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 جملة دورية حمّكمة 

 ( أكتوبر  -  يونيو –  فرباير)  العام اجلامعيمرات يف ثالث تصدر  
تتميز  البحوث اليت  تشمل،ابللغة العربية أو اإلجنليزية حبيث   نشرها، تنشر اجمللة البحوث واملراجعات العلمية اليت مل يسبق  
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 األهداف  –الرسالة  –الرؤية  
 الرؤية: 

 . املتميزة  الرتبوية املعرفة  نشر  على تعمل  متخصصة جملة 
 

 الرسالة: 
  االتصال جسور ومد  واملتميزة األصيلة  الرتبوية  البحوث نشر  خالل من  ودوليا    ا  وعربي  حمليا    تربوي   مرجعا    لتصبح  اجمللة  تسعى

 . الرتبوية  العلوم  يف  والباحثني املتخصصني  مع
 األهداف: 

 املسامهة يف تطوير العلوم الرتبوية وتطبيقاهتا من خالل نشر البحوث النظرية والتطبيقية.    (1
 .  العامليوترتبط ابلواقع احمللي و  نشر األحباث املتميزة اليت تتسم ابجلودة العالية واألصالة واالبتكار  (2
 جمايل الرتبية والتعليم.  التطوير يف نشر األحباث اليت تسهم يف  (3
 توفري وعاء نشر للباحثني املتميزين والتسويق ألحباثهم حمليا  وعامليا .  (4
 يصدر من كتب وأحباث تتعلق ابلرتبية. عرض جتارب عاملية متمثلة مبا   (5

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

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

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

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

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

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

 
  :إل  تح عق  ن يأت الدوريةتمدف 

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

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

 تفوعم البنحثع  والدارسع  لل  البحث وال فه. .3
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

 
فييييي  الكتنتييييية اال يييييدار ال ييييين     APAت ظييييينم  االلتيييييزام .5

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

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

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

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

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

 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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 العدد  افتتاحية

 

 وبعد..  اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد

 الرتبوي للميدان ليدفع ،اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية من( الثاني)العدد  يسرنا ان نقدم للقراء والباحثني

 احلديثة والفكرية العلمية جتاهاتلال واكبةاملو واملتميزة، األصيلة املتنوعة الرتبوية األحباث من بعدد

 العدد هذا اشتمل فقد. واملعنيني الباحثني من املهتمني بني تداوهلا وتيسري املعرفة إنتاج عملية يف منها إسهامًا

 يف العليا للصفوف والسلوك الفقه كتب يف اجلنسية الرتبية مفاهيم تضمني درجة :أّوهلا. أحباث سبعة على

 مادَّة يف املعرفيَّة اجلوانب لتنمية االصطناعيِّ للذكاِء دردشة روبوت استخدام أثر :االبتدائية، وثانيها املرحلة

 الرتبية معلمي نظر وجهات على للتعرف الثالث البحث سعى كما .االبتدائية املرحلة طالبات لدى العلوم

 الرابع البحثأما  .التوحد طيف اضطراب ذوي التالميذ مع االجتماعية القصص استخدام حنو اخلاصة

 ألعضاء التنظيمية بالثقة وعالقتها األكادميية األقسام رؤساء لدى اإلدارية الشفافيةعن دراسة  عبارة كان

 .اخلاّصة األردنّية باجلامعات التدريس هيئة

 يف االجتماعّي الّتواصل شبكات استخدام فَاعلّية عن الكشف إىل اخلامس البحث هدف حني يف

 السُّودان الُبطانة، جامعة الّتربية بكلّية الّتعليم

 يف السمع وضعاف الصم الطالب ملعلمات التدريبية االحتياجاتللتعرف على  بينما هدف البحث السادس

 مستوىبعنوان  العدد هذا يف  األخري البحث موضوع كانو .االبتدائية املرحلة يف التقنية التطورات ضوء

 .التعلم صعوبات خلطر املعرضني األطفال لدى اإلدراك بصعوبات الروضة معلمات معرفة

 . العلمي والبحث النشر لعملية وداعمًا القراءة لرغبات ملبيًا العدد هذا يكون أن نرجو

 واهلل املوفق

 رئيس هيئة التحرير

 أ.د. راشد بن حسني العبدالكريم
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 الصفحة الموضوع

 . االبتدائية المرحلة في العليا للصفوف والسلوك الفقه كتب في الجنسية التربية مفاهيم تضمين درجة
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 .االبتدائية  المرحلة

 العمري ظافر حسن زهور
23 

  اضطراب ذوي التالميذ مع االجتماعية القصص استخدام نحو الخاصة التربية معلمي نظر وجهات
 التوحد طيف
 احلسني حسني بن عبدالكرمي ، الدباس عبدالرمحن بن راشد

