة  ظر املعللن   هذا احملور   اآليت:

 . ال ياز تتيح يل أداء علل  بشكل ا ايلأ تاج إىل  -

   . لوظي ية بكل و وح املهام اتو يف يتسلب علل   -
 . جناز العلل رية   أتخ  إ اإلدا ةتؤ ر الب وقرا ي  -

النتائل   - وجودكش ت  بن    عل   القيادة  عالقة  ممارسة 
 .  غوط العلل لدى املعللنو  ،التشاركية 

عن   - النتائل  عند  كش ت  إ صائية  دبلة  فروق  از  وجود 
دبلة   است اابز    0.01ا توى  الدراسة  فأقل بن  عينة  أفراد 

الدراسة   فاور  العلل(   ول  التشاركية،  غوط   القيادة 
اتغ اإل ابختالف  لصاحل  ال روق  وكا ت  اجلنس،  انث      

 القيادة التشاركية ولصاحل الذكور    غوط العلل. 
فر  - وجود  عن  النتائل  إ صائية    كش ت  دبلة  وق  از 

الدراسة فاور  حنو  الدراسة  عينة  أفراد   ممارسة    است اابز 
التشاركية،  غوط العلل( ابختالف سنواز اخلربة     القيادة 
العلل األكادمي  ابجلااعة، وتبن ان النتائل أن ال روق لصاحل  

  ، ان وس سنوازأفراد عينة الدراسة أ حاس سنواز اخلربة  
سنواز عشر  ان  القيادة    ، وأقل  ممارسة  فور  و ل    

كا ت لصاحل أفراد عينة الدراسة أ حاس       نالتشاركية،  
اخلربة    فأك رسنواز  سنواز  عشر  فور  غوط  ان     )

 العلل. 

 :  التوصيات
 . قيادة املدرسة العاالن    ناعة القرار أن تشرأ -
اليت   - الالزاة  الصال ياز  العاالن  أداء  انح  ان  ةكنهيف 

 أعلاهليف بشكل ا ايل. 

أن ت ع  قيادة املدرسة لتوظيف قنواز اتعددة   احلصول   -
 . عل  املعلوااز املسلوبة

 . ت نل  قيادة املدرسة اهاراز الت ويض لدى العاالنأن   -
العاالن - ةتا  عل   اختا   احلرص  اببستقاللية    ابملدرسة   

 . قراراهتيف املتعلقة ابلعلل 
احلواف  - التش يعية كاملكافآزت عيل  تع    ،   آلية    وإجياد 

 . بذل  

 مقرتحات لدراسات مستقبلية: 
إجراء دراسة مما لة للدراسة احلالية ان وجهة  ظر املشرفن   -

 الرتبوين. 
التشاركية وادى أت  ها    املدارس  درجة ممارسة قادة - للقيادة 

 . عل  الروح  املعنوية لدى املعللن
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 لتع ي  تسبيق قادة املدارس للقيادة التشاركية . تصور اقرتح   -
لدى   - التدريس  اهنة  حنو  ابلتوج   وعالقتها  العلل   غوط 

 اعلل  التعلييف العام   املللكة العربية ال عودية. 
واب - العلل  بن  غوط  العالقة  لدى  دراسة  التنظيل   لت ام 

 س. ار اعلل  املد

 :املراجع
 غوط العلل و عالقتها ابألداء الوظي      م(.2006   الدين  أمحد، خالد في

لدى املعللن و املعللاز   املدارس ال ا وية العااــة و اخلا ــة و اــدارس  
. رســــالة ااج ـــــت ، جااعــــة علـــــان العربيــــة ، علـــــان،    الغــــوث   األردن

 األردن.  
ــرة   اإل م(.  2006   بســــــاح، أمحــــــد ــااي اعا ــــ ــةقضــــ . دار الشــــــرق،  دارة الرتبويــــ

 ردن.عّلان، األ 
فافظـــة تربـــة للقيــــادة  م(.درجـــة ممارســـة قـــادة اـــدارس  2018فيحـــان    ،البقلـــ 

كليــة    جملــة كليــة الرتبيــة،عالقتها ابلروح املعنوية لدى املعللــن ،  التشاركية و 
 .1251  –  1222،   114(،  34سيوط ، اصر .، الرتبية ، جااعة أ

دارة الضــغوط الرتبويــة  إاســرتاتي ياز    م(.2006     ن،   ، و  ن، سالاة
 ، دار ال كر العريب، القاهرة.(1ط. والن  ية

ــ1439   بنـــت محـــدان  ةعيـــد  ،احلـــار   ــا ابلـــوبء    .(هــ ــادة التشـــاركية وعالقتهـ القيـ
  ،رســالة ااج ــت    .التنظيل  لدى اعللاز املر لــة ال ا ويــة مبدينــة الــرايض

ق ــيف اإلدارة والتمســيط الرتبــوي، كليــة العلــوم ابجتلاعيــة، جااعــة اإلاــام  
 فلد بن سعود اإلسالاية.

ا ــتوى  ـــغوط العلــل عنـــد اعللــ  املر لـــة    .(م2009محايــدة، عــال فلـــود  
جملـــة    .ال ا ويـــة   املـــدارس احلكوايـــة   األردن واملشـــكالز النامجـــة عنهـــا
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 فل سن.  الرتبوية، جااعة الن اح،اإلدارة  
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Abstract: The study aimed to achieve the main objective, Identify the relationship of school leaders' practice of participatory 

leadership on teacher work stress.. The sample of the study consisted of a random sample of (264) male and female teachers. 

The study reached a set of results, the most important of which are: School leaders from the perspective of teachers, showed a 

The results showed that there is an effect of the practice of participatory leadership on the work pressure of teachers, and 

revealed that there are statistically significant differences in the sex variable in favor of females in participatory leadership, 

and in favor of males. The results also revealed that there were statistically significant differences in the different years of 

academic work experience in the education for the benefit of the study sample with years of experience of five years and less 

than ten years, in the focus of the practice of participatory leadership, while it was in favor of the members of the sample. 

Owners years of experience Aceh ten or more years at the center of work pressure. 

Key words: participatory leadership, school leaders, work stress, teachers 
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 مؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة لدى طالبات كلية العلوم جبامعة امللك خالد 
 موسىعلي  سحر حيىي 

 خالد  امللك جامعة  -الرتبية كلية 
 

 هـ27/4/1441 وقبل - هـ29/1/1441 قدم للنشر

كلية العلوم جبامعة امللك   مؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة لدى طالباتهدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن مدى توفر    املستخلص:
بعد   –مؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة  ستفتاءواملتمثلة يف: ا   الوصفي, ومت تطبيق أداة الدراسة  م املنهجخالد؛ ولتحقيق هذا اهلدف اْسُتخد  

وثباهتا صدقها  من  عين-التأكد  على  من,  تكونت  عشوائية  خالد  اتطالب (  204)  ة  امللك  جبامعة  العلوم  طالبات كلية  الفصل ,  من  خالل  وذلك 
 ساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية والرتب. , ومتت املعاجلة اإلحصائية حب(2019_2018) الدراسي األول من العام اجلامعي

الدراسة إىل أن   نتائج  التعلم )املعرفية واملهارية والوجدانية(  وقد توصلت  أبعاد مرتبطة مبجاالت  املعرفة ثالثة  العلمية يف ضوء جمتمع  للثقافة 
بلغ املتوسط    إذ  لعينة,لدى أفراد ا  ما  توفرة إىل حد  ( مؤشرًا, كما توصلت النتائج إىل أن مؤشرات الثقافة العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة م30يتفرع منها )

 مت تقدمي بعض التوصيات.  ذلك, ويف ضوء (2.29ام )الع
 

 .جمتمع املعرفة, العلوم ,الثقافة العلمية املفتاحية: تالكلما
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 املقدمة 

شهد العامل مؤخرًا تطورات علمية هائلة ومستحداثت تقنية  
فاعلة, نتج عنها ثروة معرفية ضخمة أدت إىل إحداث حتوالت  
األنشطة   جلميع  وتضمينها  املعرفة  استثمار  تقتضي  جذرية 

أصبح املعيار    إذاحلياتية, وقد شكلت هذه املرحلة نقلة نوعية  
من قوة معرفية    يف تقدم اجملتمعات يقوم على أساس ما متلكه 

واليت تربز كهدف موجه حنو تنمية جمتمعية شاملة ومستدامة,  
ا اليت  الدول  أوائل  من  السعودية  العربية  اململكة  هتمت  وتعد 

املعرفة, جمتمع  حنو  التنموية    ابلتحول  اخلطط  لذلك  وأعدت 
 . واملشاريع واالسرتاتيجيات الوطنية 

بني القصوى من  املعرفة ابإلفادة  العلم, من  ويعتين جمتمع  ة 
ثالث   الدورة  هذه  وتتضمن  املعرفة,  بدورة  يُعرف  ما  خالل 
املعرفة   نشر  يليها  املعرفة,  وإنتاج  بتوليد  تبدأ  أساسية:  مراحل 
وتداوهلا على نطاق واسع، وأخريًا توظيف املعرفة واستخدامها  

  (Karpov, 2016).يدعم االبتكار والتطوير  وفاعل   بشكل تنافسي 
من   عديد  إجراء  الباحثني  على  املعىن  هذا  فرض  وقد 
أمثلتها:   ومن  املعرفة  جمتمعات  بناء  تستهدف  اليت  الدراسات 

)عساف,   قي  2012دراسة  اليت  التجريبية  (  املناهج  مت 
املعرفة,   جمتمع  متطلبات  يف ضوء  الثانوي  ابلتعليم  الفلسطينية 

عليم يف  ( اليت قدمت رؤية لتحديث الت2013ودراسة )الزمييت,  
وبوستيلوس أجبلن  املعرفة, ودراسة   & Abegglen) ضوء جمتمع 

Bustillos, 2016)   الطبيعية  ا العلوم  تعليم  أمهية  ليت كشفت عن 
   (Alexander, 2017)يف بناء جمتمعات املعرفة, ودراسة الكسندر

املعرفة,   جملتمعات  الداعمة  التعلم  لبيئة  منوذج  قدمت  اليت 
)األمحري,   مهارات  2018ودراسة  تقومي  استهدفت  اليت   )

ضوء   يف  الطبيعية  العلوم  معلمات  لدى  الفعال  التدريس 
برتولني  املعرفة, ودراسة  اليت   (Bertolin, 2018) متطلبات جمتمع 

 .أكدت على دور التعليم العايل يف تنمية جمتمع املعرفة
الدراسات املوضح  تناولت جمتمعات    فقدأعاله,    ةوتتباين 

املناهج   وطبيعة  العلمية,  التخصصات  خالل  من  املعرفة 

التدريسية,   املمارسات  وفاعلية  التعلم,  بيئة  ومنط  الدراسية, 
 .ابإلضافة إىل عملييت التعليم والتعلم يف التعليم العام والعايل 

جمتمع   أن  إىل  إشارة  ذلك  بنية  ويف  على  يتأسس  املعرفة 
ام التعليم, فبقدر قدرته على التجاوب  مة يتوالها نظهمقاعدية 

والنوعية   اجلوهرية  للتغريات  واستجابته  املعرفة  جمتمع  ملتطلبات 
فإن التعليم يصبح قادرًا  ,  اليت تستهدف تنمية رأس املال املعريف

)صبيح,   القائم  ابجملتمع  واالرتقاء  املعرفة  جمتمع  أتسيس  على 
2012 .) 

( علي  يشريان  الصدد  هذا  ون 2009ويف   )( (  2012يب 
التنمية   يف  واملتمثلة  املعرفة  جمتمع  لبناء  الرتبوية  املتطلبات  إىل 
الشاملة للمتعلم وفًقا جملاالت تعلمه, وتوجيهه إىل التعلم الذايت  
أمناط   إكسابه  إىل  ابإلضافة  واملستدام,  واإللكرتوين  والتعاوين 
والعلمي,   واإلبداعي  الناقد  التفكري  مثل  املختلفة  التفكري 

 .ارات األكادميية والعملية والفنية والرقمية وامله
والتطور   للتغري  االستجابة  بسرعة  املعرفة  جمتمع  ويتميز 
وتراكمية   املرجعية,  متنوعة  فيه  العلمية  املعرفة  أن  التقين, كما 
ابلشراكة   تنمو  النضوب,  أو  لالستهالك  قابلة  وغري  البناء, 

العمل  على  تقوم  املنتجني, كوهنا  مستخدميها  الذهين    وتعدد 
 .املشرتك؛ لذا تعد املصدر الرئيس والفاعل للتطور 

متسارع,   وحتديث  تزايد  يف  املعرفة  أن  منطلق    إذ ومن 
( سيستخدمون  73تتضاعف كل  األفراد  أن  يوًما, كما   )

عام 1) حبلول  احلالية  املعرفة  من  فقط   )%  2050   (Tan, 

2014 ).      
عند   يتوقف  لن  العلمية  املعرفة  مع  حدود  فالتعامل 

املؤسسات التعليمية مكانًيا وهناية املراحل التعليمية زمانًيا, بل  
هذا   وامتالك  األنشطة,  مجيع  يف  مُيارس  حياة  منهج  سيصبح 
يتطلب خربة علمية متكن املتعلم من التعامل مع املعرفة بطريقة  

 .منهجية وفاعلة 
( على ضرورة أتسيس ثقافة تنموية  2013ويؤكد الشيباين )

بتوفري  وتنهل  هتتم  االجتماعية،  الفاعلية  معني    من  روافدها 
العلمية األداة    الثقافة  تكون  حبيث  وكيًفا؛  كًما  ومرتكزاهتا 
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وتعزز   والتقنية،  العلوم  مع  السطحي  التعامل  لتجاوز  الفعالة 
 .امتدادات جمتمع املعرفة أفقًيا ورأسًيا 

( احلذيفي  يف  2013ويشري  التقدم  معيار  أن  إىل   )
اجملتمع   ذلك  أفراد  استيعاب  مبدى  يقاس  احلديثة  اجملتمعات 
بساطة   بكل  معها  التفاعل  يف  وكفاءاهتم  والتقنية,  للعلوم 
تعتمد   املعرفة  عصر  يف  املنافسة  على  القدرة  أن  وإتقان, كما 
ومشاركة   ودعم  تواصل  إىل  حيتاج  الذي  العلمي  التفوق  على 

واهتماماهتم، ولن    علمية من األفراد, مبختلف فئاهتم وتوجهاهتم
مع   تتكيف  أن  الفئات  هذه  استطاعت  إذا  إال  ذلك  يكون 
وتتفهم   حقائقها,  وتستوعب  العلمية,  احلركة  متطلبات 

 .مضامينها, وتتفاعل مع عمومياهتا, وتستند على مسلماهتا 
العلوم   مبعطيات  هتتم  اليت  العلمية  الثقافة  دور  يربز  وهنا 

وما  العلمية    والتقنية  احلركة  على  حتدثه  وانعكاسات  آاثر  من 
واالجتماعية   والقيمية  والسلوكية  والعقلية  املعرفية  املستوايت 
املعاصر   واالقتصادية وغري ذلك من مكوانت ومالمح اجملتمع 
يف توجهه العام حنو حتقيق اجملتمع العلمي القائم على املعرفة يف  

 (. 2010القرن احلادي والعشرين )زيتون, 
العلمي الثقافة  تعد  العلوم  لذا  تدريس  أهداف  أبرز  من  ة 

الطبيعية وأكثرها وظيفية؛ كوهنا تساعد على مواكبة التطورات  
العلمية والتقنية وتساهم يف استمراريتها, كما أهنا توجهها حنو  
وحل   اجملتمع  احتياجات  تلبية  يف  العلمية  املعرفة  استخدام 

  .ها مشكالته؛ فكان لزاًما على املتعلم أن ميتلك احلد الالزم من
جاهباور  املتعلمني   (Gahbauer, 2013) ويرى  اكتساب  أن 

للثقافة العلمية مطلب أساسي؛ ميّكنهم من االخنراط يف احلياة  
اجملتمع,   مستقبل  على  اإلجيايب  والتأثري  صحة    إذاليومية  إن 

 .اجملتمع تعتمد على الثقافة العلمية لدى أفراده
ميتلكه املتعلم ويستخدمه  وتشري الثقافة العلمية إىل كل ما  

العلم   بدور  الوعي  تنمي  اليت  العلمية,  املعرفة  من  بفعالية 
العالقة ذات  املعاصرة  القضااي  دراسة  يف  والرغبة     والتقنية, 

.(Cresswell & Vayssettes, 2006)   

من املؤشرات اليت حددهتا املعايري    د  ويرتبط هبذا املعىن عد 
طر  يف  العلمية   للرتبية  واالستفسارات  القومية  األسئلة  ح 

والتفسري   الوصف  على  والقدرة  حمددة  إجاابت  عن  والبحث 
املقاالت   قراءة  يف  املستمرة  والرغبة  الطبيعية  ابلظواهر  والتنبؤ 
العلمية واالشرتاك يف احملاداثت االجتماعية, ابإلضافة إىل تقومي  
املعلومات العلمية على أساس مصدرها والطرق املستخدمة يف  

 National Research ا ومناقشة القضااي العلمية القائمة حتصيله
Council, 1996) .) 

العلوم        تعلم  أوجه جماالت  تعكس  املؤشرات  هذه  إن 
والوجدانية  -الطبيعية واملهارية  املتعلم    إذ,  -املعرفية  يكتسب 

العلم   عمليات  ويستخدم  متعددة,  مصادر  من  العلمية  املعرفة 
ومهارات التفكري املختلفة؛ لينظمها يف بنيته املعرفية, ويوظفها  

جزءً  فتصبح  احلقيقية,  احلياتية  املواقف  ممارسته    ايف  من 
  وتنعكس على اجتاهاته وقيمه واهتماماته )صباريين وجرادات, 

2011 .) 
ويف إطار االهتمام ابلثقافة العلمية املرتبطة ابلعلوم الطبيعية  

(  2010من الدراسات ومنها: دراسة )الزعيب,    جمموعةأجريت  
معلمي   لدى  العلمية  الثقافة  مستوى  قياس  إىل  هدفت  اليت 
العلمية   الثقافة  مبستوى  وعالقته  الثانوية  ابملرحلة  الفيزايء 

طالهبم؛   لدى  العلم  حنو  اهلدف  واالجتاهات  هذا  ولتحقيق 
إحدامها   أداتني  واستخدمت  الوصفي,  املنهج  اعتمدت 
الستقصاء   واألخرى  العلمية  الثقافة  مستوى  الستقصاء 

العلم  حنو  العلمية و   ,االجتاهات  الثقافة  أبعاد    املرتكزة   تناولت 
والطبيعة االستقصائية  : املعرفة العلمية،  على العلم واملتعلم وهي

العلم والتقنية    ، للعلم التفاعل بني  للتفكري وفهم  والعلم كطريقة 
و واجملتمع العلمية  قد  ,  الثقافة  مستوى  تدين  نتائجها  أظهرت 

ارتباطية   عالقة  وجود  أظهرت  والطالب, كما  املعلمني  لدى 
ومستوى   املعلمني  لدى  العلمية  الثقافة  مستوى  بني  موجبة 

ط  لدى  العلم  حنو  واالجتاهات  العلمية  ودراسة  الثقافة  الهبم, 
الثقافة  2013)بوقس,   مستوى  حتديد  إىل  هدفت  اليت   )

وعمليات العلم لدى طالبات الرتبية العلمية؛ ولتحقيق    ، العلمية 
مقياسني   واستخدمت  الوصفي,  املنهج  اعتمدت  اهلدف  هذا 

واآلخر لقياس عمليات    ،أحدمها لقياس مستوى الثقافة العلمية 
والتكاملية,  األساسية  اتناولت  و   العلم  العلمية أبعاد    لثقافة 
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وهي  واملتعلم  العلم  على  العلمية  املرتكزة  واملعرفة  العلم  طبيعة   :
العالقة   العلم والتقنية واجملتمع وفهم  التبادلية بني  العالقة  وفهم 
العلم   ومهارات  والبيئة  واجملتمع  والتقنية  العلم  بني  التبادلية 

أنقد  و   األساسية والتكاملية,  نتائجها  العلمية    أظهرت  الثقافة 
أفراد   لدى  متوسطة  بنسبة  متوفرة  األساسية  العلم  وعمليات 
لدى   التكاملية  العلم  عمليات  توفر  عدم  أظهرت  العينة, كما 

وكراوفورد ماير  ودراسة  الدراسة,   ,Meyer & Crawford) عينة 

التنويع يف استخدام اسرتاتيجيات   (2015 اليت كشفت عن أثر 
تنمية   على  العلوم  املتعلمني؛  تعليم  لدى  العلمية  الثقافة 

التجرييب   شبه  املنهج  اعتمدت  اهلدف  هذا  ولتحقيق 
والضابط  التجريبية  القبلي  للمجموعتني  االختبار  ذات    –ة 

العلمية,    البعدي,  الثقافة  مستوى  لقياس  أداة  واستخدمت 
على العلم واملتعلم مها:    املرتكزةعدين للثقافة العلمية  وتناولت بُ 

وقد أظهرت نتائجها  ,  واملمارسات العلمية  مهارات االستقصاء 
اجملموعتني   درجات  متوسط  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود 

برادي التجريبية, ودراسة   التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة 
(Brady, 2017)   اليت كشفت عن معايري إكساب طالب املرحلة

فة العلمية من خالل تعليم العلوم؛ ولتحقيق هذا  اجلامعية للثقا
لتحليل   أداة  واستخدمت  الوصفي,  املنهج  اعتمدت  اهلدف 

  عدين للثقافة العلمية بُ وتناولت  األدبيات والدراسات السابقة,  
واملتعلم  املرتكزة العلم  املهارات  على    واملمارسات   بحثيةال  مها: 

الثقافة    علمية,ال إكساب  معايري  أن  نتائجها:  أظهرت  وقد 
املشكلة   حتديد  ومنها:  البحثية  املهارات  يف  تتحدد  العلمية 
صحة   واختبار  الفروض  وفرض  ومعاجلتها  املعلومات  ومجع 
املمارسات   إىل  ابإلضافة  وتعميمها,  النتائج  وحتديد  الفروض 
والقياس   واالستنتاج  والتصنيف  املالحظة  ومنها:  العلمية 

املكانية  وا العالقات  واستخدام  األرقام  واستخدام  التصال 
التعريف اإلجرائي وضبط املتغريات والتجريب  و والزمانية والتنبؤ  

( اليت هدفت إىل  2017وتفسري البياانت, ودراسة )احلدايب,  
واألحياء   الكيمياء  معلمي  لدى  العلمية  الثقافة  قياس مستوى 

اعتمدت اهلدف  ولتحقيق هذا  اخلدمة؛  الوصفي,    قبل  املنهج 

  اعدً بُ وتناولت  واستخدمت أداة لقياس مستوى الثقافة العلمية,  
العلم واملتعلم  ل  اواحدً  املرتكزة على  العلمية  املعرفة    وهو: لثقافة 

العلمية  العلمية,   الثقافة  مستوى  تدين  نتائجها  أظهرت  وقد 
 . لدى أفراد العينة

الثقافة العلمية  وعلى الرغم من وفرة الدراسات اليت تناولت  
والزمانية   املكانية  وحدودها  عيناهتا  واختالف  متغرياهتا  وتنوع 

الضوء على الثقافة العلمية كمنظومة    إال أهنا مل تلق    ونتائجها,
املعاصر,    ة مرتابطة هلا ثالث العلم واملتعلم واجملتمع  عناصر هي: 

ويتأثر ابآلخر,   يؤثر  املتعلم    إذكل عنصر  إكساب  تسهم يف 
املعرفية   التعلم  مبجاالت  ترتبط  وشاملة  متكاملة  علمية  خربة 
معاجلة   العلمية يف  املعرفة  لتوظيف  الالزمة  والوجدانية  واملهارية 

فإ وعليه  احتياجاته,  وتلبية  اجملتمع  اجملتمع  مشكالت  تطور  ن 
فراده علمًيا وعملًيا, ومن هنا تربز احلاجة  أهو انعكاس لتطور  

الثقافة   مؤشرات  توفر  مدى  وحتديد  الواقع  لتشخيص  املاسة 
العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة لدى املتعلمني, وهذا ما تتفرد به  

 الدراسة احلالية. 

 :الدراسة مشكلة 
  العلمية  الرتبية   جمال  يف   احلديثة  التطورات  ضوء  يف  

  املشاريع  إليه  أشارت   وما,  املعرفة   جمتمع  حنو   العاملي  والتحول 
  وفًقا   وتطويرها  العلمية  ابلثقافة  االهتمام  ضرورة  من  واملؤمترات

  أطلقته   الذي (  2061)  مشروع  أبرزها   ولعل,  العاملية   للتوجهات
   American Association for the)  األمريكية  الرابطة

Advancement of  Science, 1993)     للثقافة   األول   واملؤمتر  
  للعلوم   عبدالعزيز   امللك   مدينة   نظمته  الذي (  2013)  العلمية 
  آل   مؤسسة   نظمته  الذي (  2018)  املعرفة   ومؤمتر ,  والتقنية 
  جمتمع   إىل  للتحول  الوطنية  االسرتاتيجية  به  أوصت  وما,  مكتوم
  التنمية   وخطة (,  2014,  والتخطيط   االقتصاد   وزارة)  املعرفة 

,  والتخطيط   االقتصاد   وزارة)  السعودية  العربية  للمملكة  العاشرة
  جملتمع   الداعمة   واألحباث  الدراسات  إجراء  ضرورة من (, 2015
  ابلثقافة   تعتين   معاصرة   منهج   وثيقة   غياب  إىل   ابإلضافة ,  املعرفة 

  الدراسات   من   االستفادة  وضعف,  اجلامعي  التعليم  يف   العلمية 
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  االهتمام   وإغفال ,  الدراسية   الربامج   بتطوير   العالقة   ذات 
,  والرتبوية   الطبيعية   العلوم   بني  مشرتك   كهدف  العلمية  ابلثقافة

  الثقافة   تطوير  بدراسة  يتعلق  فيما  البحثية  اجلهود  يف   والقصور
  حتددت ,  التعلم  مبجاالت  وربطها  مصادرها  لتطور  تبًعا  العلمية
  ضوء   يف  العلمية  الثقافة  مؤشرات  غياب   يف  الدراسة  مشكلة
  علم   حدود   يف -الدراسات  النعدام   ونظرًا,  املعرفة   جمتمع

الثقافة العلمية يف ضوء منظومة متكاملة    تناولت   اليت  -الباحثة
  الدراسة احلالية   فإن  ؛ تتشكل من العلم واملتعلم واجملتمع املعاصر 

  يف   العلمية   الثقافة  مؤشرات  توفر   مدى   عن   الكشف  إىل  هتدف
  امللك   جبامعة  العلوم  كلية  طالبات   لدى  املعرفة  جمتمع  ضوء
 .خالد

 :الدراسة أسئلة 
 :يني اآلت السؤالني  عن  لإلجابة  احلالية  الدراسة  سعت

 املعرفة؟  جمتمع ضوء   يف  العلمية  الثقافة مؤشرات  ما  .1
  جمتمع   ضوء  يف   العلمية   الثقافة  مؤشرات   توفر   مدى  ما .  2

 خالد؟  امللك  جبامعة  العلوم  كلية  طالبات لدى  املعرفة 

 :الدراسة  أهداف 
 :إىل احلالية  الدراسة  هدفت

  جمتمع   ضوء   يف   العلمية   الثقافة   مبؤشرات  قائمة  إعداد.  1
 .املعرفة 

  ضوء   يف   العلمية   الثقافة   مؤشرات  توفر   مدى   عن   الكشف.  2
 .خالد  امللك  جبامعة  العلوم  كلية   طالبات لدى  املعرفة  جمتمع

 :الدراسة  أمهية 
 :أييت  فيما احلالية الدراسة أمهية   تكمن

  ضوء   يف   العلمية   الثقافة   مبؤشرات   مقرتحة   قائمة  تقدمي .  1
 .املعرفة  جمتمع

  يف   العلوم   معلم  إعداد  برامج  تطوير  يف  النتائج  من  اإلفادة.  2
 .الوطين التحول فكرة ضوء 

  مبجال   املرتبطة   العلمية   واألحباث  الدراسات   وإثراء   دعم.  3
 .العلمية الرتبية 

  حمو   يف  تساعد  أن  ميكن   وتوصيات   نتائج  إىل  التوصل .  4
  .هبا  املرتبطة  املشكالت  من  واحلد  العلمية األمية 

   :الدراسة حدود
 :أييت  ما على  احلالية الدراسة اقتصرت 

  الثقافة   مؤشرات توفر  مدى عن   الكشف :  موضوعية  حدود  -
 .املعرفة  جمتمع ضوء يف  العلمية 

  العلوم   كلية  طالبات  من   عشوائية   عينة:  بشرية  حدود -
 .وأحياء( وفيزايء  كيمياء) ختصص  خالد امللك جبامعة

  العربية   ابململكة   خالد   امللك  جامعة :  مكانية   حدود  -
  .السعودية 

  العام   من   األول  الدراسي  الفصل  يف  التنفيذ :  زمانية   حدود -
 (. 2019-2018)  اجلامعي

 :الدراسة مصطلحات 
  ابلدراسة   الصلة   ذات  والدراسات  األدبيات  ضوء   يف
 :يةاآلت املصطلحات حتديد  مت, احلالية 

 : العلمية الثقافة   مؤشرات. 1
 :(Scientific literacy  ) 

  املؤشر (   2015:12)  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برانمج  يعرف 
  منهجية   شروط   وفق  عليها  صل حي   نوعية  أو  كمية   معلومة"   أبنه 

 ." وثباهتا  صدقها   تضمن حمددة
  احلد "  أبهنا  العلمية  الثقافة(   2016:62)  الشياب  يعرفو 
  الفرد   تزويد  يلزم   اليت   واالجتاهات  واملهارات   املعارف  من   األدن 

  يف   التقنية  وتطبيقاهتا  العلمية   املعرفة   مع   التعامل   من   ليتمكن   هبا 
 ." جمتمعًيا  احملددة األطر  ضمن   احلياتية مشكالته  حل

:  أبهنا  إجرائًيا  العلمية  الثقافة   مؤشرات  الباحثة  رفعّ وتُـ 
  املعارف   مع   بفاعلية  الطالبة   تعامل   إىل   تشري   اليت   العالمات 
  وتوظيفها   التقنية   وتطبيقاهتا   العلمية   واالجتاهات   واملهارات 

 .املعاصر  اجملتمع خدمة  يف  عالية بكفاءة
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 (Knowledge Society):  املعرفة جمتمع . 2
 Scardamalia,  & (Bereiter 0082: 2) وسكاردمليا  بريرت  هيعرف 

  املعرفة   وابتكار   وتنظيم  استيعاب   على   القادر   اجملتمع   أبنه "
  االقتصادية   التنمية  إحداث  يف  الرئيس  العامل  تصبح   حبيث

 ." واالجتماعية
  يشتغل   الذي   اجملتمع " أبنه(  2009:11) احلاج  يعرفه   كما

  بكفاءة   وتوظيفها   وتوزيعها   ومجعها   املعرفة   إبنتاج  أفراده  معظم 
 ". اجملتمعي  النشاط جماالت يف

  يف   يستند   الذي  اجملتمع:  أبنه   إجرائًيا   الباحثة   وتـُّعرفه     
  وإنتاجها   معاجلتها  حيث  من   العلمية   املعرفة  على   نشأته

  شاملة   تنمية  حتقيق  هبدف  وتوظيفها؛  ونشرها  وتداوهلا
 .ومستدامة

 :الدراسة   منهج
  األدبيات   مجع   يف   الوصفي  املنهج  الدراسة   استخدمت 

  وحتليل   األداة   وإعداد ,  النظري  اإلطار   وأتصيل   وحتليلها
 .النتائج

 :الدراسة   وعينة جمتمع
  جبامعة   العلوم   كلية  طالبات  من  الدراسة  جمتمع  نتكو       

  والبالغ (,  والفيزايء   والكيمياء   األحياء   ختصص)  خالد  امللك
  كلية   على  الدراسة  اقتصرت   وقد,  طالبة (  600)  عددهن

  على   القائم  وتعليمها  تعلمها  لطبيعة   نظرًا  الطبيعية؛   العلوم 
  املتغريات   لضبط  الطالب؛  استبعاد   مت  كما,  احلياتية  تطبيقاهتا
  إذ ,  األصلي   اجملتمع  من  عشوائية  عينة  اختيار   ومت  ,الدخيلة 
  على   التدريس   هيئة   عضوات   قبل   من   االستباانت   وزعت

  العينة   نسبة  بلغت   وقد,  احملاضرات  جدول  حسب  الشعب
اآليت  موزعة %(,  34) النحو  )على    لتخصص %(  14: 

  لتخصص %(    8)  و  الكيمياء  لتخصص%(  12)و  األحياء
 .الفيزايء 

  : الدراسة أداة 
  الثقافة   مؤشرات   لقياس   استفتاء   أداة  الدراسة  تضمنت 

  للخطوات  وفًقا   داة األ  إعداد ومت ,  املعرفة   جمتمع   ضوء  يف   العلمية 
 :ية اآلت
  واملشاريع   السابقة   والدراسات  األدبيات   على   االطالع  .1

  مقدمة   يف   إليها   اإلشارة  مت -  العالقة   ذات   واملؤمترات 
 . -الدراسة ومشكلة 

  الكشف   إىل   هدف  وقد :  االستفتاء   من   اهلدف  حتديد   .2
  جمتمع   ضوء   يف   العلمية   الثقافة  مؤشرات   توفر   مدى   عن

 .العلوم  كلية  طالبات لدى  املعرفة 
  جمتمع   ضوء   يف   العلمية   الثقافة   مبؤشرات  قائمة  إعداد.  3

  الثقافة   أبعاد   حددت   اليت  الدراسات  حصر   مت   فقد:  املعرفة 
 : اآليت  اجلدول يف  على النحو املوض ح , العلمية 

 1جدول
 : لعلوم الطبيعية اب املرتبطة أبعاد الثقافة العلمية تصنيف

 املالحظات  أبعاد الثقافة العلمية  الدراسات 
العلمية ( 2010)الزعيب,   للعلم  ،املعرفة  االستقصائية  وفهم   ،والطبيعة  للتفكري  والعلم كطريقة 

 . التفاعل بني العلم والتقنية واجملتمع
 . التصنيف يشري إىل اجملال املعريف واملهاري 

 ( 2013)بوقس,  
 

 

العلم والتقنية واجملتمع   التبادلية بني  العالقة  العلمية وفهم  العلم واملعرفة  طبيعة 
وا واجملتمع  والتقنية  العلم  بني  التبادلية  العالقة  العلم  وفهم  ومهارات  لبيئة 

 . األساسية والتكاملية

 . التصنيف يشري إىل اجملال املعريف واملهاري 

 . مجيع جماالت التعلم . معريف ومهاري ووجداين  ( 2013,  الشهراين)
 

(Brady, 2017) 
 . التصنيف يشري إىل اجملال املهاري . مهارات حبثية وممارسات علمية

 

Garcia, 2018) ) 
واملهاري    املعريف  اجملال  إىل  يشري   التصنيف . العلم وممارسة عمليات العلم واالتصال العلمي فهم طبيعة  

 . والوجداين 
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  أبعاد   حتديد  يف  اتباينً   هناك   أن  (1اجلدول )  من  نالحظ
  املعارف   مبجايل   مرتبطة   مجيًعا   لكنها ,  العلمية  الثقافة 

  اليت (  2013,  الشهراين)  دراسة  عدا  فيما ,  واملهارات
 ,Garcia) ودراسة  صريح   بشكل   الوجداين  اجملال  أضافت 

  الثقافة   أن   منطلق  ومن ,  ضمين   بشكل  تناولته   اليت  (2018
  املعريف   اجلانب يعزز    وجداين   جانب  تتطلب   العلمية 

,  التعلم  جماالت   وفق   األبعاد  تصنيف   اعتماد   مت,  واملهاري
  ضوء   يف  العلمية  الثقافة  مبؤشرات  قائمة  إىل  اخللوص  ومت

)البعد  هي  رئيسة  أبعاد(  3)  مشلت  املعرفة  جمتمع   املعريف : 
  مؤشرات (  10)  بعد  كل  من  يتفرع(,  والوجداين  واملهاري

 :على النحو اآليت 
 :املعريف  البعد   -أ

,  حقائق )  املعريف   للهرم   وفًقا   العلمية  املعرفة  حتصيل   -
 .( تعميمات,  مفاهيم 

 .والرباهني ابألدلة مدعمة   علمية معرفة   تقدمي -
 .العلمية املنهجية  ابستخدام  مبتكرة علمية  معرفة  إنتاج  -
  احلياتية  ابملواقف   املتصلة   العلمية   املعرفة  تطبيق  -

 .املختلفة 
 .املغلوطة  العلمية  املعرفة تقنني -
  جماالت  بني  العالقة  عن  الناتج   املعريف  التكامل  بيان  -

  هلندسة او   والرايضيات  الطبيعية   العلوم)  املختلفة  العلوم
 .(والتقنية 

  املعرفة   ضوء  يف   املعاصرة  اجملتمعية  القضااي  مناقشة  -
 . العلمية 

  على   احلكم  يف  العلمية  املعرفة  على   االستناد  -
  . العالقة ذات  املوضوعات 

  التفاعلية   العالقة  على  العلمية   املعرفة  إثراء  أثر   استنتاج  -
 .واجملتمع  والتقنية   العلم بني
  التفاعلية   العالقة  على  العلمية   املعرفة  إثراء  أثر   استنتاج  -
 .والبيئة  واجملتمع  والتقنية   العلم بني
 

 :املهاري  البعد -ب
 .املفقودة العلمية املعرفة  عن البحث -
 .العلمية املعرفة   تعلم يف  احلديثة  التقنية استخدام -
  يف   املهتمني   مع  العلمي   املعريف  التواصل   مهارات  تفعيل  -

  .اجملال
  املعرفة   ابستخدام   القائمة  اجملتمعية  املشكالت  حل  -

 .العلمية 
 .العلمية  املعرفة تناول  يف  الناقد  التفكري مهارات   ممارسة -
 .العلمية املعرفة  دراسة يف  العلم عمليات  ممارسة -
 .العلمية ابملعرفة   املرتبطة العملية الفنية  املهارات  ممارسة -
 .العلمية  للمعرفة والعملي النظري  اجلانب بني الربط  -
  املعرفة   تطوير  يف  اإلبداعي  التفكري   مهارات  ممارسة   -

 .العلمية 
  املعرفة   معاجلة  يف  العلمي  التفكري  مهارات  ممارسة  -

 .العلمية 
 :الوجداين البعد   -ج
 .العلمية  املعرفية  واملتغريات املستجدات  مع  التكيف -
 .العلمي املعريف االقتصاد  ثقافة  نشر  -
 .املتخصصة  العلمية لألحباث  املعريف النتاج  من  اإلفادة  -
 .اجملتمع  أفراد لدى العلمية  األمية حمو يف  اإلسهام  -
(  واألمانة   واملوضوعية   الدقة )  العلم   أبخالقيات   االلتزام   -
 .العلمية  املعرفة مع التعامل  يف

 .واسع نطاق  على  العلمية املعرفة  تداول  -
 .تشاركي سياق  يف  العلمية  املعرفة بتطوير  االهتمام  -
  املعرفة  استثمار جمال  يف  العاملية التجارب على  االطالع -