49 

  التدريس هيئة ألعضاء التنظيمية بالثقة وعالقتها األكاديمية األقسام رؤساء لدى اإلدارية الشفافية
 .الخاّصة األردنّية بالجامعات

 كرمي أبو فتحي أمحد ، سعد أمحد أكرم نداء
71 

 الُبطانة، جامعة الّتربية بكلّية ميدانّية دراسة) الّتعليم في االجتماعيّ  الّتواصل شبكات استخدام فَاعلّية
 .(السُّودان
 بّلة البدوي الّصادق عبد الّصّديق

103 

 المرحلة في التقنية التطورات ضوء في السمع وضعاف الصم الطالب لمعلمات التدريبية االحتياجات
 .االبتدائية

 تركستاين حافظ مرمي ، البداح عبدالعزيز أجماد
121 

 . التعلم صعوبات لخطر المعرضين األطفال لدى اإلدراك بصعوبات الروضة معلمات معرفة مستوى
 147 الكثريي علي نورة ، الكثريي راشد خلود



 



 ... درجة تضمني مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا جواهر بنت مسرع القحطاين وطالل بن حممد املعجل: 

 

1 

 
تضمني مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا يف درجة  

 املرحلة االبتدائية 
 

 جواهر بنت مسرع القحطان 
 تعليم الرايض 

 طالل بن حممد املعجل
 كلية الرتبية، جامعة امللك سعود 

 
 هـ12/9/1439 وقبل -هـ 20/7/1439 قدم للنشر

تضمني كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية ملفاهيم الرتبية اجلنسية، ولتحقيق أهداف    درجةإىل معرفة  بحث  هدف الاملستخلص:  
لرتبية اجلنسية، من مفاهيم ا  ا( مفهوم  31ن قائمة مبفاهيم الرتبية اجلنسية اليت ينبغي أن تتضمنها كتب الفقه والسلوك مكونة من )اأعد الباحث  بحثال

الغريزة اجلنسية  الوقائية لضبط  ، واإلساءة وتندرج حتت مخسة جماالت هي: اجلنس يف اإلسالم، والبلوغ يف اإلسالم، والعورة يف اإلسالم، والسلوكيات 
مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه   ؛ ملعرفة مدى توافرابتباع أسلوب حتليل احملتوى  ن املنهج الوصفيااجلنسية وما يرتتب عليها. ولقد استخدم الباحث 

إىل وجود تفاوت يف توافر مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه والسلوك للصفوف   بحثوالسلوك للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية. وأشارت نتائج ال 
%(. كما مت 6,4)  الصف الرابع  %( مث 9,6)  ف اخلامس%( مث الص  19،2الثالثة العليا من املرحلة االبتدائية على النحو اآليت الصف السادس )

؛ وعزا الباحثان ذلك إىل طبيعة املوضوعات اليت تناولتها كتب الفقه والسلوك  اتناول مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا ضمني  
أ الشرعية من أي  العلوم  منهج  إىل خلو وثيقة  االبتدائية، وكذلك  املرحلة ابملرحلة  أو ضمن ا يف  تناوهلا صراحة   يتم  مل  واليت  العرض  تتعلق حبفظ  هداف 

 .واملقرتحاتاالبتدائية ويف ضوء النتائج قدمت بعض التوصيات 
 

 مفاهيم الرتبية اجلنسية، كتب الفقه والسلوك، الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية.  الكلمات املفتاحية:
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   مقدمة:

ومنذ   املعرفة،  بنية  املفاهيم  العشرين،    منتصفمتثل  القرن 
بنية   تعليم  وأمهية  املفاهيم،  أمهية  على  يؤكدون  الرتبويون  بدأ 
على   وبناء  فيها.  والبحث  التفكري  وطريقة  التعليمية،  املادة 
ضمت   حبيث  املوضوعات  من  الكثري  صياغة  أعيدت  ذلك، 

امل  وتعد  احملورية.  املفاهيم  من  جمموعات  الدراسية  حول  ناهج 
املتعلم من   يتمكن  املفاهيم؛ حبيث  لتعليم وتعلم  الرئيسة  األداة 
عقلية   بنية  ضمن  املعلومات  وتنظيم  املعريف  البناء  عمليات 

 شاملة وحمددة. 
التعليم   مراحل  يف  خاصة  أمهية  املفاهيم  تعليم  ويكتسب 
إىل   الطالب  فيها  حيتاج  ال  اليت  االبتدائية  األولية كاملرحلة 

وقيمتها،    منفصلة ومعلومات    حقائق  معناها  تفقد  ما  سرعان 
ا  وإمنا هو حباجة إىل تلك األفكار واملفاهيم اليت تشكل أساس  

لفهم احلقائق وتطوير املعرفة، ووسيلة للتفكري والفهم والتعامل  
 (. 2005مع املستجدات )ابهنر، 

ملا   نظر ا  ذلك؛  األوفر يف  النصيب  الشرعية  العلوم  وملناهج 
اليت   الرتبوية  املفاهيم  التالميذ  إكساب  يف  فعال  دور  من  هلا 
فهم   من  ومتكنهم  صحيحة،  إسالمية  تربية  تربيتهم  يف  تسهم 
يساعدهم   مبا  وتبصرهم حبقائق عقيدهتم، ومتدهم  دينهم،  أمور 

فكرهم اإلسالمي  على مواجهة كل ما يعرتض دينهم، وخيالف  
هلا يف   أصل  ال  واليت  املتطرفة،  األفكار  حماربة  وعلى  األصيل، 

 (.  2010الدين )احلكمي، 
لذا اهتمت وزارة التعليم ابململكة العربية السعودية ابلعلوم  
الشرعية، وأقرهتا كمواد أساسية يف الصفوف الدراسية يف مجيع  

يف  التعليم  سياسة  حددت  العام، كما  التعليم  اململكة  مراحل   
بتعهد   االبتدائية  املرحلة  يف  الشرعية  العلوم  تعليم  أهداف 
ورعايتهم   التالميذ،  نفوس  يف  الصحيحة  اإلسالمية  العقيدة 

التعليم،   )وزارة  متكاملة  مادة  1416برتبية إسالمية  (، وحتظى 
الفقه أبمهية ابلغة بني مواد العلوم الشرعية، وتكمن أمهيتها يف  

عل الطالب  تساعد  من  أهنا  والتمكن  املفاهيم  تعلم  ى 

الرتبية   فروع  لربط  فعالة  وسيلة  وتُعد  اكتساهبا،  اسرتاتيجيات 
الدينية املختلفة بعضها ببعض، وبذلك يتحقق مفهوم التكامل  
يف   املربون  هبا  ينادي  اليت  االجتاهات  أحد  وهو  الديين  املعريف 

 (. هـ1434بناء مناهج الرتبية اإلسالمية الفاعلة )شلهوب،
والبحوث؛  ومن   الدراسات  تناولتها  اليت  الرتبوية  املفاهيم 

اب  أسواء  هلا،  الكتب  تضمني  مدى  يف  يف كيفية    ملبحث 
الرتبية اجلنسية؛  تنم )  فقديتها، مفهوم  (  2008أشار ابحارث 

التعليمية؛   املناهج  يف  املفهوم  هذا  إدخال  يُراد  عندما  أنه  إىل 
هذا حدث  وقد  غموض كبري،  يكتنفه  األمر  هذا  يف    فإن 

نتج عنه صراع أخالقي حول طبيعة منهج    إذاألوساط الغربية،  
اجملتمع   يف  أما  عرضها.  وكيفية  وموضوعاته،  اجلنسية،  الرتبية 
على   بشموهلا  اإلسالمي  التشريع  مصادر  متيزت  فلقد  املسلم 
اجلانب الرتبوي اجلنسي يف حياة اإلنسان، فعرضه يف أسلوب  

ة يف آن واحد؛ ليحيا  جاذب ومهذب، وِبطُرق وقائية وعالجي
وجوارنة،   )العزام،  ابلفضيلة  تتميز  بيئة  يف  واجملتمع  الفرد 

 (. 2015، مصطفى و 
ال   اجلنسية  الرتبية  مفاهيم  أن  احلسبان  يف  األخذ  مع 
الذكر   بني  عالقة  إقامة  وهو  الضيق،  املفهوم  يف  تنحصر 
الصحيحة   اخلربات  وتقدمي  ابلفرد،  العناية  تعين  بل  واألنثى، 

مل  احلياة  الوقائية  يف  تعرتضه  قد  اليت  اجلنسية  املشاكل  واجهة 
 (. 2011حِبسن األداء يف ضوء القيم اإلسالمية )اخلالدي، 

 مشكلة البحث:  
عليها   تعول  اليت  الرتبية  أوجه  أحد  اجلنسية  الرتبية  تُعد 
اجملتمعات يف تنوير، وهتذيب النشء وفق القيم واملعتقدات اليت  

هبا، كما أكدت ذلك   الرتبوية    جمموعةيؤمنون  الدراسات  من 
هندي،  2003)نورالدين،   هذه  2007؛  أوصت  وقد   ،)