 .العلمية 
 .املستدام  الذايت ابلتعلم  العلمية املعرفة  تنمية  -
  . املستخدمة العلمية  املعرفة مصادر   تنويع -

  أسئلة   من  األول   السؤال  عن   اإلجابة  متت   وبذلك 
  .الدراسة

 :لالستفتاء  األولية  الصورة إعداد . 4



 ( م2020فرباير  /هــ1441الرايض )مجادى اآلخرة    – 4العدد  – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية

 

102 

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

  املتوسط   إىل  ابإلضافة  ونسبًيا   رقمًيا   التوفر   درجة  تقدير 
 : (2) للجدول  وفًقا   األداة يف  احلسايب

 2جدول 
 : العلمية الثقافة مؤشرات لتوفر احلسايب واملتوسط والنسيب الرقمي التقدير 
 املتوسط احلسايب التقدير النسيب  التقدير الرقمي مدى التوفر م
 ( 2.33) ≤ (٪100-85) 3 متوفر  1
 (2.33> ) (٪ 85> -70) 2 ما  إىل حد   2
 (1.66> ) (٪ 70> ) 1 متوفر غري  3

 :االستفتاء  صدق   حساب. 5
  بعرضه   لالستفتاء   الظاهري  الصدق   من  التحقق   مت     

  والعلوم   العلمية  الرتبية   يف   املتخصصني  من   جمموعة   على
(  10)  عددهم  البالغ  التدريس   هيئة  أعضاء  من  الطبيعية

 :حول آرائهم إلبداء حمكمني؛
  للهدف  ومناسبتها  لألداة   واللغوية  العلمية  الصحة
,  حتته   يندرج   الذي   ابلبعد  مؤشر   كل   وارتباط  وأمهيتها 

  تعديل   أو   حذف  أو   إضافة   اقرتاح  إىل   ابإلضافة 
 .احملكمني  آراء وفق التعديالت إجراء  مت  وقد, للمؤشرات

  . االستفتاء ثبات  حساب. 6
 معامل  ابستخدام  االستفتاء   ثبات  حساب  مت     

Cronbach α,   معامل   حساب   نتائج  يوضح اآليت  واجلدول  
 :الثبات

  3 جدول
 فتاء: نتائج حساب معامل ثبات ألفاكرونباخ لالست

 معامل الثبات  عدد املؤشرات لكل بعد بعاداأل
 70. 10 معريف

 70. 10 مهاري

 70. 10 وجداين 

 85. 30 األبعاد ككل 

  االستفتاء   ثبات  معامل   أن  ( 3)  اجلدول  من   يتضح      
  االستفتاء   أن   على  يدل  وهذا(  0.85)  يساوي  ككل
  .الثبات  من  مقبولة   درجة على
 :النهائية بصورته االستفتاء إخراج. 7

  إىل   اخللوص   مت ,  وثباهتا  األداة   صدق   من   التأكد   بعد     
  ا مؤشرً (  30)  على  احتوى  إذ ,  لالستفتاء   النهائية   الصورة
  للتطبيق   اصاحلً   االستفتاء  أصبح  وبذلك ,  أبعاد (  3)  ضمن
 .الدراسة  عينة  على
 :التطبيق  إجراءات. 8
  العائد  وكان  ، العينة  أفراد   على   االستفتاء  توزيع  مت     
  لعدم   منه؛ (  56)  استبعاد   مت (,  300)  أصل   من (  260)

  أسئلة   عن   واإلجابة  اإلحصائية   املعاجلات  إلجراء  صالحيته

  هلا   تستجب   مل  املؤشرات  من   عدد   يوجد  إذ,  الدراسة
   العينة.

 :اإلحصائية  املعاجلة أساليب . 9
  واملتوسطات   املئوية   والنسب  التكرارات   حساب  مت       

          ..األداة لبنود والرتب  احلسابية 

 :وتفسريها النتائج
  ضوء   يف  وتفسريها  ومناقشتها  للنتائج  عرض    أييت  فيما    

 :السابقة  والدراسات  النظري  اإلطار
 :األول  السؤال عن  ابإلجابة املتعلقة  النتائج -أ
  الدراسة   أسئلة   من  األول  السؤال   عن   اإلجابة   متت    

  ضوء   يف  العلمية   الثقافة  مؤشرات   ما "  على   نص   الذي
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  إجراءات   من   3  رقم   اخلطوة  يف   وذلك ",  املعرفة؟  جمتمع
  يف   العلمية   الثقافة   مبؤشرات  قائمة   إعداد   مت   إذ ,  الدراسة

:  البعد  هي   رئيسة  أبعاد(  3)  مشلت  املعرفة  جمتمع  ضوء 
(  10)  بعد  كل  من  يتفرع(,  والوجداين   واملهاري  املعريف)

 .مؤشرات 
,  الشهراين)  دراسة   مع   الدراسة   هذه  نتائج   اتفقت   وقد     

  للثقافة   األساسية  األبعاد   بتحديد   يتعلق  فيما(  2013
إذ  الطبيعية   العلوم  تعلم  جماالت   ضوء  يف   العلمية    تناولت ، 
حني ,  والوجداين   واملهاري  املعريف  اجملال   يف   اختلفت  يف 
  املعرفة   يف  حددهتا  اليت(  2010,  الزعيب )  دراسة  مع  ذلك

  كطريقة   والعلم  ، للعلم  االستقصائية   والطبيعة   العلمية 
  ودراسة ,  واجملتمع   والتقنية   العلم   بني   والتفاعل   ، للتفكري

  واملعرفة   ،العلم  طبيعة  يف  حددهتا  اليت(  2013,  بوقس )
  ، واجملتمع  والتقنية  العلم  بني  التبادلية  والعالقة  ،العلمية 

  ومهارات  والبيئة  واجملتمع  والتقنية   العلم بني  التبادلية والعالقة 
  اليت    (Brady, 2017)   ودراسة ,  والتكاملية  ساسية األ  العلم

 ودراسة ,  العلمية  واملمارسات  البحثية   املهارات   يف   حددهتا 
(Garcia, 2018) وممارسة   العلم  طبيعة   فهم  يف  حددهتا  اليت  

  دراسة   مع  اتفقت   كما,  العلمي   واالتصال  العلم  عمليات 
,  املعرفة   مبجتمع  الثقافة  بربط   يتعلق   فيما (  2012,  عليان)

 :ابآليت   ذلك تفسري  وميكن 

  ا علميً   امصطلحً  بصفته  العلمية   الثقافة  مفهوم يتضمن .1
(,  العلمية  واالجتاهات   واملهارات   املعارف  من   جمموعة )

 .ذه اجملاالت هب  مرتبط العلمية  الثقافة حتقيق  فإن وعليه
  املعرفية )  التعلم  جماالت  تناولت   الدراسات   مجيع.  2

  وذلك ,  ضمنًيا   كلية  أو  جزئية   بصورة (  والوجدانية   واملهارية 
  اجملاالت   إىل   اإلشارة  وبدون  أبعاد   أو   مؤشرات   صورة  يف

 .منها   تفرعت  اليت
  التعلم   جماالت  وفق  العلمية   الثقافة  أبعاد  تصنيف.  3

  ويسّهل ,  بُعد  بكل   املرتبطة  املؤشرات   تقنني  يف   يساعد
  املناسبة.  األدوات  ابستخدام  املخرجات  قياس عملية 

  هو  العلمية   الثقافة   حمتوى  اشتقاق   مصادر  أحد.  4
 .ملصادرها تبًعا   تطويرها  ي ينبغ لذا  املعاصر؛  اجملتمع

  العالقة   تدعم  الطبيعية  لعلوم اب  املرتبطة  العلمية  الثقافة.  5
 .واجملتمع  العلوم بني  التفاعلية 

 :الثاين  السؤال عن ابإلجابة   املتعلقة النتائج  - ب
  مدى   ما "   على   نص   الذي  الثاين   السؤال   عن  لإلجابة   
  لدى   املعرفة  جمتمع   ضوء   يف   العلمية   الثقافة  مؤشرات   توفر 

 . "خالد؟  امللك  جبامعة  العلوم  كلية  طالبات
  حساب   مت   كما ,  الدراسة  عينة   على   االستفتاء   تطبيق  مت  

,  والرتب   احلسابية  واملتوسطات   املئوية   والنسب   التكرارات 
 :النتائج هذه توضح  ية اآلت  واجلداول

  4 جدول
 املعريف  للبعد العلمية الثقافة مؤشرات توفر مدى نتائج 
 
 م

 عدد العينة املؤشرات 
 

 مدى التوفر

ات 
سط

ملتو
ا

 

يب 
لرتت

ا
 غري متوفر  ما  متوفر إىل حد   متوفر 

 ٪ ت  ٪ ت  ٪ ت  204
 1 2.6 3.4 7 32.8 67 63.7 130 للهرم املعريف )حقائق, مفاهيم, تعميمات( ا املعرفة العلمية وفقً حتصيل  1

 2 2.46 5.4 11 43.6 89 51 104 تقدمي معرفة علمية مدعمة ابألدلة والرباهني.  2

 5 2.30 13.2 27 43.1 88 43.6 89 إنتاج معرفة علمية مبتكرة ابستخدام املنهجية العلمية.  3

 7 2.27 14.7 30 43.1 88 42.2 86 تطبيق املعرفة العلمية املتصلة ابملواقف احلياتية املختلفة. 4

 9 2.05 23.5 48 48 98 28.4 58 تقنني املعرفة العلمية املغلوطة.  5

بيان التكامل املعريف الناتج عن العالقة بني جماالت العلوم املختلفة   6
 التقنية(. و اهلندسة  و الرايضيات و )العلوم الطبيعية 

98 48 77 37.7 29 14.2 2.34 4 

 8 2.12 22.5 46 43.1 88 34.3 70 مناقشة القضااي اجملتمعية املعاصرة يف ضوء املعرفة العلمية.    7
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  للبعد )  العلمية  الثقافة  مؤشرات  أن  إىل   (4)  اجلدول  يشري
  لدى   ما  حد    إىل   متوفرة  املعرفة   جمتمع   ضوء   يف (  املعريف 

(,  2.31)  العام   املتوسط  بلغ  فقد,  العلوم  كلية   طالبات
 توفرًا  األكثر هو ( 1) املؤشر  أن   يتضح كما

يليه 2.6)  بنسبة    يليه (  2.46)  بنسبة (  2)  املؤشر   (, 
(  9  و  6)  املؤشران   يليه(  2.41)بنسبة  (  10)  املؤشر
 يليه  (,  2.30)  بنسبة(  3)  املؤشر  يليه ( 2.34)  بنسبة 
 بنسبة ( 4)  املؤشر يليه(  2.28) بنسبة ( 8)  املؤشر

(  5)  املؤشر   يليه ( 2.12)   بنسبة ( 7)  املؤشر   يليه ( 2.27) 
 (.   2.05)  بنسبة 
  للبعد )   العلمية  الثقافة   مؤشرات  عدد  أن  سبق  مما  يتبني    

  بنسبة   مؤشرات (  5)  املتوفرة  املعرفة   جمتمع  ضوء   يف (  املعريف 
(2.43 .) 

(  5)  ما   حد    إىل   املتوفرة  املؤشرات   عدد   أن   حني   يف     
.متوفرة  غري  مؤشرات  يوجد   وال (  2.2)  بنسبة  مؤشرات 

 5 جدول
 :املهاري للبعد العلمية الثقافة مؤشرات توفر مدى نتائج

     العلمية   الثقافة   مؤشرات  أن   إىل(5اجلدول)  يشري   
  ما   حد    إىل   متوفرة   املعرفة   جمتمع   ضوء  يف(  املهاري  للبعد )

(,  2.29) العام  املتوسط بلغ   فقد, العلوم  كلية  طالبات لدى
  بنسبة   توفرًا   األكثر   هو(  18)  املؤشر  أن   يتضح   كما

  املؤشر   يليه (  2.38)  بنسبة (  16)  املؤشر   يليه (  2.45)

  بنسبة      (20)  املؤشر  يليه (  2.35)  بنسبة(  12)
 (,  2.29)  بنسبة(  17)  املؤشر  يليه  ( 2.34)

 (  19)  املؤشر يليه(  2.28) بنسبة ( 13)  املؤشر يليه
 

 6 2.28 14.7 30 42.2 86 43.1 88 االستناد على املعرفة العلمية يف احلكم على املوضوعات ذات العالقة.     8

  تقنيةالتفاعلية بني العلم والاستنتاج أثر إثراء املعرفة العلمية على العالقة  9
 واجملتمع. 

95 46.6 84 41.2 25 12.3 2.34 4 

قنية  استنتاج أثر إثراء املعرفة العلمية على العالقة التفاعلية بني العلم والت 10
 واجملتمع والبيئة. 

99 48.5 89 43.6 16 7.8 2.41 3 

  2.31 النتيجة العامة للبعد املعريف

 
 م

عدد   املؤشرات
 العينة

 

 مدى التوفر 

ات 
سط

ملتو
ا

 

يب 
لرتت

ا
 غري متوفر  حد  ما  متوفر إىل متوفر  

 ٪ ت  ٪ ت  ٪ ت 204
 10 2.18 20.6 42 40.7 83 38.7 79 البحث عن املعرفة العلمية املفقودة.  11

 3 2.35 13.2 27 38.2 78 48.5 99 احلديثة يف تعلم املعرفة العلمية.   قنيةاستخدام الت 12

 6 2.28 16.2 33 48.5 99 35.3 72 تفعيل مهارات التواصل املعريف العلمي مع املهتمني يف اجملال.   13

 9 2.19 16.2 33 48.5 99 35.3 72 حل املشكالت اجملتمعية القائمة ابستخدام املعرفة العلمية.  14

 8 2.20 17.6 36 44.6 91 37.7 77 ممارسة مهارات التفكري الناقد يف تناول املعرفة العلمية.  15

 2 2.38 13.2 27 40.2 82 46.1 94 ممارسة عمليات العلم يف دراسة املعرفة العلمية.  16

 5 2.29 10.3 21 50.5 103 39.2 80 ممارسة املهارات الفنية العملية املرتبطة ابملعرفة العلمية.  17

 1 2.45 8.3 17 38.2 78 53.4 109 الربط بني اجلانب النظري والعملي للمعرفة العلمية. 18

 7 2.27 14.2 29 44.1 90 41.7 85 ممارسة مهارات التفكري اإلبداعي يف تطوير املعرفة العلمية.  19

 4 2.34 11.8 24 42.2 86 46.1 94 ممارسة مهارات التفكري العلمي يف معاجلة املعرفة العلمية.  20

  2.29 النتيجة العامة للبعد املهاري
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 6 جدول
 دى توفر مؤشرات الثقافة العلمية للبعد الوجداين: نتائج م

 الرتتيب  مدى التوفر املتوسطات احلسابية  بعاداأل م
 1 إىل حد  ما 2.31 معريف 1
 2 ما  حد    إىل 2.29 مهاري 2
 2 إىل حد  ما 2.29 وجداين  3

    2.30 بعاد ككل األ 
  املؤشر  يليه( 2.20) بنسبة (  15) املؤشر  يليه( 2.27) بنسبة 

  (.2.18)  بنسبة(  11) املؤشر يليه ,(2.19)  بنسبة(  14)
(  املهاري للبعد)   العلمية الثقافة مؤشرات عدد أن سبق  مما  يتبني

(  2.38)  بنسبة   مؤشرات (  4)  املتوفرة  املعرفة   جمتمع  ضوء   يف
  مؤشرات (  6)  ما  حد    إىل  املتوفرة  املؤشرات  عدد  أن  حني  يف

 . متوفرة   غري مؤشرات   يوجد وال ( 2.23)  بنسبة 
السابق اجلدول  العلمية  أن إىل    يشري  الثقافة  )للبعد    مؤشرات 

املعرفة   الوجداين(  جمتمع  ضوء  لدى    يف  ما  حد   إىل  متوفرة 
العلوم  )  فقد ,  طالبات كلية  العام  املتوسط  كما  (,  2.29بلغ 
( يليه  2.44( هو األكثر توفرًا بنسبة  )25يتضح أن املؤشر )

( )30و  29املؤشران  بنسبة   )2.35( املؤشر  يليه   )26  )
( )2.33بنسبة  املؤشر  يليه   )24( بنسبة  يليه  2.30(   )

( )28و  23املؤشران  بنسبة   )2.28( املؤشر  يليه   )27  )
( يليه املؤشر  2.22( بنسبة )21( يليه املؤشر )2.26بنسبة )

 (. 2.11( بنسبة )22)
)للبعد        العلمية  الثقافة  مؤشرات  عدد  أن  سبق  مما  يتبني 

( املتوفرة  املعرفة  بنسبة    ( 4الوجداين( يف ضوء جمتمع  مؤشرات 
(  6حني أن عدد املؤشرات املتوفرة إىل حد  ما )  ( يف 2.37)

 ( وال يوجد مؤشرات غري متوفرة. 2.24مؤشرات بنسبة )

 7 جدول
 العلمية  النتائج العامة حلساب مدى توفر مؤشرات الثقافة 

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

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

  فقد يتضح أن أقل األبعاد توفرًا البعدان املهاري والوجداين,  

 
 م

 املؤشرات

عينة 
د ال

عد
 

 مدى التوفر  

ات 
سط

ملتو
ا

 

يب 
لرتت

ا
وفر  

مت
 إىل 

وفر
مت

 
 

وفر  ما  حد  
ري مت

غ
 

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت 204
 7 2.22 18.6 38 40.7 83 40.7 83 التكيف مع املستجدات واملتغريات املعرفية العلمية. 21

 8 2.11 26 53 37.3 76 36.8 75 نشر ثقافة االقتصاد املعريف العلمي.  22

 5 2.28 15.7 32 40.7 83 43.6 89 املتخصصة. اإلفادة من النتاج املعريف لألحباث العلمية  23

 4 2.30 15.7 32 38.7 79 15.7 32 سهام يف حمو األمية العلمية لدى أفراد اجملتمع. اإل 24

 1 2.44 9.8 20 36.3 70 53.9 110 االلتزام أبخالقيات العلم يف التعامل مع املعرفة العلمية.  25

 3 2.33 10.3 21 46.1 94 43.6 89 واسع. تداول املعرفة العلمية على نطاق  26

 6 2.26 14.2 29 45.1 92 40.7 83 االهتمام بتطوير املعرفة العلمية يف سياق تشاركي.  27

 5 2.28 14.7 30 42.6 87 42.6 87 االطالع على التجارب العاملية يف جمال استثمار املعرفة العلمية.  28

 2 2.35 12.7 26 39.2 80 48 98 ابلتعلم الذايت املستدام. تنمية املعرفة العلمية   29

 2 2.35 11.8 24 41.2 84 47.1 96 تنويع مصادر املعرفة العلمية املستخدمة.  30

  2.29 النتيجة العامة للبعد الوجداين 
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( هلما  العام  املتوسط  املعريف   2.29بلغ  البعد  يليهما   ,)
 . 2.31)ام )مبتوسط ع

( فيما  2010وتعزز هذه النتائج نتائج دراسة )الزعيب,      
الفيزايء   معلمي  لدى  العلمية  الثقافة  مستوى  بتدين  يتعلق 

( فيما يتعلق بتوفر الثقافة  2013ابألردن, ودراسة )بوقس,  
العلمية   الرتبية  طالبات  لدى  متوسطة  بدرجة  العلمية 

)احلدايب,   ودراسة  فيما 2017ابألردن,  بتدين    (  يتعلق 
قبل   الكيمياء واألحياء  العلمية لدى معلمي  الثقافة  مستوى 
اخلدمة ابليمن, على اعتبار أن توفر مؤشرات الثقافة العلمية  
يدل على مستوى الثقافة العلمية لدى أفراد العينة, وابلرغم  
من اختالف احلدود البشرية واملكانية هلذه الدراسات إال أهنا  

قافة العلمية يف الدول العربية, وقد تعزى  تشري إىل مستوى الث 
 :النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين إىل 

وفًقا   .1 الطبيعية  العلوم  وتعليم  تعلم  بضرورة  الوعي  قلة 
 .لتطبيقاهتا احلياتية والتغريات اجملتمعية

املعرفة   .2 جمتمع  العلمية يف ضوء  الثقافة  مستوى  اخنفاض 
و  التدريس؛  هيئة  عضوات  ذلك    مثمن  لدى  أثر  انعكاس 

 .على طالباهتن 
فيما   .3 الطالبة  املتمركزة حول  الفعالة  املمارسات  حمدودية 

العلوم   تدريس  وتطوير  وتقومي  وتنفيذ  بتخطيط  يتعلق 
 .الطبيعية 

اجملتمعية   .4 ابملشكالت  العلمية  املعرفية  ربط  يف  القصور 
  .القائمة واستخدام منهجية علمية ملعاجلتها 

ا.  5 البحثية  غياب عنصري  حلداثة والعملية يف املوضوعات 
املتعلقة مبشروعات التخرج واالقتصار على موضوعات نظرية  

  .مكررة
 :التوصيات

النتائج, عنه  أسفرت  ما  ضوء  الدراسة    يف  فإن 
 :يتاحلالية توصي مبا أي 

مع  .  1 يتناسب  مبا  العلمية  الثقافة  أبعاد  يف  النظر  إعادة 
 .الطبيعيةجماالت تعلم العلوم 

العلمية  .  2 الثقافة  مفهوم  تطوير  تستهدف  أحباث  إجراء 
 .حسب تطور مصادر اشتقاقها

العلوم   .3 وكليات  الرتبية  بني كليات  مشرتك  تعاون  عقد 
يهدف إىل تنمية الوعي بضرورة تعليم وتعلم العلوم الطبيعية  

 .وفًقا لتطبيقاهتا احلياتية والتغريات اجملتمعية
العلمية يف ضوء جمتمع املعرفة لدى أعضاء  تقومي الثقافة  .  4

هيئة التدريس بكليات العلوم؛ على اعتبار انعكاس أثر ذلك  
 .على الطالبات

التدريس  .  5 هيئة  ألعضاء  املهنية  التنمية  برامج  تكثيف 
 .بكلية العلوم فيما خيص املمارسات التدريسية الفعالة 

لعلمية يف  إعداد أدلة إجرائية توضح آلية توظيف املعرفة ا .6
 .بناء جمتمعات املعرفة 

العلوم حنو  7 التخرج يف كليات  أحباث  توجيه موضوعات   .
 بناء جمتمعات املعرفة, ودعمها ماداًي ومعنواًي. 