يف  اجلنسية  الرتبية  مفاهيم  تضمني  بضرورة  املناهج    الدراسات 
الدراسية؛ ملا هلا من أثر يف رفع الوعي اجتاه املخاطر اجلنسية،  

 والعالقات احملرمة، وحتصني األفراد يف خمتلف املراحل العمرية. 
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(، أن نسبة تعرض األطفال  2015وأكدت دراسة الطيار )
للتحرش اجلنسي يف تزايد، وهذه حقيقة ال بد من أن يُعرتف  

معاجلته لتـتم  وذلـك  الصـحيحة، كما  هبا،  الرتبوية  بـالطرق  ا 
الطيار) التحرش  هـ1433أشار  عوامل  أهم  أحد  أن  إىل   )

املرشدين   نظر  وجهة  من  االبتدائية  املرحلة  يف  اجلنسي 
للتحرشات   فهمهم  وعدم  األطفال،  براءة  هو  الطالبيني، 
وأوصت   عليهم،  والضغط  استغالهلم،  إىل  يؤدي  مما  اجلنسية، 

ا الرتبية  بضرورة  ملراحلهم  دراسته  املناسبة  الوقائية  جلنسية 
 الدراسية.  

والبداية   التعليم،  سلم  قاعدة  االبتدائية  املرحلة  تُعد  كما 
 . احلقيقية لعملية التنمية الشاملة ملدارك الطفل 

أيب  دراسة  )  وأشارت  منهج  2015مني  وثيقة  إىل خلو   )
رض وهي أحد  العلوم الشرعية من أي أهداف تتعلق حبفظ الع 

سالمي، واليت مل يتم  هبا الدين اإلهتم  ااخلمس اليت  الضرورات  
وتنتقد كتب   االبتدائية.  املرحلة  يف  ضمن ا  أو  صراحة   تناوهلا 
الفقه؛ لكوهنا ال تتماشى مع مطالب اجملتمع، وال تُقدم حلوال   

 (.  2008ملشكالته املعاصرة )املالكي، 
وتتمثل مشكلة البحث يف أن الكتب الدراسية ال تقدم إال  
ابستحياء   تتناوهلا  اجلنسية، كما  الرتبية  يف  املفاهيم  من  القليل 

)عبدالعال،   العلوم  2011ظاهر  أن كتب  من  الرغم  على   ،)
تعليم   يف  أمن ا  األكثر  هي  الفقه خاصة  وكتب  عامة،  الشرعية 

ه به  تتصف  ملا  اجلنسية،  الرتبية  من  موضوعات  الكتب  ذه 
(، مما  2011بنائها على عقيدة اإلسالم، وتشريعاته )اخلالدي،  

حدا ابلباحثة إلجراء هذا البحث للكشف عن درجة تضمني  
مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا  

 يف املرحلة االبتدائية.    

 :  بحث أسئلة ال
 : يتتتمثل يف السؤال الرئيس اآل 

تضمني كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا   درجةما 
هذا  ويتفرع عن  اجلنسية؟يف املرحلة االبتدائية ملفاهيم الرتبية 

 ية: تالسؤال األسئلة الفرعية اآل
يف كتب  .  1 تضمينها  ينبغي  اليت  اجلنسية  الرتبية  مفاهيم  ما 

 الفقه والسلوك للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية؟ 
الفقه  م توافر    درجةما  .  2 يف كتب  اجلنسية  الرتبية  فاهيم 

 ؟  والسلوك للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية 

 : البحثأهداف 
ديد مفاهيم الرتبية اجلنسية اليت ينبغي تضمينها يف كتب  . حت1

 الفقه والسلوك للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية.  
التعرف على درجة تضمني مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب  .2

 . الفقه والسلوك للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية 

 : البحث أمهية 
الرتبية    أمهيته   البحث ستمد  ي  . 1 أمهية  أهم    اجلنسية؛ أحد من 

أنواع الرتبية الضرورية يف حياة األفراد بصفـــــة عامــــــة، واملؤثرة يف  
بصفة خاصة، من خالل تزويدهم بقدٍر كاٍف مرحلة الطفولة  

اجلنسية، واملناسبة    ابلرتبيةاملتعلقة    ارف واملهارات والقيممن املع
 ملرحلتهم العمرية. 

الرتبية اجلنسية  درجة تضمني   الضوء علىلبحث ا القي هذيُ  . 2
 . يف كتب الفقه، والسلوك للصفوف العليا ابملرحلة االبتدائية 

البحث   ساعدتُ قد    . 3 املناهج    نتائج هذا  مصممي وخمططي 
تطوير   الفقه على  املرحلة  والسلوك    كتب  يف  العليا  للصفوف 

مفاهيم، وإضافة  االبتدائية بتعزيز ما تتضمنه املناهج احلالية من  
جيعلها   مبا  اجلنسية،  ابلرتبية  متعلقة  مفاهيم  من  ينقصها  ما 
يتالءم،   مبا  الطلبة  شخصية  بناء  يف  أفضل  تعليمية  خربات 

 ودورهم الوظيفي يف اجملتمع. 

 البحث: إجراءات 
امل  : البحثمنهج   حتليل  هو  أسلوب  ابتباع  الوصفي  نهج 

احملتوى، والذي يهدف إىل "وصف واقع الظاهرة املراد دراستها  
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سواء كانت   املدروسة،  املادة  لظهور  التكراري  الرصد  بواسطة 
كلمة، أو موضوع ا، أو شخصية، أو مفردة، أو وحدة قياس،  

وهو املنهج املناسب    (،184ص،  1995أو زمن" )العساف،  
الفقه    درجةملعرفة   كتب  يف  اجلنسية  الرتبية  مفاهيم  توافر 

 والسلوك للصفوف العليا. 

 حدود البحث: 
املوضوعية:  حتليل    احلدود  على  الدراسة  الفقه  اقتصرت  كتب 

يف  والسلوك   الاملتمثلة  )الرابع،  طالب،  كتاب  العليا  للصفوف 
والسادس(،   اململكة  و واخلامس،  يف  التعليم  وزارة  عن  الصادرة 

الدراسي   للعام  السعودية  ضوء  هـ،  1438/1439العربية  يف 
   اجلنسية.مفاهيم الرتبية 

الزم يفنية ااحلدود  الدراسة  تطبيق  مت  الثاين    :  الدراسي  الفصل 
 هـ. 1438/1439عام الدراسي لل

 البحث: مصطلحات 
، ص  2006)علوان  عرفها    (: Sex Education)الرتبية اجلنسية  

يعقل  387 أن  منذ  ومصارحته  وتوعيته  الولد  تعليم  أبهنا"   )
ابلقضااي اليت تتعلق ابجلنس، وترتبط ابلغريزة، وتتصل ابلزواج،  
الولد وترعرع، وتفّهم أمور احلياة عرف ما حيل   إذا شب  حىت 
وعادة؛   له  ُخلقا   املتميز  اإلسالمي  السلوك  وأصبح  حيرم،  وما 

 . جيري وراء شهوة، وال يتخبط يف طريق التحلل" فال 
)ليلى  عرفتها  و  "تلك  209ص،  2003األحدب  أبهنا   )

والعقلي،   اجلنسي،  منوه  مراحل  وفق  املسلم،  متد  اليت  الرتبية 
ابملعلومات الالزمة لكيفية التعامل مع القضااي املتعلقة ابلغريزة  

الرتبوية   الضوابط  من  إطار  يف  والقيم  اجلنسية  اإلسالمية، 
 األخالقية، واالجتماعية السائدة يف اجملتمع". 
هذ يف  إجرائي ا  اجلنسية  الرتبية  الدراسةوتُعرف  أبهنا  ه   ،

والسلوك   اجلنسية،  ابلغريزة  املتعلقة  واملبادئ  املفاهيم،  جمموعة 
والسنة الكتاب  من  املستمدة  تكوين  ،  اجلنسي،  هبدف 

ال وضبط  اجلنس،  جتاه  سليمة  لدى  اجتاهات  اجلنسي  سلوك 

الوسائل اليت تقيهم    ميع تالميذ املرحلة االبتدائية، وإمدادهم جب
 من الوقوع يف املشكالت اجلنسية. 

 (: Fiqh and conduct Textbooksكتب الفقه والسلوك )
والسلوك   الفقه  أبهنا كتب  البحث،  هذ  إجرائي ا يف  تُعرف 
املرحلة   يف  والسادس(  واخلامس،  )الرابع،  العليا  للصفوف 

التعليم على   وزارة  أقرهتا  اليت  والطالباتاالبتدائية  يف    الطالب 
 . هـ1438/1439اململكة العربية السعودية للعام الدراسي 

 اإلطار النظري:  
  والتباين يف حتديد مفهوم الرتبية اجلنسية   ،االختالف   يظهر

اجملتمعات،  اتفاق    غري  بني  هناك  االعتقاد    ا عام    اأن  نفي  على 
فحواه  شرح  على  مقصورة  اجلنسية  الرتبية  أبن  قائم    ،السائد 