 املراجع: 
)األ  رمي  معلمات  (2018محري,  لدى  الفعال  التدريس  مهارات  تقومي   .

جمتمع   متطلبات  ضوء  يف  املتوسطة  ابملرحلة  رسالة  املعرفةالعلوم   .
 ماجستري غري منشورة, كلية الرتبية, جامعة امللك خالد. 

األ  اإل برانمج  املتحدة  )مم  العريب(.  2015منائي  املعرفة    , ماراتاإل   ,مؤشر 
 دار الغرير للطباعة والنشر. 

( ناه  اكتساب  2013بوقس,  عمليات  ومهارات  العلمية  املتعلم  ثقافة   .)
ابألردن,العلم.   املتخصصة  الدولية  الرتبوية    -683(,  7)  2  اجمللة 
708 . 

(. حنو منظومة معرفية متكاملة لتأسيس جمتمع املعرفة.  2009محد )أاحلاج,  
 . 40-3(,  22, )الرتبيةجملة  

( عبدالسالم  مستوى  2017احلدايب,  معلمي  (.  لدى  العلمية  الثقافة 
ابليمن.   جبامعة عمران  الرتبية  اخلدمة يف كلية  قبل  الكيمياء واألحياء 

 . 40-25(,  64, )اجمللة العربية للرتبية العلمية والتقنية
( خالد  التعليم, (.  2013احلذيفي,  مناهج  يف  العلمية  الثقافة    تضمني 

 السعودية, مركز التطوير الرتبوي. 
( الفيزايء يف  2010الزعيب, طالل  معلمي  لدى  العلمية  الثقافة  مستوى   .)

الثانوية مبدارس مديرية تربية الرصيفة ابألردن وعالقته مبستوى   املرحلة 
العلم.   حنو  واجتاهاهتم  العلمية  طالهبم  ابلكويت ثقافة  الرتبوية  ,  اجمللة 

24  (96  ,)215-245   . 
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التعليم  2013)  محدأالزمييت,   لتحديث  رؤية مستقبلية  العام يف  (.  الثانوي 
-230(,  135, ) جملة القراءة واملعرفةضوء متطلبات جمتمع املعرفة.  

254 . 
 ( عايش  العلوم  (.  2010زيتون,  مناهج  يف  املعاصرة  العاملية  االجتاهات 
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 السعودية. 
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 عي. التعليم اجلام
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   الدوحة: قطر.لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات.  
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Abstract: The study aimed at investigating the extent availability of Scientific literacy   in the light of the knowledge society 

for Science College female students at King Khalid University. The researcher used the descriptive approach, and 

implemented a survey about Scientific literacy   in the light of the knowledge society after ensuring its validity and reliability. 

The sample consisted of 204 Science College female students at King Khalid University in the first academic semester of 

(2018-2019). Statistical analysis was done by calculating the frequencies, percentages, means. The results of the study 

showed that scientific culture, in the light of the knowledge society, has three dimensions related to the fields of learning 

(cognitive, skills and sentimental(where the fields of learning are branched into 30 indicators. 

Also, the results showed that Scientific literacy   in the light of the knowledge society is available to a certain extent among 

the sample member, Where the general average (2.29), According to what have been mentioned, some recommendations 

were made. 

 

Keywords: Scientific Culture, Science, Knowledge Society. 
 



 



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

 علي عامر حسن آل مبيت                        عبدالرمحن عامر حسن الشهري
 جامعة امللك خالد أبهبا  -ختصص املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية

 
 هـ20/4/1441 وقبل - هـ29/1/1441 قدم للنشر

هتم العملية للتعّلم النشط ااملعلمني للتعّلم النشط، وكذلك الكشف عن كيفية تطبيقهم وممارس تصوراتهدف هذا البحث إىل الكشف عن املستخلص: 
  الباحثان يف تناول موضوع البحث من منطلقات النموذج التفسريي ملرتبطة بتطبيق التعّلم النشط، وانطلقداخل الصف الدراسي، وعن بعض العناصر ا

ُمستمدة من البياانت اليت مت  املمارسة العملية للتعلم النشطنظرية تُفّسر  للوصول إىل  اليت تنتمي إىل البحث النوعي النظرية اجملذرة منهجية استخدام مت إذ
على بطاقة التعّلم النشط اليت مينحها  ( معلًما حصلوا20، وقد مت هذا البحث على عينة قصدية تكونت من )من خالل املقابالت واملالحظات مجعها

أربع ن من تتكو  و  من خالل الرتميز االنتقائي مت تسميتها بـ)الرتابط الذايت والواقعي( أساسيةفئة  املشرف الرتبوي إبشراف إدارة التعليم، وتوّصل البحث إىل
الواقعية والدافعية والتطوير الذايت، كما تتضمن كل فئة من هذه الفئات وهي: الثقة و  داخل الصف الدراسيالتعّلم النشط  ممارسةفئات حمورية ُتسهم يف 

 عدًدا من العناصر املرتبطة هبا، ويف ضوء نتائج البحث مت وضع عدٍد من التوصيات واملقرتحات.

 . مهارات التدريسالنوعي،  البحثالتدريس،  اسرتاتيجيات الكلمات املفتاحية:
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 قدمة: املالقسم األول:  

العملية   حمور  الطالب  جعل  إىل  التعليم  توّجه  أن  منذ 
سؤال   وهناك  جنعل    التعليمية  وهو: كيف  الرتبويني  على  يُلّح 

هو   السؤال  هذا  من  واهلدف  التعليمية؟  العملية  الطالب حمور 
خطواتٍ  ي  وواقعيةٍ   عمليةٍ   إجياد  اهلدف  ألن  هو  الطالب  كون 
ل املنت  األساسي  التعليمي ككل، وهو  اللنظام  أن  ج  ينبغي  ذي 

 ية التعليمية تصب يف صاحله. تكون كل مدخالت العمل 

ظه  هنا  الرتبوية،  ومن  األدبيات  يف  النشط  التعّلم  مفهوم  ر 
وأحبا دراسات  لتجريب  وهناك  املوضوع  هذا  حول  ث كثرية 

  لعملية التعليمية ا لالطالب حمورً   جتعل من سرتاتيجيات تدريسية  ا
وقياس أثرها يف حتصيل الطالب واجتاهاهتم حنو التعّلم والتعليم  

( املعرفة  واكتساب  الذات  واحلو وفهم  ،  سنيةأمبوسعيدي 
2016 .) 

للتعليمويُعّرف   املركزي  اجمللس  الياابن   تقرير  (  CCE)  يف 
منهجية  ه  نّ م النشط أبالتعلّ   2012الذي مت نشره يف أغسطس  

مثل  أساليب  تستخدم  واليت  الطالب  حول  املتمحورة    :التعلم 
املشكالت حل  على  القائم  والتعلم  التعاوين  يف    التعلم  ُتسهم 

احملاضرة  حتقيق   أسلوب  من  بدالً  للمتعلمني،  النشطة  املشاركة 
اجلانب  املستخدمة   األحادي  األساليب  من  يُعد  يف    الذي 

 (. as cited inWaniek & Nae, 2017)املاضي  

واألدبيا  املراجع  يف  ذُكرت  عديدة  فوائد  النشط  ت  وللتعّلم 
ن من  افعية التعّلم لدى الطالب، وُُيسّ  يزيد دأنه  الرتبوية، منها  

يعز  العميق، كما  و فهمهم  ابلتعّلم،  االحتفاظ  مهارات  ز  تنمية 
ك الطالب يف التعّلم من  التفكري الناقد، ابإلضافة إىل أنه يُشر 

املشكالت   وحل  التعاوين  التعّلم  مثل:  اسرتاتيجيات  خالل 
 ,Waniek & Nae)   الكتشافاملفاهيمي والتعّلم ابغيري  والت 

2017 ) . 

عديد من الدراسات واألحباث الرتبوية ابلتعّلم  ال وقد اهتمت  
و النشط منها ،  عدد  اإلجيايب    أثبت  هذه  له األثر  ومن   ،

 ,Filippatou & Kaldiوكالدي )  دراسة فيليباتو الدراسات  

تناولت  (  2010 فعاليةاليت  التعلم  ا  إحدى  مدى  سرتاتيجيات 
مستوى  وهي    النشط  رفع  يف  املشاريع  على  القائم  التعلم 

الدراسي تفاعل  للطالب   التحصيل  أسلوب  هم  وزايدة  مع 
  على   ، التجرييبشبه  نهج  طبقت الدراسة املو   ،جمموعات التعلم

بلغت نة  عي الطالب  طالبً 94)  من  الرابع    يف  ا(  الصف 
الدراسة    وأظهرت  ، االبتدائي يف  نتائج  ملحوظ  ارتفاع  وجود 

انمج  مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب بعد تطبيق الرب 
 . املشاريعالتعليمي القائم على 

إىل  Mulongo, 2013دراسة مولوجنو ) ويف   اليت هدفت   )
ال   والذين  النشط  التعّلم  يطبقون  الذين  املعلمني  أتثري  مقارنة 

للط الصفية  املشاركة  على  أن    أظهرت  الب،يطبقونه  النتائج 
مشاركة الطالب الذين يتم تدريسهم ابلتعّلم النشط أعلى من  

ن يتم تدريسهم ابسرتاتيجيات أخرى، مما يعين أن التدريس  الذي
التعليمية   العملية  يف  الطالب  إشراك  إىل  يؤدي  النشط  ابلتعّلم 

 على حنو فّعال. 

دراسة    & Sencibaugh)سينسيباو وسينسيباو  وهدفت 

Sencibaugh, 2016  )  إحدى  رف مدى فاعلية تطبيق  تعإىل
يا التعاوين يف رفع مستوى  النشط وهي التعّلم  ات التعلم  سرتاتيج 

الطالب   لدى  الدراسي  املنهج  وط  التحصيل  الدراسة  بقت 
تطبيق    النتائجأظهرت  و   ،الوصفي التعلم  اأن  سرتاتيجيات 

أبنوا التحصيل  أدّ   املختلفة  عهاالتعاوين  مستوى  رفع  إىل  ى 
 . لدى الطالب ذوي التحصيل املنخفض الدراسي 

)   وقام  أث   بدراسة هدفت  ( 2017تويج  معرفة  تدريس  إىل  ر 
ا ابستخدام  العربية  تنمية  اللغة  يف  النشط  التعّلم  سرتاتيجيات 

اإلبداعي،   الدراسة  إذ التفكري  من    جتريبًيا   طّبق  عينة  على 
دالة   فروقًا  النتائج  وأظهرت  االبتدائي  السادس  الصف  طالب 

 إحصائًيا لصاحل اجملموعة اليت درست ابلتعّلم النشط. 

( والعوايدة  سعادة  دراسة  تقصّ (  2017وهدفت  ي  إىل 
صعوابت   يف مستوى  النشط  التعلم  الثانوية    تطبيق  املدارس 
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مأداب  صعوابت  ،  حملافظة  مستوى  أن  يف  النتائج  أهم  ومتثلت 
 . ا مني كان متوسطً تطبيق التعلم النشط من وجهة نظر املعل

)  وكشفت اجلعربي  عن2018دراسة  أكثر    (  معّوقات  أن 
النشط   التعّلم  نظرتطبيق  وجهة  ببيئة  ت  املعلمني  من  تعلق 

املشرفني  التعليم نظر  املعوقات من وجهة  أكثر  ، يف حني كان 
 . هي املعوقات اليت تتعلق ابملعلم

مدى    فتعرّ ( إىل  2019وهدفت دراسة الكعابنة وحسني ) 
الراي الرتبية  طلبة كليات  ملهاتنفيذ  النشطراضية  التعّلم    ، ت 

أن    وتوصلت  إىل    تق  تر مل  و   متوسطة،كانت    التنفيذ  درجة إىل 
 . املستوى املأمول 

السابق  و  العرض  خالل  التعّلم  ل من  تناولت  اليت  لدراسات 
أنّ النشط   الباحثان  متيل  هالحظ  ما  التجريبية    غالًبا  الدراسات 

النشط التعّلم  أثر  قياس  تنمية    إىل  أو  الطالب  حتصيل  يف 
متيل إىل   الوصفية  الدراسات  أّن  لديهم، كما  املهارات  إحدى 

يرى الباحثان  ، و لهاكتشاف املعّوقات أو درجة تطبيق املعلمني  
موضوع  أن   يف  والوصفية  التجريبية  البحوث  بني  فجوة  هناك 

عن   الكشف  يف  تتمّثل  النشط  املعلمني    تصوراتالتعّلم 
، ويستند الباحثان  وع من التعّلم هلذا النالنشط    املمارسني للتعلم 

دراسة هذا املوضوع على منهجية النظرية اجملذرة اليت هتدف  يف  
املعلمني   من  مجعها  يتم  اليت  البياانت  من  نظرية  إىل  للوصول 

( ُمنّظمة  استقرائية  بطريقة  البحث  يف   & Glaserاملشاركني 

Strauss, 1967 .) 

اجمل  إذ  النظرية  منهجية  يف  تُعد  التطورات  إحدى  ذرة 
النوعي لالجتاه  تتبع  واليت  العلمي،  البحث    د  وتع  منهجيات 

اليت   الفرعية  منهجياته  حيث  إحدى  من  ابستقالليتها  تتميز 
 . ( 2011الذبياين، اخلصائص املتعلقة هبا )

ا  أمهية  الباحثان  رأى  سبق،  ما  على  إىل  لتوّصل  وأتسيًسا 
تصورات املعلمني للتعّلم النشط    نظرية مُيكن أن تكشف عنها

ممارس احلايل  ه ل  العملية   هتما وتُفّسر  البحث  ُياول  ما  وهذا   ،
 الكشف عنه. 

 : الدراسة مشكلة 

لواقع   ومعايشتهما  التعليم،  يف  الباحثني  خربة  خالل  من 
املعلمني، الحظ   من  مع كثري  وعالقاهتما  التدريس وممارساته، 

بني النظرية والتطبيق للتعّلم النشط،    الباحثان أن هناك انفصااًل 
النشط   التعّلم  املعلمني أبمهية  اعتقاد كثري من  الرغم من  وعلى 
ممارساهتم   على  ينعكس  ال  هذا  أن  إال  تطبيقه  وضرورة 

الدراسي،   الصف  داخل  معلمون    ويوجدالتدريسية  هناك 
له،   ممارساهتم  مع  النشط  التعّلم  عن  تصوراهتم  تتوافق  آخرون 

يستد التصورات  عي  وهذا  بني  التوافق  هذا  تفسري  ضرورة 
واملمارسات للتعّلم النشط، والكشف عن العناصر اليت ترتابط  

   فيما بينها لتؤّدي إىل تطبيق التعّلم النشط.

من    جمموعة  ويؤّكد هذا التعارض بني النظرية والتطبيق ظهور
التجريبية  تؤّكد   الدراسات  السرتاتيجيات    اليت  اإلجيايب  األثر 

النشط  الت وتنمعلم  الطالب  حتصيل  مستوى  رفع  بعض  يف  ية 
( تويج  دراسة  مثل  لديهم  ودراسيت  2017املهارات   )

(Sencibaugh & Sencibaugh, 2016; Filippatou & 

Kaldi, 2010 )  ،  النشط التعلم  ممارسة  أمهية  على  يدل  مما 
الدراسية،   الصفوف  أخرى    وتوجدداخل  دراسات  هناك 

  اليت   صعوابتال و   عّوقاتامل  من  ددٍ وجود ع  أشارت إىل وصفية  
؛  2018  ،)اجلعربي دراسيت  حتول دون تطبيق التعّلم النشط مثل 

والعوايدة،   الفجوة   (، 2017وسعادة  هذه  أن  الباحثان    ويرى 
والتطبيق النظرية  عن    بني  الكشف  خالل  من  سّدها  مُيكن 

تُفّسر   ل  مارسةاملنظرية  النشط العملية  مبنزل   ،لتعّلم  ة  لتكون 
املعّوقات  املر  رغم  النشط  للتعّلم  تطبيقهم  يف  للمعلمني  شد 

تعليمية   بيئات  يف  التعليمي  امليدان  يف  املوجودة  والصعوابت 
 ومدارس خمتلفة. 

 : الدراسة أسئلة 

 يني: جييب البحث عن السؤالني اآلت 
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 ؟ما تصورات املعلمني عن التعّلم النشط (1

 ؟املعلمون التعّلم النشط ق كيف يُطبّ   (2

 : اسة الدر  أهداف 

عن   الكشف  إىل  البحث  هذا  املعلمني    تصورات يسعى 
و  النشط،  للتعّلم  النشط  التعّلم  بطاقة  على  كذلك  احلاصلني 

عن   الصف  ا ممارسالكشف  داخل  النشط  للتعّلم  العملية  هتم 
 . الدراسي

تفسر املمارسة  نظرية    للوصول إىل هدف هذا البحث  كما ي
النشط  للتعلم  مجعها،  مُ   العملية  مت  اليت  البياانت  من  ستمدة 

النشط  و  التعّلم  تطبيق  يف  املعلمني  ُتساعد  أن  شأهنا  من  اليت 
 داخل صفوفهم الدراسية. 