والتأكيد على    ها، وبيان وظائف  ،على تركيب األعضاء التناسلية 
الع  اأساسي  ا  تعد جزء  ا  أهن الرتبية مبفهومها  هي عملية  فام،  من 

معرفية  جوانب  تتضمن  مع  ومهارية   ،ووجدانية   ، تربوية   ،
العريب والغريب؛ ويعود ذلك إىل    اختالف حدودها بني اجملتمع 

جمتمع  كل  هبا  يؤمن  اليت  واألخالقية  الدينية،    القيم 
 (. 2010)الدغيم،

تعريفات  ختكما   املعرفني    ؛ لرتبيةل الرتبويني  تلف  ابختالف 
والفكرية،  اهل الفلسفية  األصفهاين ولقد    وانتماءاهتم    عرفها 
ص1412) "336هـ،  حاال   إب(  الشيء  حد    فحاال  نشاء  إىل 

اليت    التمام". املختلفة  والتأثريات  األفعال  تضم  عملية  وهي 
تستهدف منو الفرد يف مجيع جوانب شخصيته، وتسري به حنو  

حيث    كمال وظائفه، عن طريق التكيف مع ما حييط به، ومن 
)الرشدان،   وقدرات  أمناط  من  الوظائف  هذه  حتتاجه  ما 

 (. 2006وجعنيين، 

اللغة  أما   يف  من   "هو:فاجلنس  شيء،  من كل  الضرب 
النحو  حدود  ومن  الطري،  ومن  واألشياء    ،والعروض   ،الناس، 

أجناس  واجلمع  النوع   ، مجلة،  من  أعم  واجلنس  )ابن    وجنوس، 
، وهو أقرب معىن ملا هو اثبت يف  (43، ص  2002منظور،  

 (. 2015أبو عرة،)القران  
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الوسيطكما   املعجم  ص1985 (أشار  ملصطلح 14،   )  
واأل  الذكر  بني  شهواين  "اتصال  أبنه  يف    . نثى"اجلنس  أما 

القرآن والسنة  اجلنس   اإلسالم، فإن مصطلح ابملعىن    مل يرد يف 
املعىن  السابق نفس  إىل  تؤدي  خمتلفة  ألفاظ  وجدت  وإمنا   ،

واملالمسة، كما   واإلتيان،  املباشرة،  ومنها:  اجلماع،  هو  الذي 
الباحثني، واملفكرين املسلمني؛ ليدل على    عدد  استخدمه   من 

 . (2014ماله عالقة ابلتناسل )التومي، 
أحد  ابو  النبوية  والسنة  الكرمي،  القرآن  آايت  هم  أستقراء 

ال  الشرعية  مصادر  النصوص  اهتمام  رتبية اجلنسية يتضح مدى 
يدور   اإلسالم  ففي  اجلنسية  للرتبية  واملتكاملة  الشاملة  ابملعاين 
األمر حول إدراك املظاهر األخالقية احلميدة للسلوك اجلنسي  
والعالقات الصحيحة بني اجلنسني فيعرف الفرد ما هو صحيح  

السلوك   الفرد كان  إذا شب  هو خاطئ؛ حىت  اإلسالمي  وما 
يف   يتخبط  وال  شهوة  وراء  جيري  فال  وعادة  له  خلق ا  املتميز 

 (. 2010خبيت، )االحنالل  طريق 
تناولت    اليت  األدبيات  من  عدد ا  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 

اجلنسية،   والثقافة  الرتبية  مفهومي  بني  ميزت  اجلنسية  الرتبية 
الرتبية اجلنسية ضرورة من ضرورات حياتنا االجتماعية، وهي  ف

بتقدمي   تكتفي  األخرية  هذه  ألن  اجلنسية  الثقافة  من  أهم 
أن املعلومات،   حني  قبل ك   يف  هتتم  بتقدمي  األوىل  شيء  ل 

السليمة   األخالقية  التوجيهات  جانب  إىل  العلمية  احلقائق 
 (. 2010؛ عبدالعال، 2010)الدغيم، 

اجلنسية    هتدفو  الفرد يف    عموم االرتبية  بناء شخصية  إىل 
اجلوانب اجلسمية واجلنسية واألخالقية والنفسية والعقلية    مجيع

تثق  معلومات  إعطاء  إىل  هتدف  ال  فهي  يفية  واالجتماعية، 
ذلك إىل إعداد الفرد للتعامل مع مراحل   وإمنا تتعدىوحسب، 

والقيم   الصحية  والعادات  اجلنسية  ابخلربات  وتزويده  حياته 
 . (2015، القاضي)  واالجتاهات السامية

( عودة  أشار  )2010كما  ومعدي  والفاضل    (، 2005(، 
 : ا ( إىل أهداف الرتبية اجلنسية ومنه2010(، وخبيت )2009)

احلصول   .1 يف  احلق  فللجميع  املعلومات،  على  إكسابه 
بك لإلنسان  النفسي  النمو  عن  الصحيحة    ل املعلومات 

والوالدة،   احلمل  اإلنساين،  التناسل  ومظاهره،  أبعاده، 
   .االستجابة اجلنسية، وحمدداهتا، وصيغها 

احلاكمة   .2 أو  املنظمة،  والضوابط  للقيم،  وتعلمه  تعليمه 
اجلنسي؛ السلوك  أو  اجلنسية    إذ   للنشاط،  الرتبية  تقدم 

واالستكشاف   للتساؤل،  فرص ا  والشباب  لألطفال، 
 . املنضبط بنسق القيم 

املتبادلة،   .3 اإلجيابية  االجتماعية  العالقات  مهارات  تنمية 
ومهارة   التوكيدي،  والسلوك  القرار،  واختاذ  صنع  كمهارة 

 رفض ضغط األقران. 
السلوك  .4 عن  واالجتماعية  الشخصية،  املسؤولية    تنمية 

والشباب   األطفال،  بتزويد  ذلك  ويتحقق  الشخصي، 
   . ابملعلومات عن الضوابط الشرعية للسلوك اجلنسي

اإل و   اجلنسية يف  الرتبية  منها  ختتص  بعدة خصائص  سالم 
  ، ؛ القاضي2014التومي، ؛2009؛ الفاضل، 2007املوسوي، )

2015 :) 
الواقعية،  ا . 1 تطبيقاهتا  ويف  موضوعاهتا،  عرض  يف  لتوازن 

اخلطاب،   لغة  رقي  مع  أو كبتها،  جوانبها  إغفال  وعدم 
ال ختدش   التصريح    احلياء،فهي  دون  ابلتعريض  وتكتفي 

تشمل مراحل العمر مبعاجلة متميزة، ومبا   إذتربية مستمرة، 
 يتناسب مع منو الفرد. 

تفهي  تدرجة،  املتوعية  ال . 2 العقلي  تسري حسب  النمو  طور 
التدرج يف تعليم لإلنسان، والبد من    األطفال   واجلسدي 

العمرية،   املرحلة  يناسب  واالستيعاب، وذلك    والفهم،مبا 
 خلطورة احلديث املبكر عن أمور ال يدركها الفرد. 

العالقة    إذ   ؛ شمولية الرتبية  ال . 3 يف  اجلنسية  الرتبية  حتصر  مل 
واأل الذكر  تناولت بني  بل  فقط،    اجلوانب، ها من شىت  نثى 

يغفل   واألنثى  الذكر  بني  ابلعالقة  حصرها  ألن  وذلك 
الشذوذ   ومنها  األمهية  من  كبري  قدر  على  جوانب 
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ملختلف    و أ)املثلية(،   الشرعي،  اإلطار  خارج  العالقات 
 عمار، وللجنسني على حد سوء. األ

عنقد    مشكالت  هناكأن  كما   النوع  مهال  إ  تنجم  هذا 
الرتبية،   اعر  ت   منها من  ل ا طفأل ض  اجلنسيةل  هناك  و   ،إلساءة 
فهوم فمنهم  هذا امليطلقها الباحثون على    عديدة مصطلحات  

عل  يطلق  االغتصاب    يه من  أو  اجلنسي،  التحرش  مفهوم 
االستغالل   أو  اجلنسي،  اإليذاء  أو  احملارم  زان  أو  اجلنسي، 

الباحثة  ويف الدراسة احلالية تستخدم  .  (2016عمر،  )اجلنسي  
اجلنسية،    مفهوم لاإلساءة  ومشوليته  لمصطلحات  لعموميته 

 . السابقة
اجلنسية  وا  الذي  إلساءة  الطفل  على  يُفرض  فعل  هي 

ديه نقص يف النمو املعريف واملهاري والوجداين، وأسبابه  يكون ل
)الثويين  واملواقف  واألفراد  البالد  ابختالف  وختتلف    ، متنوعة 

كما  2000 وتكون    أهنا (،  ابلفرد،  املتعمد  الضرر  تُلحق 
إما جسدية  اإلساءة اجلنسية   متعددة فهي  اللمس،  كأبشكال 

عرض  أو  إظهار ممارسات جنسية،  كالتحرش، وإما بصرية  أو  
خاطبة الطفل بكلمات  كمأفالم أو صور إابحية، وإما شفهية  