 : الدراسة  أمهية 

النظرية:   اإلضافة  األمهية  البحث يف  يُسهم هذا  أن  يُتوّقع 
النظرية اجملذرة يف البحث   لألدبيات الرتبوية املتعلقة ابستخدام 

تستخدم    إن إذ    العلمي  اليت  العربية  الدراسات  يف  ندرة  هناك 
 منهجيات البحث النوعي وخصوًصا النظرية اجملذرة. 

النظري امل  هذا البحث  يضيفيُتوّقع أن    كما تعلق  لألدب 
 . النظرية اليت سيتوّصل إليهامبوضوع التعّلم النشط من خالل 

  يف التوصل إىل يُسهم هذا البحث  يتوقع أن    األمهية التطبيقية: 
املعلمني يف تطبيق التعّلم النشط على حنو صحيح  نظرية تُفيد  

نتائج  ختلفة، كما يُتوقع أن تُفيد  امل  التعليمية   وُمناسب لبيئاهتم
البحث املهين  هذا  التطوير  التدريبية   مراكز  الدورات    يف 

النشط  التعّلم  أن  املتخصصة يف  املتوقع  أنه من  إىل  ، ابإلضافة 
دراسات جتريبية   البحث يف عمل  نتائج  من  الباحثون  يستفيد 

توّصل   اليت  النظرية  مدى  إل لتطبيق  عن  والكشف  البحث  يها 
 أثرها يف متغريات خمتلفة. 

 

 : الدراسة مصطلحات 

   التعّلم النشط:

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

95 .) 

ا أبنـــه:   كـــل ممارســـة عمليـــة يقـــوم هبـــا ويُعرفـــه الباحثـــان إجرائيـــً
اخل الصف الدراسي د احلاصل على بطاقة التعّلم النشط  املعلم

او طًا جتعـــــل الطالـــــب نشـــــ   ويـــــتم مالحظتهـــــا يف ممارســـــته  ،إجيابيـــــً
 .للتعّلم النشط العملية وتصوراته

 بطاقة التعّلم النشط: 

بطاقة النشطحتتوي على سبعة شروط    هي  مينحها    للتعّلم 
التعليم   )مدير  التعليمية  والقيادات  املختص  الرتبوي  املشرف 

التعليمي(   املكتب  ومدير  اإلشراف  ومدير  للمعلم  ومساعده 
متّكن   الدراسي الذي  الصف  داخل  النشط  التعلم  ممارسة    من 

 . عالية  بكفاءة

   الدراسة:  حدود

املوضوعية: اجملذرة   احلدود  النظرية  منهجية  استخدام 
ت عن  وتفسري  للكشف  النشط  للتعّلم  املعلمني  صورات 

 . هتم العملية له اممارس

طُّبق هذا البحث يف الفصل الدراسي الثاين   احلدود الزمانية: 
 ه. 1440-1439من العام الدراسي 

املكانية: العام    احلدود  التعليم  عسري مل   التابعةمدارس    نطقة 
 اململكة العربية السعودية. يف 

معلمو   البشرية:  احلكومية  احلدود  ابملدارس  العام  التعليم 
النشط  واخلاصة التعّلم  بطاقة  على  مبختلف    احلاصلون 

 ختصصاهتم واملراحل اليت يدرسوهنا. 
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 القسم الثاين: الطريقة: 

البحث ي      موضوع  تناول  يف  الباحثان  من    احلايل   نطلق 
التفسريي ات  منطلق يتم  ي  الذي  النموذج  احلقيقة  أن  فرتض 
وخمتلفة    هناك تفسريات وحقائق متعددةوأن  ا،  اجتماعيً   بناؤها 

( االجتماعية  السياقات  الختالف   & Merriamتبًعا 

Tisdell, 2014  .) 
قتضي التوّصل إىل نظرية متجذرة  تالبحث احلايل    منهجيةو 

واملالحظات،   املقابالت  من  مجعها  مت  اليت  البياانت  فهو  يف 
وتفسري    يهدف فهم  ا  ممارسة إىل  يفهمها  لنشط  التعّلم  كما 

الذين   و املعلمون  التعّلم  من  النوع  هذا  على  يطبقون  حصلوا 
املستمر للتعلم النشط    تنفيذهمتُثبت    اليت   التعّلم النشط  بطاقة 

  منهجية لذا فإن أفضل    يف الفصل؛  ممع طالهبوتطبيقه بفاعلية  
  منهجية   قق أهداف البحث وجُتيب عن أسئلته هيكن أن حتُ ميُ 

 . اجملذرةالنظرية 

 : وعينته(  اجملتمع )  الدراسةسياق 

      ( تضّم  قائمة  إىل  الباحثان  من  55توّصل  معلًما   )
  اختار الباحثان املعلمني احلاصلني على بطاقة التعّلم النشط، و 

القائمة  عينة  هذه  من  قصدية  مجع  و   ، أولية  مراحل  خالل 
ختام  في  ، ف النظرية   العينات   مت أخذ  البياانت وإجراء املقابالت 

ومعلومات   أمساء  تقدمي  املشاركني  من  يُطلب  مقابلة  كل 
يُ  أن  مُيكن  آخرين  مبعلمني  البحث لالتصال  هذا  يف  ،  سهموا 

وسرتاوس  ويُعّرف     ( Glaser & Strauss, 1967)جالسر 
النظرية   النظرية واليت  العينة  لتوليد  البياانت  "عملية مجع  أبهنا: 

نفس   يف  وحتليلها  وتصنيفها  بياانته  جبمع  احمللل  فيها  يقوم 
سيقوم   اليت  البياانت  هي  ما  ذلك  أثناء  يقرر  الوقت، كما 
بصورة   النظرية  يبلور  لكي  جيدها  وأين  بعد  فيما  جبمعها 

)ص.   )45تدرجيية"  املشاركني  عدد  وبلغ  معلًما،  20(.   )
 ( يُقّدم وصًفا هلم:  1واجلدول )

 ( 1جدول )
 وصف املعلمي املشاركي يف البحث 

املرحلة  اجلنس م
 التعليمية 

عدد طالب  العمر التخصص 
 الفصل

عدد السنوات يف 
 التعليم 

الشهادة  
 اجلامعية 

نوع  
 املدرسة 

 حكومي  بكالوريوس  13 22 37 لغة عربية  ابتدائي  ذكر  1
 خاص  بكالوريوس  8 43 32 لغة عربية  ابتدائي  ذكر  2
 حكومي  بكالوريوس  18 41 42 علوم ابتدائي  ذكر  3
 حكومي  ماجستري  11 36 35 رايضيات  ابتدائي  ذكر  4
 خاص  بكالوريوس  7 30 31 رايضيات  ابتدائي  ذكر  5
 حكومي  ماجستري  13 50 37 اجتماعيات  ابتدائي  ذكر  6
 حكومي  بكالوريوس  16 22 40 رايضة  ابتدائي  ذكر  7
 حكومي  ماجستري  15 34 38 رايضيات  ابتدائي  ذكر  8
 حكومي  بكالوريوس  8 23 32 رايضيات  متوسط  ذكر  9
 حكومي  بكالوريوس  12 30 38 تربية إسالمية  متوسط  ذكر  10
 حكومي  بكالوريوس  12 32 36 إسالمية تربية  متوسط  ذكر  11
 حكومي  بكالوريوس  19 29 44 لغة عربية  متوسط  ذكر  12
 خاص  بكالوريوس  6 21 30 علوم متوسط  ذكر  13
 حكومي  بكالوريوس  14 35 38 علوم متوسط  ذكر  14
 خاص  بكالوريوس  12 32 36 إجنليزي  اثنوي  ذكر  15
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اجلدول        من  املشاركني يف    أن   ( 1)يتضح  املعلمني  نسبة 
االبتدائية  املرحلة  من  املرحلة  ،  ( 40%)  بلغت  البحث  ومن 

الثانوية    وكذلك ،  ( % 30)   املتوسطة  كما  .  ( % 30) املرحلة 
التعليمسُ  يف  خربهتم  سنوات  عن  املشاركون  ثالثة    ئل  فكان 

( سنوات، واثنا عشر منهم  10-5خربهتم من )  (15%) منهم  
الذين  15إىل    10من    أكثر)  خربهتم  (%60) أما  سنة،   )

فقد كان عددهم مخسة    سنة  (20إىل    15أكثر من  ) خربهتم  
وكان أصغر املعلمني املشاركني   . من املشاركني  (25%) بنسبة  
، كما  ( 44عمره )كان  أكربهم    يف حني أن( سنة  30عمره )

يف   الطالب  أعداد  )تراوحت  من  املعلمني  إىل  22فصول   )
، وبلغ عدد املعلمني احلاصلني  يف الفصل الواحد  طالًبا   ( 50)

معلمني   أربعة  املاجستري  شهادة  وأما    ( %20)نسبتهم  على 
عددهم ستة عشر معلًما  فن على شهادة البكالوريوس  احلاصلو 
املعلمني  (80%) بنسبة   جمموع  ختصصات  و .  من  كانت 
متنوعة، واهلدف من هذا التنوّع    يف البحث  املشاركنياملعلمني  

يف املعلمني واختالفهم من حيث التخصص والعمر وسنوات  
البي يف  التنوّع  هو  إلنتاج اخلربة  وقابلة  غنية  تكون  وأن    اانت 

 أكرب عدد من املفاهيم لتوليد النظرية. 

 ية:  التواصل معهم وفق اخلطوات اآلتوبعد اختيار املشاركني مت 
والربيد   (1 اهلاتفي  االتصال  طريق  عن  التواصل 

 اإللكرتوين لتأكيد مشاركتهم وموافقتهم. 

للبحث وموضوعه ومدى أمهية   ُقّدم هلم شرح  موجز   (2
 مشاركتهم لتحقيق أهداف البحث. 

( للتفكري  كاماًل   ا إعطاء املشاركني فرتة كافية )أسبوعً  (3
 وإبداء موافقتهم النهائية للمشاركة يف البحث. 

ؤهم فكرة عامة وشاملة عن أمهية مشاركتهم  مت إعطا  (4
 والفوائد اليت مُيكن التوّصل إليها من خالل هذا البحث. 

وأّن   (5 الشخصية  املعلومات  سرّية  على  هلم  التأكيد 
 كل ما نقوم به هو ألغراض حبثية فقط. 

عند أتكيد املشاركة من ق بلهم مت إرسال منوذج لكل   (6
شرح موجز للدراسة،  للمقابلة، و مشارك ُيوي: اجلدول الزمين  

الدراسة  للمقابلةوأهداف  املتوقعة  واملدة  الدراسة ،  وأمهية   ،  ،
حق املشارك  كما مت التأكيد على  ،  التعهد بسرية املعلوماتو 

بدون   وقت  أي  يف  الدراسة  يف  املشاركة  عن  التوقف  يف 
علومات للتواصل. كما مت إرسال أسئلة  ومت تزويدهم مب ،  تبعات
 لة. املقاب  لسماح للمشارك بتنظيم أفكاره قبلاملقابلة ل

 : أدوات الدراسة 

 يتني:استخدمت الدراسة األداتني اآلت

 أواًل: املقابلة:

ــث  ــذا البحـ ــبه امليف هـ ــابالت شـ ــتخدام املقـ ــع مت اسـ ــة مـ قننـ
مـــــن املقـــــابالت  األســـــلوبهـــــذا ، و مجيـــــع املعلمـــــني املشـــــاركني

، املشـــــاركونا كمـــــا يراهـــــ  الظــــاهرةيفهـــــم  أبن للباحـــــثيســــمح 
 ,Glaser & Straussنظرهم )وجهة    التعرف علىمن  ه  وميّكن

1967.) 

الباحثـان دليـل املقابلـة شـبه املقننـة الـذي تضـمن  وقد أعـدّ 
والـــيت مت صـــياغتها حـــول فهـــم املعلمـــني للـــتعلم النشـــط،  أســـئلة

بناًء على مراجعة األدب النظري واعتماًدا على خربة الباحثني 
رضـها علــى خبـري يف جمـال املنـاهج وطــرق يف جمـال التعلـيم ع ع

ــبتها  ــئلة ومـــــدى مناســـ التـــــدريس لتقـــــدمي تعليقاتـــــه حـــــول األســـ
ملوضوع الدراسة، مع اإلشارة إىل أنه بسبب احلساسية النظرية 
فـإن دليــل املقابلـة مت تعديلــه وتطــويره بشـكل مســتمر، وإضــافة 

 حكومي  ماجستري  16 19 40 إجنليزي  اثنوي  ذكر  16
 حكومي  بكالوريوس  10 31 34 فيزايء  اثنوي  ذكر  17
 حكومي  بكالوريوس  12 28 37 كيمياء  اثنوي  ذكر  18
 حكومي  بكالوريوس  13 30 36 لغة عربية  اثنوي  ذكر  19
 خاص  بكالوريوس  11 29 35 حاسب آيل اثنوي  ذكر  20
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عدد من األسئلة اجلديدة الـيت تسـتهدف املفـاهيم الناشـئة عـن 
  .يف املراحل السابقة من املقابالتاابت املعلمني استج

من   املزيد  املقابالت مت طرح  استخدام  تقدم  لذلك كلما 
األسئلة اليت تساعد على التوّسع فيما يذكره املعلم أو إلعطاء  
طرح   يتم  ذلك  ومع  الدراسة،  موضوع  حول  أكثر  تفاصيل 
أخرى   مرة  السابقة  املقابلة  اليت طرحت يف  األسئلة  يف  مجيع 

املقابلة التالية، أي أنه يف املقابالت الثالث األوىل: طُلب من  
املشاركني يف الدراسة إعطاء تصّور عن فهمهم للتعلم النشط،  

مت   التالية:  املقابالت  إىل  ويف  ابإلضافة  السؤال  نفس  طرح 
من   الناشئة  املفاهيم  إىل  استندت  جديدة  املقابالت  أسئلة 

املثا   الثالث سبيل  على  يف  األوىل،  املشاركون  أشار  ل: 
عملية   يف  الصّفي  "التفاعل  إىل  األوىل  الثالث  املقابالت 
على   وبناًء  النشط،  للتعلم  فهمهم  عن  أثناء حديثهم  التعّلم" 
الدراسة   يف  للمشاركني  ُوّجه  التالية  املقابالت  يف  ذلك، 

اآل املقصو ت السؤالني  ما  عملية    ديني:  يف  الصّفي  ابلتفاعل 
ميكن   وكيف  حتديد  التعّلم؟  مت  ذلك  إىل  ابإلضافة  حتقيقه؟ 

يف   املشارك  املعلم  مع  يتناسب  مبا  مقابلة  ومكان كل  اتريخ 
دقيقة(.    60  -دقيقة    30الدراسة. وكان زمن املقابالت بني )

يف   حرفًيا  وتفريغها  صوتًيا  املقابالت  ُمعظم  تسجيل  مت  وقد 
نصوص لتسهل عملية حتليلها وترميزها ومقارنتها ببعض، عدا  
كتابة   فتم  تسجيلها  املشاركون  رفض  مقابالت  ثالث 

راء الباحث اآلخر  املالحظات من قبل أحد الباحثني أثناء إج
 املقابلة معهم. 

 : املالحظة:اثنًيا

ــايل  ــفية يف البحــــث احلــ ــة الصــ ــتخدام املالحظــ ــرّ مت اســ ة احلــ
ــة تطبيـــق املعلمـــني  لـــتعلم النشـــط داخـــل املشـــاركني للفهـــم كيفيـ

 ة.يصفوفهم الدراس

ــة  ــة املالحظـ ــميم بطاقـ ــفحة فكانـــت ومت تصـ ــن صـ ــارة عـ عبـ
ــدة مُ  ــر( واحـ ــن وأيسـ ــفني )أميـ ــمة إىل نصـ ــث إذقسـ ــوم الباحـ  يقـ

ــجيل البيــــاانت  ــا يــــراه ويســــمعه ويُ بتســ يف  الحظــــهالوصــــفية ملــ

ــال: )وصـــف النصـــف األميـــن، الـــذي يتضـــمن  ــبيل املثـ علـــى سـ
طريقة املعلم يف عرض الدرس، وتسجيل احلـوارات الناجتـة عـن 
التفاعــل بــني املعلــم والطــالب وبــني الطــالب وبعضــهم، وســرد 
األحداث أو األنشطة ذات الصلة ابلتعلم النشط اليت حدثت 
 مداخــل الصــف، وبيــان الــدور الــذي قــام بــه الطالــب أو املعلـــ

 فيقـــــوم ةصـــــف األيســـــر مـــــن األداخـــــالل احلصـــــة(، أمـــــا يف الن
باحــث بتســجيل مالحظاتــه وأفكــاره حــول اجلانــب الوصــفي ال

ــه يف ميــــني األداة و  ــى يالــــذي مت تدوينــ ــم علــ ــذا القســ ــمن هــ تضــ
ســبيل املثــال: )انطباعــات الباحــث حــول الطريقــة الــيت يعــرض 
هبــــا املعلــــم الــــدرس، وأفكــــار الباحــــث املتعلقــــة بطريقــــة تفاعــــل 

افة إىل تضمني األداة البياانت  الطالب داخل الصف(، ابإلض
اليت حتتوي على وقـت املالحظـة ومكاهنـا،   الضرورية  األساسية

ــه.  ــرت فيـ ــياق الـــذي جـ ــا، والسـ ــان    واترخيهـ ــام الباحثـ ــد قـ وقـ
( دقيقــــة بواقــــع 90مبالحظــــة كــــل معلــــم مشــــارك يف الدراســــة )

مت تقييــــد ( دقيقــــة، و 45حصــــتني دراســــيتني مــــدة كــــل حصــــة )
ملــا أبــداه أكثــر املعلمــني املشــاركني يف  مجيــع املالحظــات يــدوايً 

 .الدراسة من عدم رغبتهم يف التسجيل الصويت أو املرئي

 مجع البياانت:

ــات الصـــــــفية للمعلمـــــــني  ــام الباحثـــــــان إبجـــــــراء املالحظــــ قــــ
املشــــاركني يف الدراســــة قبــــل إجــــراء املقــــابالت، حــــ  ال تتــــأثر 
ــد  ــة، وقــ ــئلة املقابلــ ــاركني علــــى أســ ــاابت املشــ املالحظــــات إبجــ

املوافــــــــق  6/1/1440بــــــــدأت املالحظــــــــة األوىل يــــــــوم األحــــــــد 
( مالحظـة صـفية، 40قام الباحثان إبجراء )  إذ،  16/9/2018

( مالحظـــــــة صـــــــفية لكـــــــل ابحـــــــث، والـــــــيت متثـــــــل 20بواقـــــــع )
مالحظتــني يف حصــتني لكــل معلــم مشــارك يف الدراســة، وقــد 
قـام كـل ابحـث مبالحظــة مجيـع املعلمـني املشـاركني يف الدراســة 
بواقــع حصــة واحــدة لكــل معلــم، ابإلضــافة إىل أنــه بعــد انتهــاء 
بعض املالحظات الصفية مت االستفسار من املعلم املشارك يف 

ــة  ــل الصـــف الدراسـ ــلت داخـ ــيت حصـ ــداث الـ ــن بعـــض األحـ عـ
الدراســي لفهمهــا مــن وجهــة نظــره، ومت تضــمني بيــاانت هــذه 
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األسـئلة لبيـاانت املالحظـة الصـفية الـيت كانـت فيهـا، وقـام كــل 
 يالحظه يدواًي يف بطاقة املالحظة.ابحث بتسجيل ما 

بعد االنتهاء من مجيع املالحظات الصفية وترميز بياانهتا، 
( يوًما، ومت 30إبجراء املقابالت واليت استغرقت )  بدأ الباحثان

توزيــع املهــام بــني البــاحثني حبيــث يتــوىل الباحــث األول مهمــة 
إجـــراء املقـــابالت يف حـــني يقـــوم الباحـــث الثـــاين بعمليـــة تفريـــغ 

ــابالت ــ بيــــاانت املقــ ــا  جلةاملســ ــة، أمــ ــة نصــــوص مكتوبــ يف هيئــ
البياانت،  عملية حتليل البياانت فقد قام الباحث األول برتميز
التحليـل  يف حني أن الباحث الثاين أخـذ صـفة املراجـع لعمليـة

بني النتائج وترميزاهتا، وكانت نسبة  ةبلابستخدام أسلوب املقا
ــز البيــــاانت  ــق بــــني البــــاحثني يف ترميـ وهــــي نســــبة  %،86التوافـ

مقبولــــــــة للحكــــــــم علــــــــى نتــــــــائج الدراســــــــة النوعيــــــــة ابلثبــــــــات 
(Creswell, 2014 .)س املقـابالت يف مـدار عظـم جريـت مُ وأ
ــة، امل ــابالت متـــت يف 4عـــدا )علمـــني املشـــاركني يف الدراسـ ( مقـ

 س بناًء على رغبة املعلمني.ار أماكن خارج املد

يــــــــوم الــــــــثالاثء مــــــــع املشــــــــاركني  تاملقــــــــابال وقــــــــد بــــــــدأت
حبيــــث يــــتم تفريــــغ بيــــاانت   6/11/2018املوافــــق  28/2/1440

واستمرت املقابالت   كل مقابلة وترميزها بعد انتهائها مباشرًة،
املقابلة يف الظهور يف   (Saturation)  ح  بدأ التشبع النظري

املقـــابالت الـــثالث األخـــرية، ا يف وكـــان واضـــحً عشـــرة  الســـابعة
قصد ابلتشبع النظري أن الباحث يتوقف عن مجع البياانت ويُ 

هنــــاك تشــــبع يف التصــــنيفات )أو املوضــــوعات(؛ حــــني يكــــون 
بياانت اجلديدة أي إضافة للبحث ثل الوهذا ُيصل حني ال متُ 

 (.Charmaz, 2006البياانت اليت مُجعت سابًقا ) على

 

 

 ( Trustworthiness)  الدراسةموثوقية 

 (:Credibilityاملصداقية )

( أن Lincoln & Guba, 1985لينكـولن وجـواب )يـرى 
ــداقية يف ا ــمان املصـ ــيت ضـ ــل الـ ــم العوامـ ــن أهـ ــوعي مـ لبحـــث النـ

ــاعد علـــــى الوثـــــوق بنتائجـــــه. ولضـــــمان مصـــــداقية نتـــــائج  تســـ
 :قام الباحثان مبا أييتالدراسة احلالية 

إعطــاء املشــاركني احلريــة يف اختيــار موقــع املقابلــة داخــل  -1
 .حتديد الوقت املناسب هلماملدرسة أو خارجها و 

ل عليهـا توضيح إجراءات ترميـز البيـاانت الـيت مت احلصـو  -2
 إذمـن املشــاركني يف الدراســة، وهــذا يتضــح يف حتليــل البيــاانت 

 تضمنت وصًفا لكيفية ظهور الرتميزات واملواضيع.

تُقــــدم نتــــائج الدراســــة اقتباســــات مباشــــرة مــــن إجــــاابت  -3
ــ ا ناملشـــاركني عـ ــً ــائج أكثـــر عمقـ ــا جيعـــل النتـ ــة، ممـ ــئلة املقابلـ  أسـ

 .وارتباطًا ابلبياانت

متــــت كتابــــة املــــذكرات  لهــــا،وحتليخــــالل مجــــع البيــــاانت  -4
 إجاابت املشاركني يف الدراسة.حول  األفكارلتوثيق وتتبع 

مراجعة نتـائج الدراسـة ابسـتمرار مـن خـالل املقابلـة بـني  -5
ــبة  ــاين، وبلغـــت نسـ ــا، عـــن طريـــق الباحـــث الثـ ــائج وترميزاهتـ النتـ

 .%86االتفاق بني الباحثني 

 (: Dependabilityاالعتمادية )

املصــــطلح يف مقابــــل مصــــطلح الثبــــات يف ســــتخدم هــــذا يُ 
ــاحثني  ــان علــــى البــ البحــــث الكمــــي، ولتحقيــــق االعتماديــــة كــ

قوا كل ما يقومون به قدر االسـتطاعة، والقيـام وثّ النوعيني أن يُ 
. (Yin, 2009ل ألدوات الدراســة والبيـــاانت )بعــرض مفصّــ 
 انقــــام الباحثــــاالعتماديــــة يف هــــذه الدراســــة حتقيــــق ولضــــمان 

 :يتابآل
 الدراسة. بعينة  ما وعالقته ني توضيح دور الباحث -1
 ل لعينة الدراسة. تقدمي وصف مفصّ  -2

                                                                                                                                    ل ألدوات الدراسة.                                                                                                            تقدمي وصف مفصّ  -3
وصت -4 البياانت  إف  قدمي  مجع  لعمليات  جرائي 

 وحتليلها ح  الوصول للنتائج. 



 تصورات املعلمني وممارساهتم للتعّلم النشط عبدالرمحن بن عامر الشهري و علي بن عامر آل مبيت: 
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على   النتائج   عرض -5 يف    األولية  الدراسة  املشاركني 
عليها   وذلك  والتعليق  أكّ لفحصها  وقد  من    18د  ،  معلًما 

طلبوا   الذين  املعلمون  )وهم  الدراسة  يف  املشاركني  املعلمني 
عل للدراسة(  األولية  النتائج  على  أنّ االطالع  نتائج    ى 

يزيد    هم ووجدوا أهنا شاملة ومناسبة، مماعرب عن آرائالدراسة تُ 
أييت  وفيما  النتائج،  اتساق  تعليقات  نيمثالنورد    من  على   

النتائج يف صورهتا األولية بعد عرضها   بعض املشاركني على 
 عليهم: 

 ميف نتــائج حبــثك ود رائــع، يف اعتقــادي أن مــا ذكــرمتهــ"جم
مناسـب جــًدا وال يوجـد لــدي أي إضـافة أو تعليقــات أخــرى" 

 ((.12)املعلم )

ــبة يل  ــة، وهــــي ابلنســ ــائج األوليــــة للدراســ "لقــــد قــــرأت النتــ
جيــــــدة وشــــــاملة، ولــــــيس عنــــــدي أي تعليــــــق عليهــــــا" )املعلــــــم 

(18.)) 

 : (Transferabilityاالنتقالية )

يُقابل التعميم يف البحث الكمي ما يُسمى ابالنتقالية يف  
الكرمي،  ال )العبد  النوعي  قابلية  2019بحث  مدى  وتعين   .)

إليها   توصل  اليت  ابلبياانت  املتعلقة  والتفسريات  النتائج  نقل 
( مماثلة  أخرى  سياقات  إىل  النوعي   & Marshallالبحث 

Rossman, 2006 .) 

مت تعزيز ذلك يف البحث احلايل من خالل تقدمي وصف  
البحث لسياق  تقدمي وصف شامل    غين وُمفّصل  من حيث 

 ( جدول  يف  البحث  يف  املشاركني  مت    ،(1للمعلمني  كما 
وحتليلها،  البياانت  مجع  وكيفية  البحث  أدوات  يف    التفصيل 
نتائج   نقل  قابلية  قرار  اختاذ  أن  إىل  اإلشارة  ذلك جتدر  ومع 
أخرى   وسياقات  حاالت  يف  منها  واالستفادة  البحث  هذا 

 ني هلذا البحث.  مُماثلة هو من مسؤولية القارئ

 : ( Confirmabilityالتطابقية )

البحث    التطابقية  يف  للموضوعية  النوعي  املعادل  تُعد 
( تؤّكد  (.  Morrow, 2005الكّمي  أن  إمكانية  مدى  وتعين 

نتيجة   خالل  من  أو  آخر  ابحٍث  طريق  عن  البحث  نتائج 
 (. 2019حبٍث جديد )العبد الكرمي، 

اليت اإلجراءات  من  عدد   هذا  عّزز  أثناء مجع  وقد  متت   
البياانت وحتليلها، فقد قام الباحثان حبساب نسبة التوافق يف  

البياانت   أن ُيدث ترميز  الذي مُيكن  التحّيز  بلغت    إذ  ،ملنع 
 ( التوافق  نتائج  (  86%نسبة  للحكم على  مقبولة  نسبة  وهي 

 . ( Creswell, 2014الدراسة النوعية ابلثبات )

املشاركني يف   أقوال  من  وشواهد  اقتباسات  إيراد  مت  كما 
نتائج   أّن  على  التأكيد  هبدف  النتائج  عرض  أثناء  البحث 

اليت مت مج   إىل تستند  البحث كانت   والكلمات  البياانت  عها 
  دون   ن وممارساهتم يف الصف الدراسي اليت حتدث هبا املشاركو 

أفصت قد  الباحثني  أّن  ذلك، كما  الباحثني يف  عن  دّخل  حا 
دورمها يف البحث يف عنصر مستقل ألخذه بعني االعتبار عند  

 تلّقي نتائج هذا البحث. 

 إجراءات الدراسة:  

التعلم القراءة يف األدب الرتبوي والدراسات السابقة حول  -1
 .النشط

أدلــة مقــابالت نوعيــة يف دراســات مشــاهبة االطــالع علــى  -2
 .للدراسة احلالية

أدوات الدراســة املتمثلــة يف بطاقــة املالحظــة ودليــل إعــداد  -3
ــة  ــهاملقابلــــ ــرق  علــــــى متخصصــــــني ماع عرضــــ يف املنــــــاهج وطــــ
ــاًء مهتمـــني ابلدراســـات النوعيـــةو  التـــدريس ــه بنـ ، والتعـــديل عليـ
 .ما اتفق عليه معظمهمعلى 

 احلصول على املوافقات الرمسية املطلوبة إلجراء الدراسة. -4
ذ وقــد نفّــ  ،املعلمــني املشــاركني يف الدراســةالقيــام مبالحظــة  -5

 ، بواقع حصتني لكل معلم.صفية ( مالحظة40الباحثان )



 ( م2020فرباير  /هــ1441الرايض )مجادى اآلخرة    – 4العدد  – الرتبويةاجمللة السعودية للعلوم 
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إجــراء املقــابالت مــع املعلمــني املشــاركني يف الدراســة، وقــد  -6
ســاعة واحــدة(،  –تــراوح زمــن املقابلــة مــا بــني )نصــف ســاعة 

 حسب ظروف كل مشارك.
لرتميـــز حتليـــل بيـــاانت املالحظـــات واملقـــابالت عـــن طريـــق ا -7

 اليدوي للبياانت واستخراج النتائج.
 تفسري النتائج وتقدمي التوصيات. -8

 :يدور الباحث  

فيــــــــد يف الدراســــــــة النوعيــــــــة مُ  إن تضــــــــمني دور البــــــــاحث ني
األول: بيان أن لدى الباحث القدرة والتأهيل للقيام   :لغرضني

ــان موقـــــف الباحـــــث حبيـــــث يؤخـــــذ يف  ابلبحـــــث، والثـــــاين: بيـــ
 .(2019الكرمي،  )العبد ي نتائج البحثاالعتبار عند تلقّ 

لــــى علــــم  عاحلاليــــة فــــإن البــــاحثنيوفيمــــا يتعلــــق ابلدراســــة 
 مـن)الـتعلم النشـط( وذلـك كوهنمـا   مبوضوع الدراسة املتمثـل بــ

 ( ســنوات9منســويب وزارة التعلــيم، فالباحــث األول ذو خــربة )
يف جمـال  ( سنة15يف جمال التعليم، والباحث الثاين ذو خربة )

التعلـــيم، كمـــا أن كـــال البـــاحثني ُيمـــالن شـــهادة املاجســـتري يف 
مبوضـوع حبثهمـا د معرفتهمـا ج وطرق التدريس، وهذا يؤكّ املناه

 معرفة مناسبة تسمح أبن يقوما به.

ان ابلبحـث النـوعي وعالوة على ذلك فإن الباحثني مهتمّـ 
ــه،  ــع خطواتـ ــة جبميـ ــة كافيـ ــى درايـ ــر مــــن  إذوعلـ ــور أكثـ مت حضـ

ــول ا10) ــاءات حــ ــه ســــواءً ( لقــ ــوعي وحتليــــل بياانتــ  لبحــــث النــ
ــة  ــور  التدريبيـ ــا أســـهمت الـ ــد، كمـ ــن بعـ ــر أو عـ بشـــكل مباشـ
املتعلقـــة بتحليـــل البيـــاانت النوعيـــة والـــيت حضـــرها الباحثـــان يف 

ين علــى إمتــام هــم عمليــة التحليــل وخطواهتــا ممــا جيعلهمــا قــادر ف
دا قراءهتمــا يف الكتــب واملراجــع  هــذه الدراســة بكفــاءة، هــذا عــ 

 املتخصصة يف البحث النوعي.

أو  كـل مقابلـة  أثنـاء  قامـاابإلضافة إىل ذلك فإن البـاحثني
واألفكار والتفسريات اللحظيـة  االنطباعاتمالحظة بتسجيل 

جتاه املعلم املشـارك يف مـذكرات خاصـة، سـامهت اخلاصة هبما  

هذه املذكرات فيما بعد يف معرفة األفكـار والتفسـريات األوليـة 
للبــاحثني جتـــاه املعلـــم املشـــارك يف الدراســـة، ع ختصـــيص وقـــت 
مناسب للتأمل فيها ومراجعتها قبـل تضـمينها نتـائج الدراسـة، 

 لتحيز.مما جيعل نتائج الدراسة أكثر اتساقًا وبعيدة عن ا

 االعتبارات األخالقية:

قبل البدء ابلدراسة مت أخذ املوافقات الالزمة إلجرائها من 
مت شــــرح ســــرية املقـــــابالت إدارة التعلــــيم مبنطقــــة عســــري، كمـــــا 

الــذين أجريــت معهــم املقــابالت الشخصــية وحقيقــة للمعلمــني 
كـــن أن أمســـاء ميُ  وأإبزالـــة أي نصـــوص  انســـيقوم نين البـــاحثإ

 ورقـــــةمجيـــــع املشـــــاركني  إعطـــــاء كمـــــا متركني.  املشـــــا تشـــــري إىل
 وسريتها وحقوقهم كمشاركني فيهـاتوضح الغرض من الدراسة  

ئ   ل قبل أن يطلب مـنهم التوقيـع علـى اسـتمارة املوافقـة. كمـا سـُ
االطــــالع علــــى النتــــائج املشــــاركون عمــــا إذا كــــانوا يرغبــــون يف 

إىل  وقـد مت ابلفعـل إعادهتـا .األولية اليت توصـل إليهـا الباحثـان
ــذين  ــاركني الـ ــا )املشـ ــالع عليهـ ــوا االطـ ــك  18طلبـ ا( وذلـ ــً معلمـ
 رهم حياهلا.لبيان وجهة نظ

 القسم الثالث: حتليل البياانت: 

كما سبقت اإلشارة يف القسم الثاين من هذا البحث فقد  
فإن    يةاملنهج  ية النظرية اجملذرة، ووفًقا هلذهبع الباحثان منهج اتّ 

نفسه،  عمليتا   الوقت  يف  حتدث  وحتليلها  البياانت  مجع 
تنظيمو  البياانت  حتليل  وتصنيفهايتضمن  وفهم    وتفسريها  ها 

  اور مع مالحظة األمناط واملوضوعات والفئات واحمل  معطياهتا، 
 .  اليت تظهر خالل التحليل

ومت تنظيم البياانت من خالل إنشاء ثالثة جملدات: األول  
املقاب  نصوص  ملفات  على  ُيتوي    ، التُيتوي  على  والثاين 

املذكرات التحليلية،    على   والثالث ُيتوي  ،ملفات املالحظات 
من   ترميزها  ومت  خاص  ملف  يف  مقابلة  تفريغ كل  مت  وقد 

الرموز أبلوان خمتلفة  كما مت ترميز    ،خالل طباعتها ع تضليل 
املالحظات بنفس الكيفية يف حني مت االستفادة من املذكرات  
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لتدعيمها عملية  عرب قراءهتا املتكررة واستخالص املعاين منها  
 لدراسة. كتابة نتائج ا تفسري البياانت و 

البياانت،    أثناءيف  و  الباحثانحتليل  املستمرة  اب  قام  ملقارنة 
اليت تظهر    للمقابالت واملالحظات، ومقارنة الرتميز والفئات 

املقابلة   إىل  وهكذا  تليها  اليت  مع  األوىل  املقابلة  بياانت  من 
واالختالفالكتشاف    األخرية، التشابه  حبيث أوجه  يتم    ، 
أو  امل  الفئات جتميع   مفهوم  حتت  مًعا  أعلى    فئة تشاهبة 

(Glaser & Strauss, 1967 .) 

األوىل   املقابلة  إجراء  بعد  واملقارنة  الرتميز  عمليات  ومتت 
وموّجًها   أساًسا  الرموز  هذه  تكون  حبيث  مباشرة،  والثانية 

ويُعرف هذا   التالية،  النظرية"    اإلجراءللمقابالت  "العينات  بـ 
)  اليت منهجية  Charmaz, 2014ترى  من مسات  أهنا مسة   )

الفئ  إذالنظرية اجملذرة   بناء  ات واحملاور اليت تصقل  ُتساعد يف 
هذا   على  الباحثان  واستمر  البياانت.  من  الناشئة  النظرية 
النظري واليت ال تعين   التشّبع  إىل مرحلة  الوصول  النحو ح  
التأّكد   بل  البياانت،  يف  جديدة  معلومات  وجود  عدم  فقط 
لبناء   املفاهيم مت حتديدها بشكل واضح ودقيق  أن  أيًضا من 

 (. Corbin & Strauss, 2008النظرية )

وفق   وترميزها  البياانت  حتليل  مت  الدراسة  هذه  ويف 
( تتضمن  Corbin & Strauss, 2008اسرتاتيجية  اليت   )

للرتميز: الرتميز املفتوح والرتميز احمل وري والرتميز  ثالث مراحل 
  تفصيل هذه املراحل: االنتقائي، وفيما أييت 

 الرتميز املفتوح:  •

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

الباحثان ترم  يز كل سطر من نصوص املقابالت،  واختار 
الشخصية  وقد   الرؤى والدوافع  أسهم ذلك يف ختفيف فرض 

من حمتوى   امأخوذً يث يكون الرمز  حب للباحثني على البياانت،  
واجلدول املقابلة  نص  يف  مثااًل (  2)  السطر  ذلك.  ل  يُعطي 

من   قريًبا  يكون  ما  عادًة  الذي  األويل  للرتميز  مالئم  وهذا 
نصوص   يف  واإلجراءات  األحداث  حتديد  هبدف  البياانت 

( هذه  Charmaz, 2014املقابالت  يف  الرتكيز  مت  لقد   .)
ما   تصف  اليت  واجلمل  الكلمات  على  الرتميز  من  املرحلة 

الوصول الفصل هبدف  يف  فعاًل  ملا    ُيدث  واضحة  رؤية  إىل 
 تقوله البياانت وتُعرّب عنه. 

 (: 2جدول )
: ى الرتميز املفتوح للمقابالتمثال عل

 الرتميز املفتوح سطر بسطر  ( 9اقتباس من مقابلة املعلم )
دائم وكذلك يركز   نشاط "... التعلم النشط جيعل الطالب يف  
منتبًها    جيعلهكما  يف الصف  على جهد الطالب يف التعّلم وتطبيقه ملا يتعلمه  
أيًضا  كما يف الطرق السابقة  ومرّكزًا داخل الفصل وال يكون خامالً وسلبًيا،  

للموضوع الطالب  فهم  دراسته  والدرس  يُعمق  مت  ه  وجيعل  وشرحه،   الذي 
التواصل على  وقادرًا  الفصل  داخل  التعليمي  املوقف  يف  وإجيابًيا    ، مشاركا 

فهم توزيع    ئخاط  وهناك  أبنه  النشط  الفصلاللتعلم  يف  داخل    لطالب 
معرفتهم    جمموعات  يبنون  وجعلهم  التعّلم  يف  لدورهم  حقيقي  تفعيل  دون 

 أبنفسهم ..." 

 النشاط 
 جهد الطالب 

 االنتباه والرتكيز  
 تعميق الفهم 

 القدرة على التواصل 
 للتعلم النشط  ئ الفهم اخلاط

 البناء الذايت للمعرفة 

للرتميز  يُ  السابق  املثال  يُستمد من  الحظ من  أنه  املفتوح 
  أو عنواانً   ارمزً وجُيع ل   ،من النص   االبياانت مباشرة وأيخذ مقطعً 

أبكمله،   الرتميز وقد  للسطر  أن    أاتح  للباحثني  الطريقة  هبذه 
األولّية واليت متت    بعددٍ   خيرجا  الرموز  منها    االستفادة كبري من 

  ريًدا ميز احملوري ومفاهيم أكثر جتيف تكوين مفاهيم أعلى يف الرت 
 يف الرتميز االنتقائي. 
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 الرتميز احملوري:  •

( املفتوح  الرتميز  عن  أوّ 1126نتج  رمزًا  ويهدف    لًيا،( 
اختزال   إىل  احملوري  الرموزالرتميز  ومتييز    هذه  وتكثيفها  أكثر 

هذه   يف  واالهتمام  املستمرة،  املقارنة  خالل  من  أعلى  فئات 
املرحلة من الرتميز هو إبقامة الروابط والصالت بني الفئات اليت  

 ظهرت من الرتميز املفتوح. 

وخالل الرتميز احملوري مت الرتكيز على الرموز اليت هلا قيمة  
امل يف  أكثر  تكررت  واليت  أكرب  ارتباط  حتليلية  وذات  قابالت 

يف املقابل مت استبعاد الرموز اليت مل تتكرر    وثيق أبسئلة البحث، 
أان أعمل يف ظل إدارة  ":  مثل قول أحد املعلمني  ، قابالتيف امل

و  يل  ومُشجعة  مُيكن داعمة  ظل    ينال  يف  النشط  التعلّم  تطبيق 
داعمة" )   إدارة غري  أحد   (( 13)املعلم  يوافقه  املعلمني    ومل  من 

الرأي   اركنياملش هذا  الداعمة  كما    ،على  اإلدارة  يذكروا  يف  مل 
املقابالت  الرتميز  ،أثناء  عمليات  يف  حمورية  تظهر كفئة  ،  ومل 

ابإلضافة إىل أّن هذا املعلم يعمل حتت إدارة داعمة له مما يعين  
أّن نفيه إلمكانية تطبيق التعّلم النشط يف ظل إدارة غري داعمة  

افرتاًضا ال   والرموز يظل  البياانت  اليت ظهرت    والفئات  تدعمه 
أّكدت فقد  ذلك  على  عالوًة  البياانت،  حظات  املال  من 

الباحثان  هبا  قام  اليت  يف    الصفية  املعلمني  بني  تباين  وجود 
دارة داعمة ومنها  بيئاهتم املدرسية والصفية منها ما يدل على إ 

م  ، وابلرغم من ذلك فكلهم يطبقون التعلّ ما يدل على العكس 
  حُتدد وقد تتّبع الباحثان هذا الرأي للوصول إىل قناعة    النشط،
فوجدا أن إدارة املدرسة ابلفعل داعمة للمعلمني    رفضه قبوله أو  

أن ك وجدان  املقابل  يف  لكن  النشط  التعّلم  من    ا ثريً ليطبقوا 
النشطال يُ نفسها    يف املدرسة  املعلمني التعّلم  مما ي نفي    طبقون 

يُفّسر الباحثان اقتباس  و   ، الداعمة لتطبيقه ضرورة وجود اإلدارة  
ابعتبارها زادت الدافعية لديه لتطبيق  املعلم عن اإلدارة الداعمة  

"الدافعية وتُعّد  النشط،  اليت  التعّلم  احملورية  الفئات  إحدى   "
ويوّضح هذا املثال الذي أوردانه  يز البياانت،  ظهرت خالل ترم 

الرتميز احملوري كانت تستبقي   اليت تتكرر يف  أن عملية  الرموز 
ُتستبعد   حني  يف  الصفية،  املالحظات  تدعمها  أو  املقابالت 
تؤّكده   ما  وفق  وتُفّسر  األخرى  البياانت  تؤيدها  اليت ال  الرموز 

احملوري وهي    كما ظهرت البياانت.   الرتميز  الفئات يف  إحدى 
لتطبيق    وتعينالواقعية"  " املتاحة  لإلمكاانت  املعلم  استثمار 

 ط وفق ما هو مالئم لقدراته واحتياجات طالبه. التعلم النش

الغرض  احملوري  كان  الرتميز  أكثر    من  توجيهات  إعطاء 
طريق   عن  النظرية،  الفئات  رموزلتطوير  بعض  الرتميز    دمج 

املفتوح مع بعضها لتشاهبها وقرهبا من بعضها يف املعىن، وجيدر  
تكن   مل  مراحلها  يف كل  الرتميز  عمليات  أن  إىل  هنا  التنبيه 

وقراءة    ، عملية خطية بل هناك مراجعة مستمرة للفئات والرموز 
للبياانت متكررة لتحقيق األلفة معها، واستخالص الفئات اليت  

كانت هذه املهمة مشرتكة بني  و حنو دقيق،  مُتّثل البياانت على  
يف كل    ،ني الباحث   ُيدث  والرموز كان  الفئات  حول  والنقا  

الفئات   نضج  يف  هذا  ساعد  وقد  الرتميز،  مراحل  من  مرحلة 
بعض   عن  والعدول  الرتميز  من  املتقدمة  املراحل  يف  التصنيفية 
 الرموز وإبقاء بعضها ودمج بعض الفئات لتقارهبا وتشاهبها. 

مساعدة  ية: "ثال: ظهرت الرموز األّولية اآلتسبيل امل  على
و"الزمالء املستمر "  و"النشاط  واالهتمام"  "  املشاركة 
"اإلجيابية و" هي:  أعلى  واحدة  فئة  يف  دجمها  ومت  املشاركة  " 

مت  والنشاط  أخرى  مرة  والرموز  البياانت  قراءة  بعد  لكن   ،"
"  لتدّفق االنسجام واالعدول عن هذه الفئة إىل فئة أعلى هي "

( والشكل  ظهرت،  اليت  الرموز  من  أكرب  لعدد  (  1الستيعاهبا 
 يوّضح ذلك: 
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 أخرى  احملوري وإعادة الرتميز مرة  عينة لرموز أولية مت دجمها يف الرتميز  :(1شكل )

الرتميز احملوري هي:   أساسية يف  ومت حتديد تسعة مفاهيم 
العلمي،   املهارة،  و اإلملام  الذايت امتالك  واالنسجام  ،  والتحّفز 

املالئم،  و ،  والتدّفق  تقدير  و اإلمكاانت،    واستثمارالتطبيق 
 التخطيط الواضح. و الوعي ابلذات، و االحتياج، 

 الرتميز االنتقائي:  •

أصبحت املفاهيم أكثر وضوًحا وثبااًت،  يف الرتميز احملوري  
ذروة   هي  املرحلة  وهذه  الظهور،  يف  النظرية  مالمح  وبدأت 
توحيد كل   وحماولة  االنتقائي  الرتميز  وبداية  احملوري  الرتميز 

 (. Corbin & Strauss, 2008الفئات حتت فئة أساسية )

يتم يف هذه املرحلة الرتميز النظري وصياغة النظرية ومُتّكن  
املفاهيم  احلسا توليد  على  القدرة  من  الباحثني  النظرية  سية 

التكامل   قد تساعد يف  نظرية  البياانت وربطها يف  من  النظرية 
 (. Glaser, 1978املفاهيمي )

وتقتضي هذه املرحلة من الرتميز تطوير فئات حتليلية غري  
يتم   بل  ملوضوعاهتا  تبًعا  عناوين  البياانت  إعطاء  على  مقتصرة 

والتطو  فئات  التعديل  بلورة  أجل  من  التصنيف  فئات  على  ير 
 Biberأكثر جتريًدا هبدف توليد البىن النظرية الكلية للظاهرة )

& Leavy, 2006 .) 

والفئات   البياانت  بقراءة  املرحلة  هذه  يف  الباحثان  بدأ 
قدر   أكرب  على  احلفاظ  هبدف  أكرب؛  وتركيز  بعناية  التصنيفية 

التفسريي الفئات اليت متتلك القوة  لتعّلم  ملمارسة املعلمني لة  من 
النشط واألكثر أمهية للدراسة من أجل بناء النظرية، وكان يتم  
الرتميز   عمليات  طوال  دائم  حنو  على  الباحثني  بني  التشاور 
سبيل   على  أكرب،  بوضوح  الفئات  حتديد  إىل  الوصول  بغرض 

أمهية   إىل  املشاركني  بعض  أشار  القدرات  املثال:  "معرفة 
يف التعّلم النشط، يف حني    ((1علم )امل)  رها" الشخصية واستثما

إىل   آخرون  مشاركون  وقدرات  أشار  املهارات  "استثمار 
والوسائل"  مساها    الطالب  املهارات  وبعضهم  "توظيف 

ضمّ الشخصية"  فاخرتان  "استثمار ،  اسم  حتت  فئة  يف    ها 
 اإلمكاانت" حبيث تشملها مجيًعا. 

 ( احملورية: 2والشكل  للفئات  االنتقائي  الرتميز  يوّضح   )
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 (: الرتميز االنتقائي للبياانت 2شكل )

 كتابة املذكرات:  •
طوال   املختصرة  املذكرات  بكتابة  الباحثان  استعان 

وهذه   وحتليلها،  البياانت  مجع  متّثل  مرحلة  املذكرات كانت 
النفعاالت    ارصدً نطباعات األولية جتاه البياانت، كما مُتّثل  اال

اجلس ولغتهم  ومشاعرهم  املقابالت  املشاركني  أثناء  دية 
 واملالحظات. 

املذكرات    (Saldana, 2011)  سالداان  ووصف
اليت   احلرّة  الكتابة  يف  يتمثل  منعكس  تفكري  عن  عبارة  أبهنا 
تفسريك   تعكس  اليت  والكلمات  اجلمل  من  سرًدا  ُتشّكل 

 للبياانت. 
املقابالت   بعد  تتم كتابتها  املذكرات  أكثر  كانت 

ت مباشرة وأثناء عمليات الرتميز ابإلضافة ملذكرات  واملالحظا
باشر لألفكار  املرصد  ال  اهلدف من ذلكعامة طوال البحث، و 
االنتباه هلا أثناء مجع البياانت وتنظيمها  واملالحظات اليت يتم  

البياانت   جتاه  الباحثني  انطباعات  رصد  وكذلك  وحتليلها، 
واملشاركني وتصنيف الفئات يف الرتميز، كانت هذه املذكرات  
وتفسريها كما   البياانت  حتليل  يّسرت  ووسيلة  مهًما  مرجًعا 

ان كباحثني يف التحليل والتفسري والتفاعل مع  كشفت عن دور 
 البياانت واملشاركني. 

وفيما يلي اقتباس ملذكرة متت كتابتها بعد مالحظة  
 : 22/1/1440صفية بتاريخ 

مع   الطالب  من  واضح  تفاعل  هناك  "... كان 
أشعر   الطالب،  من  املشاركة  يف  ورغبة  انسجام  هناك  املعلم، 

أكثر مع الطالب وأكثر قراًب    أن املعلم ُياول أن يكون ودودًا
بدا ذلك واضحًا يف عباراته هلم وتشجيعه هلم وحثّهم   منهم، 
مُيتدح الطالب الذي   على املشاركة من خالل حتفيزهم حيث 
يشارك بعبارات مثل: )أستاذان يف الفصل، أو الدكتور فالن(  

 وكان لذلك أثر كبري على الطالب ومحاسهم ..." 
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 املناقشة: القسم الرابع: النتائج و 
النتائج  الباحثان   عرض سي القسم  أن  يف هذا  ، على 
دعم   املشاركنييتم  املعلمني  من  ابقتباسات  وسيُ ذلك  قتصر  ، 

ابحملور.   الواضحة  العالقة  وذات  املباشرة  االقتباسات  على 
 : التذكري هنا أبسئلة البحث وهيوجيدر 

 ما تصورات املعلمني عن التعّلم النشط؟ -1
 املعلمون التعّلم النشط؟كيف يُطبّ ق  -2

أربعة   عن  وترميزها  البياانت  حتليل  عملية  كشفت 
يف التعّلم    ُتشّكل نظرية )الرتابط الذايت والواقعي(  حماور رئيسة
هي: الثقة، والدافعية، والتطوير الذايت، والواقعية. وكل  النشط  

الفئات، ويوضح   من  احملاور ُيتوي على عدٍد  حمور من هذه 
( ت 3الشكل  ما  وترميزها (  البياانت  حتليل  عملية  إليه    وّصلت 

 : والنظرية الناشئة عنها 

 
ت البيااناملنبثقة من   نظرية )الرتابط الذايت والواقعي(  :(3شكل )

اليت   األربعة  املفاهيم  الباحثان  البياانت  وعّرف  من  ظهرت 
ا األساسية  العناصر  تُعد  النحو  واليت  على  للنظرية،  ملكّونة 

 : ( 3يف جدول ) اآليت

 (: 3 جدول )
 وتعريفاهتا:  التعّلم النشط )الرتابط الذايت والواقعي( يف لنظريةاملفاهيم األساسية املكوّنة  

 تعريفه  املفهوم م

درجة اإلملام العلمي وامتالك املهارات التدريسية الالزمة إلاثرة دافعية الطالب حنو   الثقة 1
 التعّلم. 

اسرتاتيجيات التعّلم النشط وفق ما هو مالئم تاحة لتطبيق  استثمار اإلمكاانت امل الواقعية 2
 لقدرات املعلم واحتياجات طالبه. 
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 . ينتج عنه حالة التدّفق   التحّفز الذايت لدى املعلم وانسجامه يف العمل الذي الدافعية 3
 المتالك ذلك. الوعي الذايت لدى املعلم ابحتياجاته العلمية واملهارية وختطيطه الواضح   التطوير الذايت  4

ويظهر من خالل التعريفات السابقة للمفاهيم مدى الرتابط  
الدافعية لديه واليت بدورها   توّلد  فالثقة لدى املعلم  بينها،  فيما 
الذايت سُيسهم يف   التطوير  أن  الذايت، كما  ستسهم يف تطويره 

النشط،   التعّلم  لتطبيق  املعلم  وعي  إذ  واقعية  على  يكون 
لعملية  ابحتياجاته ومهاراته   خُيطط  واحتياجات طالبه ومن عّ 

 التعّلم النشط مبا يتالءم مع قدراته ومهاراته. 
على سبيل املثال إذا اختل أحد هذه احملاور األربعة كالثقة  ف

دافعية   هنالك  يعود  ال  فإنه  املمثاًل،  التعّلم  لدى  لتطبيق  علم 
سيخف احلماس لديه حنو التطوير الذايت ووعيه    من ع ط و النش
تياجاته وقدراته ومهاراته، عندها لن يستطيع استثمار كل  ابح

وه  النشط  التعّلم  تطبيق  يف  مفهوم  هذا  عليه  أطلقنا  ما  و 
الواقعية، وابملثل لكل مفهوم من املفاهيم األربعة فالعالقة بينها  
يف   زايدة  إىل  تؤّدي  أحدها  يف  الزايدة  تكون  حبيث  طردية 

 املفاهيم األخرى. 
البا  فّسر وسي أييتحثان  ويناقش  توّصلت  فيما  اليت  النتائج   

البحث   أسئلة  من  سؤال  وسنحّول كل  احلالية،  الدراسة  إليها 
وا النتائج،  عنه  أسفرت  ما  حتته  نذكر  حمور  هي:  إىل  حملاور 

م النشط وسيجيب عن السؤال األول،  املعلمني للتعل  تصورات
الثاين،   السؤال  عن  سيجيب  النشط  للتعّلم  املعلمني  وتطبيق 

ست املكما  أقوال  من  ابقتباسات  ُمدعمة  املناقشة  علمني  كون 
وسيُ  الدراسة،  يف  خمتصرة    الباحثان  قّدماملشاركني  االقتباسات 

 على أن تكون صرُية وذات داللة مباشرة. 

 املعلمي للتعّلم النشط:   تصورات •

على   التعّرف  الدراسة    تصورات مت  يف  املشاركني  املعلمني 
وّجه    فقد للتعّلم النشط من خالل املقابالت اليت متت معهم،  

وقد   النشط؟  للتعّلم  مفهومك  ما  مباشر:  بشكل  السؤال  هلم 
ونعين بذلك أهنم يستخدمون   ،كانت إجاابت املعلمني متقاربة 

نفسه،   املعىن  إىل  تؤدي  أهنا  إال  خمتلفة  أييت ألفاظًا    وفيما 
 : سات إلجاابت املعلمنياقتبا

النشاط واحليوية   النشط مفهوم من امسه فهو يعين    "التعلّم 
 (. 4 يف الفصل خالل التعلّم" )املعلم

  املعلم على املشاركة والتفاعل املستمر")  "تعلّم ُُيّفز الطالب 
11 .) 

ويتفاعل   الطالب  مع  املعلم  فيه  يتفاعل  الذي  التعلّم  "هو 
الف  ويكون  بعضهم،  مع  نشطً الطالب  احلصة"    اصل  طوال 

 (. 7 املعلم)
ن يف هذه الدراسة لديهم فهم واضح  املشاركو كان املعلمون  

  ها ري هلذا إحدى املذكرات اليت كتبملا يعنيه التعّلم النشط، وتش
املعلمني لديهم    14"أهنينا اآلن  :  الباحثان أن  مقابلة والحظنا 

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

الباحثان سأل  اإليضاح  من  مُيكن    وملزيد  املعلمني: كيف 
متفاوتة،   إجاابهتم  وكانت  الصّفي؟  والتفاعل  النشاط  حتقيق 

لب يف العملية  ضرورة إشراك الطا   ( ذكروا12فأغلب املعلمني )
أجعل  النشاط والتفاعل داخل الصف    "ح  أُحقق   التعليمية: 

يشاركون هل  الطالب  املناسبة  التعليمية  األنشطة  اختيار  "  ميف 
حبرية داخل  على املشاركة    الطالبتشجيع  ب   أقوم(. " 6  املعلم)

أضع وال  هذا    الفصل  ألن  الطالب  أمام  خماوف  أو  حواجز 
(. "النشاط والتفاعل  2  املعلمسيعيق نشاط الطالب وتفاعله" )

مُشارًكا الطالب  يكون  عندما  يتحقق  املوقف    الصّفي  يف 
ذلك  وُيدث  وهدف    التعليمي  معىن  له  التعلّم  يكون  عندما 

 (. 16 املعلمابلنسبة إليه" )
ا10)  املعلموحدد   لتحقيق  عوامل  عّدة  والتفاعل  (  لنشاط 
متعددة  الصّفي:   عوامل  ذلك"هناك  لتحقيق  هبا  مثل:    أقوم 
شعر الطالب ابألمان  اجلاذبة للطالب، وأُ هيأة و امل  فيةالبيئة الص 

داخل الفصل، كما أن دافعية الطالب مهمة لتحقيق التفاعل،  
معه   يتفاعلون  الطالب  جيعل  جذابة  بطريقة  املعلم  وشرح 

 ويشاركون ابستمرار". 
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من    وبعد  أصبح  وحتليلها  املعلمني  مع  املقابالت  إجراء 
: معلم  ابلنسبة هلم أّن التعّلم النشط يعين   الواضح لدى الباحثني 

املّتصل   النشاط  وهذا  نشط،  وحمتوى  نشط  وطالب  نشط 
يتحقق من خالل إشراك الطالب يف التعّلم حبيث يكون التعّلم  

 ذا معىن ابلنسبة له. 
 ط: تطبيق املعلمي للتعّلم النش •

للتعّلم   تطبيقهم  ملعرفة كيفية  صفًيا  املعلمني  مالحظة  متت 
مت   الدراسة  هذه  ويف  الدراسي،  الفصل  داخل  عملًيا  النشط 
املعلمني   تطبيق  لفهم كيفية  احلرة  الصفية  املالحظة  استخدام 
يف  البياانت  ومُجعت  النوعي،  البحث  مع  يتناسب  ما    وهو 

سة، وبعد  الدرايف أدوات  بطاقات املالحظة اليت سبق وصفها  
وقد أظهرت عملية    ، بتحليلها  أن مت مجع البياانت قام الباحثان 

 : ل أن مجيع املعلمني يقومون مبا أييتالتحلي
 هيد للدرس وإعالن األهداف للطالب. التم (1

 إحدى اسرتاتيجيات التعّلم النشط.   تطبيق (2

 يز الطالب على املشاركة والتفاعل. حتف (3

 تقومي الطالب.  (4

ال يلتزمون    (35%)   املعلمني  سبعة من والحظ الباحثان أن  
يف تطبيقهم للتعّلم النشط ابالسرتاتيجيات املنصوص عليها يف  

خلاًل يف تطبيق التعّلم  نلحظ  املراجع، وعلى الرغم من ذلك مل  
املثال: أحد املعلمني كان   املتعّلم، فعلى سبيل  النشط وإجيابية 

الدرس أبسلوب   احملاضرةيشرح  إىل  ذلك بعض    أقرب  يتخلل 
احلصة   أن  الباحثان  والحظ  الطالب  مع  والطُرف  األسئلة 
كانت تتميز ابلنشاط والتفاعل الذي ُيدث يف اسرتاتيجيات  

النشط  الذهين    عادةً   التعّلم  والعصف  التعاوين  التعلم  مثل 
وغريها، ويُعيد الباحثان هذا إىل أسلوب املعلم الذي كان حمبًبا  

للباحثني عندما سألوهم    ،للطالب  الطالب  ما عرّب عنه  وهذا 
فهي   املعلم  يدرسها  اليت  املرحلة  هو  آخر  وسبب  ذلك،  عن 

  عداد الطالب كانت قليلة يف الفصل، املرحلة الثانوية وكذلك أ
ا اواستنتج  تكييف  مُيكن  أنه  ذلك  من  سرتاتيجيات  لباحثان 

مدرسته   وواقع  املعلم  ظروف  مع  يتناسب  مبا  النشط  التعّلم 
 وطالبه. 

كانوا  (  65%)   ( معلًما13)ل الحظ الباحثان أن  ويف املقاب
ومبا  يُ  أقل  مبعايري  ولكن  النشط  التعّلم  اسرتاتيجيات  طبقون 

املادية  املدرسة  إمكاانت  مع  بعضهم  و والبشرية،    يتناسب  كان 
مهيأ   الفصل  يكون  أن  دون  لكن  التعاوين  التعّلم  يستخدم 

طالب يف الصفوف وجيعل كل صف  فقد كان يُبقي ال  ، لذلك 
ويُعنّي أحد الطالب ُمراساًل بني اجملموعات،    مستقلة،  جمموعة

ومُ  فّعالة  الطريقة  هذه  األعداد  وكانت  ذات  للصفوف  فيدة 
 الكبرية. 

حظات الصفية يف إمكانية مالحظة تعدد  وقد أسهمت املال
البيئات التعليمية وأحجام الصفوف الدراسية اليت مُيكن تطبيق  

احملورية الفئات  إحدى  وّلد  ما  وهو  فيها،  النشط  يف    التعّلم 
طبقني للتعّلم النشط  "الواقعية" أي أّن املعلمني امل  وهي   النظرية 

قهم  ع ما مل يُ مل تكن تعوقهم اإلمكاانت احملدودة يف مدارسهم ك
خال  من  وذلك  الطالب  أعداد  النشط  التعّلم  تطبيق  ل  عن 

 مبا يتناسب مع واقعهم.   تكييفهم لالسرتاتيجيات وتطبيقها

 : مناقشة النتائج 
أربعة   التحليل  نتائج  النشط   مفاهيمأظهرت  التعّلم    لتطبيق 

 : على النحو اآليتبكفاءة، وهي 
 : الثقة •

فئتني   على  وتشتمل  التحليل  يف  ُمبكرًا  الفئة  هذه  ظهرت 
فرعيتني مها: اإلملام العلمي وامتالك املهارة، وعرّب املعلمون عن  

"عندما يكون املعلم  :  ( 7) للمعلم  هذا أبوصاف خمتلفة، فوفًقا  
ولديه    ،ويستطيع توصيله إىل طالبه  ، للمقرر الذي يدرسه  افامهً 

تلقائيًا" النشط  التعلّم  فسيطبق  عالية  تدريس  وأبرز  مهارات   .
النشط:    ( 2)  املعلم التعّلم  يطّبق  جتعله  اليت  األمور  "أان  بعض 

اليت   ابملادة  ومعرفيت  قدرايت  يف  عالية  ثقة  عندي  احلمد  وهلل 
أثناء   يواجهين  أن  مُيكن  إحباط  أي  إىل  ألتفت  ومل  أدرسها 

أ النشط،  للتعلّم  الثقة  تطبيقي  لديه  الذي  املعلم  أن  عتقد 
مهما كانت   الفصل  يف  التعلّم  من  نوع  أي  تطبيق  سيستطيع 
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حتّدث  الظروف" املعىن  وبنفس  النشط  :  ( 11)املعلم  .  "التعلّم 
يف   وواثق  تدريسها  وطرق  مادته  من  متمكن  معلم  إىل  ُيتاج 
يطبق   أن  معلم  أي  يستطيع  ميتلكها،  اليت  والقدرات  نفسه 

 لطريقة الصحيحة إذا كانت لديه هذه األمور". التعلّم النشط اب
بنفسه   املعلم  ثقة  تؤثّر  أعاله كيف  االقتباسات  توّضح 
من   الثقة  هذه  وتتوّلد  النشط،  للتعّلم  تطبيقه  يف  وإبمكاانته 
املشاركون ابلتمّكن من   ما عرّب عنه  العلمي وهو  إملامه  خالل 

للمهارات   امتالكه  وكذلك  هبا  ومعرفته  وفهمها  الالزمة  املادة 
لتطبيقه وهو ما عربوا عنه ابملهارات التدريسية العالية والتمّكن  

 من طرق التدريس. 
 : الواقعية  •

يف   الواقعية  أن  الدراسة  هذه  يف  املشاركون  املعلمون  يعتقد 
لرئيسة لكوهنم يطبقونه، إذ  تطبيق التعّلم النشط أحد األسباب ا

يالئم  بّينوا   مبا  التطبيق  اليت هم  أن واقعيتهم يف  املدرسية  البيئة 
قادرين   جعلتهم  اليت  هي  واحتياجاهتم  طالهبم  ُيالئم  ومبا  فيها 
على تطبيقه، ويف املقابل فإن أبرز العوائق أمام املعلمني لتطبيق  
التعّلم النشط هو حماولتهم جتاوز الواقع وتطبيق هذا النوع من  

 طبيقه. التعّلم مبثالية عالية يف حني قد ال تتوفر كل الشروط لت
املعلم قائد    ( 14)   يرى  وإشادة  النشط  للتعّلم  تطبيقه  أن 

فيقول:   لواقعيته  تعود  به  واملشرف  التعلّم  املدرسة  أفهم  "إنين 
و  نشط  وطالب  نشط  معلم  أنه  على  ع  النشط  مُيكن    من 

الذي   الفصل  تطبيقه يف أي فصل دراسي، ولذلك قد يكون 
  كما الحظتم  التعلّمأُدرّس طاليب فيه ليس مُهيًأ هلذا النوع من  

ولكنين استطعت تطبيقه على الرغم من ذلك، ختتلف الفصول  
وختتلف شخصيات   املدارس  املعلمون وختتلف  هبا  يُدرس  اليت 
فإن كل   هذا  رغم كل  ولكن  التدريسية،  وأساليبهم  املعلمني 
واقعه   معرفة  من  متّكن  إذا  النشط  التعلّم  تطبيق  يستطيع  معلم 

 جيًدا واستغالل اإلمكاانت املوجودة فيه". 
  وفيما أييت   (80%)   ويوافقه على هذا الرأي أغلب املعلمني

 اقتباسات بعضهم: 

"كثري من املعلمني ال يطبقون التعلّم النشط ألهنم ال يُراعون  
الواقع، والذي جعلين أطبق التعلم النشط أنين أعرف جيًدا من  

 (. 7 املعلم) أين أبدأ؟ وكيف أطبقه يف فصلي مع طاليب" 
الط من  عدد كبري  هذا  "لدي  يكون  وقد  الفصل  يف  الب 

العدد  ا  عن  عائقً  أن هذا  النشط، لكنين رأيت  التعلم  تطبيق 
النشط   التعلم  بتطبيق  يل  يسمح  العكس  على  الطالب  من 
بفاعلية أكرب، وابلفعل أاتح يل التعامل مع عدد الطالب هذا  

والطالب كلهم يتعلمون بنشاط    ،أن تكون احلصة نشطة أكثر 
  بعض" مع    عن خلية حنل متفاعلة بعضهاوالفصل عبارة    ، كبري
 (. 9 املعلم)

هو   النشط  التعلّم  أطبق  جتعلين  اليت  األسباب  أهم  "من 
عبارة   هو  بل  اثبتة  اسرتاتيجية  ليس  أبنه  النشط  للتعلم  فهمي 
عن مظلة عامة مُيكن أن تطبقه أبشكال متعددة وفق ما لديك  

ظروفك"  به  تسمح  ما  ووفق  وقدرات  إمكاانت    املعلم)  من 
16 .) 

تطبيق   االحتياج يف  دراسة  أمهية  املشاركون على  أّكد  كما 
التعّلم النشط، وهذا ال يعين عملية دقيقة وعلمية لدراسته، بل  
ويعتقد   املعلم،  خربة  وفق  الواقع  على  مبين  لالحتياج  توّقع 
من  املشاركون أن هذا مُيكنهم من تطبيق التعّلم النشط بواقعية و 

األسباب اليت جتعل تطبيقهم للتعّلم  بفاعلية أكرب وأنه أحد    ع
وفيما   احلصص،  أغلب  يف  مستمرًا  اقتباسات    أييتالنشط 

 املشاركني اليت تدل على ذلك: 
واحتياجات  " احتياجايت  أعرف  الدراسي  الفصل  بداية  يف 

يناسبين   ما  وأحدد  التقومي  عمليات  خالل  من  طاليب 
 (. 8)املعلم  " ويناسبهم

أحدد  " أن  وأعرف  أحاول  واملدرسة  الفصل  يف  املوجود 
االمست اختار  ع  البداية  يف  طاليب  املناسبة وى    " سرتاتيجيات 

 (. 2)املعلم 
 التطوير الذايت  •

  ا كبريً   ا  أوضح املشاركون يف الدراسة أن لتطويرهم الذايت أثرً 
لقدر من   امتالكهم  ذلك  النشط، ويشمل  للتعّلم  تطبيقهم  يف 
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ألهدافهم   الواضح  التخطيط  على  وقدرهتم  ابلذات  الوعي 
إىل   حاجتهم  جيًدا  يعرفون  أهنم  إىل  يشري  وهذا  ومستقبلهم، 
قاموا   فقد  الدراسية؛ ولذلك  النشط يف صفوفهم  التعّلم  تطبيق 

النشط، وهذا التعّلم  مهارات  عنه    ابلتخطيط المتالك  عرّب  ما 
"حكى يل بعض الزمالء من املعلمني كيف  ( بقوله:  5)  املعلم

مستوى   من  زاد  أنه  النشط وكيف  التعلم  تطبيق  من  استفادوا 
حتصيل طالهبم ونشاطهم وتفاعلهم، وقد كان لدي قصور يف  
هذا اجلانب فقمت حبضور عدد من الدورات اليت ساعدتين يف  

أزال  تطبيقه وال  النشط    ا أقرأ كتبً   تطوير مهارايت يف  التعلّم  عن 
 وأحضر الدورات فيه". 

كانت كلمات املشاركني تُعرّب عن شعورهم ابحلاجة لتطبيق  
لتخطيط  التعّلم النشط مع طالهبم وبعد هذا الشعور يقومون اب

  اقتباسات أكثر وضوًحا هلذا: الكتساب مهاراته، وفيما أييت 
يف  رغبة  ولدي  الطالب  تدريس  يف  مشكلة  عندي    "كان 

بطر  إال تدريسهم  ببايل  خيطر  مل  عندها  جديدة،  حضور    ق 
التعلّم   عن  الدورات  وكانت  اجملال،  هذا  يف  تدريبية  دورات 

احلديثة التدريس  وطرق  أحضر    ، النشط  أن  هديف  فوضعت 
يف   نفسي  لتطوير  سنة  الدورات كل  من  مسموح  حد  أقصى 
هذا اجلانب وابلفعل حدث ذلك ابإلضافة إىل تطويري الذايت  

 (. 16)املعلم   خالل جتاريب مع الطالب يف التدريس" من 
كنت حباجة إليه، فقد سّهل يل    ء"التعلّم النشط أكثر شي

فهم   الطالب  على  سّهل  وأيضًا  الفصل  يف  مهميت كمعلم 
أدخل   أن  قبل  دائمًا  أان  لذلك  املقرر؛  وموضوعات  الدروس 
النشط مع طاليب"  التعلّم  لتطبيق  أن أضع خطة    الفصل البد 

 (. 12علم )امل
للمعلمني أن يعرفوا ابلضبط ما هي نقاط قوهتم   "نصيحيت 
ينقصهم،   الذي  الشيء  وما هو  التدريس،  يف  ونقاط ضعفهم 
التدريسية   الطرق  أفضل  فسيطبقون  هذا  معرفة  استطاعوا  إذا 

 (. 7 املعلم)  ويسعون إىل تطوير أنفسهم دائمًا يف هذا اجملال"
 الدافعية  •

فإن من أسباب تطبيق املعلمني للتعّلم   البياانتوفًقا لتحليل 
هذه الفئة )الدافعية( ُتشّكل فرقًا كبريًا    لنشط دافعيتهم العالية،ا

أهنا   إذ  وغريهم،  النشط  التعّلم  يطبقون  الذين  املعلمني  بني 
التعّلم   املعلمون  يُطّبق  ال  ملاذا  وهو:  مهم  سؤال  عن  جتيب 

الدراسية؟   صفوفهم  يف  أنالنشط  األهم    ونعتقد    –السبب 
األخرى   لألسباب  هذه    –ابإلضافة  وتتشكل  الدافعية،  هو 
 . االنسجام والتدّفق و  التحّفز الذايت الفئة من فئتني فرعيتني مها: 

ويشري التحّفز الذايت إىل قدرة املعلم على العمل والتدريس  
م ألداء  ميتلكه  الذي  احلماس  خالل  من  هامه،  بفاعلية كبرية 

 ية: االقتباسات اآلتويبني ذلك 
هلم   أكرب  أخ  وكأين  الصف  يف  طاليب  مع  العمل  "أحب 
وهم   ابحرتام  أعاملهم  لذلك  عليهم  سلطة  صاحب  ولست 

لتدريسهم وتعليمهم  ، كذلك   ، وأحبث دائمًا عن أفضل الطرق 
يف   معي  ومتحمسني  متفاعلني  أراهم  عندما  ذلك  وأعرف 

 (. 5الدرس" )املعلم 
جهدً  أبذل  درس  وإعداده    ا كبرًي   ا"يف كل  له  للتحضري 

وجاذبة  مشوّقة  بطريقة  للطالب  بدافع    ، لتقدميه  بذلك  وأقوم 
للتدريس  وأاحلب  املهنة  هلذه  عاشق  فأان  تدريس  ،  طرق  بتكر 

 (. 11جديدة عادةً تناسب طاليب" )املعلم 
وقد أّكدت املالحظات اليت قام هبا الباحثان هذه املفاهيم  

املقابالت،   يف  ظهرت  البإذ  اليت  املعلمني  الحظ  قدرة  احثان 
وتفاعلهم   انتباههم وتركيزهم  الطالب هلم وكسب  على جذب 

 املستمر خالل احلصة الدراسية. 
االنسجام   هي  الدافعية  اليت كونت  األخرى  الفرعية  والفئة 
يُقدمه   الذي  والعطاء  واإلجيابية  النشاط  حالة  وتعين  والتدفق، 

تدريسه،   خالل  املعلم    وقداملعلم  عنها  إىل  :  7عرّب  "أميل 
أيتون   الذين  املتدربني  خصوصًا  العمل  يف  زمالئي  مساعدة 
للتدريس هنا وأحاول أن أُبني هلم أمهية اخلطأ الذي نتعلم منه  
على   وتنبيهي  حصصي  حلضور  وأدعوهم  التدريس  يف 

حتدث    أخطائي".  آخر  سياق  "أان  :  ابآليت   19املعلم  ويف 
املدرسة ألن   املواظبة واالنضباط يف  ذلك جيعلين  حريص على 



 ( م2020فرباير  /هــ1441الرايض )مجادى اآلخرة    – 4العدد  – الرتبويةاجمللة السعودية للعلوم 

 

130 

وبعمل ابلطالب  اهتمامًا  أكثر  املزيد  أكون  لتقدمي  وُيّمسين  ي 
 دائمًا". 

 التوصيات
يف ضوء النتائج اليت أسفر عنها البحث احلايل يُوصي  

 : أييت   الباحثان مبا
العمل على تعزيز املفاهيم األربعة اليت ظهرت يف النتائج:   (1

 والدافعية( لدى املعلمني. )الثقة والواقعية والتطوير الذايت  

االستفادة من نتائج هذا البحث والنظرية اليت مت التوّصل   (2
هلا يف تقدمي دورات تدريبية للمعلمني متخصصة يف التعّلم  

 النشط. 

املت (3 احلقيقية  اإلمكاانت  إىل  املعلمني  اهتمام  وفرة  توجيه 
 سرتاتيجيات التعّلم النشط. لديهم واستثمارها يف تطبيق ا

شرفني الرتبويني إىل نقل جتارب املعلمني احلّية يف  توجيه امل (4
 تطبيق التعّلم النشط لزمالئهم اآلخرين. 

 املقرتحات
يف   (1 اجملذرة  ابلنظرية  مشاهبة  دراسة  تعليمية    مواضيععمل 

 أخرى. 

النظرية يف  عمل   (2 تطبيق  أثر  جتريبية الختبار مدى  دراسة 
 امليدان. 

النشط يف  عمل دراسة تقوميية ملمارسات   (3 للتعّلم  املعلمني 
 ضوء نتائج هذا البحث. 
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Abstract: This study aimed to explore the understanding of teachers who have an active learning card of active learning, as 

well as how they apply and practice active learning in the classroom, and some of the elements associated with the 

application of active learning. The authors used the qualitative research through designing the grounded theory to reach to a 

theory that explains the practical practice of active learning guided by the collected data. The purposive sample consisted of 

(20) teachers who have the active learning card given by the educational supervisor under the supervision of the Department 

of Education. The research concluded that there are four main categories that help in the practice of active learning in the 

classroom, these are: Trust, Realism, Motivation and Self-development, as each of these categories include a number of 

elements associated with them, and in the light of the research results there are a number of recommendations and proposals. 
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