 ذات إحياءات ومدلوالت جنسية. 
أن   وذلك    اجلنسية   إلساءةل   تعددةم  أسبااب    هناككما 

مصدرهااب فمنها  ختالف  ي،  وجود  ك  ،ابجملتمع   رتبطما  عدم 
نفسه  أ   ، قوانني له  تسول  ملن  رادعة  تكون  معلنة،  وعقوابت 

جنسي ا؛   لألطفال  من ابإلساءة  هلا  يف    ملا  به  يستهان  ال  دور 
اإلساءات هذه  من  بوجود  ، احلد  ابضطراب  نياملصاب  خاصة   

( غولد  (،  Pedophiliaالغلمانية  هلم  فشينيا  لياوأشارت 
ا( 2006) أبهنم  اجلنسية  تنحِصُر   اّلذين أَلْشَخاصُ ،  رغبتهم 

أحد   وهو  البلوغ،  سن  دون  اجلنسيةابألطفال    ، االضطراابت 
مثرية  بوجود  ويتميز   جنسية  بهخياالت  املصاب  عقل  ،  يف 

عن   أعمارهم  تقل  الذين  البالغني  غري  ابألطفال    13مرتبطة 
 . سنة 

ال  اجلنسية  اإلساءة  أسباب  إىلومن  تعود  الظروف    يت 
املتعلقة   ولكنه    فالفقر ،  الفقر   ابلطفلاالقتصادية  مؤثر،  عامل 

يف   يسمى  ما  وهذا  دائمة،  بصفة  احملددة  العوامل  من  ليس 
آخر،   عامل  مع  الفقر  األمر  مساعد،    إذغالب  عامل  يوجد 

يفضي هو والفقر لزايدة تعرض الطفل لإلساءة، كما أوضحت  
 (. 2017)  ذلك حنان بوشالغم
فقد أشار    ابلنظام التعليمي السائد،  تتعلق وهناك أسباب  

إىل2011)  صبيح عن    (  الرتبوية  املؤسسات  القيام  تقاعس 
ال خيفى ضعف تضمني    األفراد. كمايف توجيه سلوك    بدورها

الكتب الدراسية ملفاهيم الرتبية اجلنسية، إضافة إىل عدم إلزامية  
التعليم األساسي يف بعض الدول، مما كان له أثر سليب يف عدم  

 ابإلساءات اجلنسية.  الوعي رفع مستوى 
  جمموعة من اإلجراءات واألطر اليت هناك  فإن  ويف املقابل  

من   وحتُِد وعي  ترفع  ل   الطفل  اإلساءة  حدوث  أو  همن   ،
ىل طرق الوقاية  إ (  2014)  الديبراندا    أشارت د  قف  استغالله،

تعليم األبناء على أجبدايت    املبكرة من اإلساءة اجلنسية، ومنها 
العرض،   هبمحفظ  احملدق  اخلطر  عن    ،ومواجهة  والدفاع 

الربامج   ، أنفسهم طريق  عن  العامة  لتحقيق    والتوعية  املوجهة 
العمرية ملراحلهم  املناسبة  اجلنسية  قد   ،الرتبية  اجلهل  أن  كما 

للمعلومات قد تكون خاطئة  البحث عن مصادر  إىل    ، يؤدي 
على  فامل  ، ومنحرفة ،وسيئة تساعد  الطفل   ،الضبط عرفة  وفهم 
 . وأعضائه  ، لنفسه
أ   تعليم األطفال عن    على أن (  2010)  الشهري   كد كما 

اإلساءة   من  لوقايتهم  الطرق  أفضل  من  يُعد  املناهج  طريق 
اجلنسية؛ فكلما كان الطفل أكثر وعيا  وإدراكا  كلما كان أقدر  

 بهات اإلساءة اجلنسية. على مواجهة شُ 
يُسهم  يف مراحل التعليم املختلفة   تدريس الفقه   أن   ك وال ش 

البناء   ل إسهام ا كبري ا يف    هممن خالل هتذيب   لطالب األخالقي 
غرائزه هبم  وضبط  األخالق    مواالرتفاع  عرش    الفاضلة إىل 

حقائق    ؛ (هـ 1430،)القحطاين من  عليه  يشتمل  ملا  وذلك 
السلوك   على هتذيب  تعمل  واملعامالت  العبادات  يف  ومفاهيم 

 . إىل سلوك إسالمي 
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عر    الشرعية    أبنهالفقه    اآلمدي    فوقد  ابألحكام  العلم 
التفصيلية   أدلتها  من  املكتسبة    . (7  ص ،  2003)العملية 

الفقه أمهية    نوتكم محاية    من   مقرر  من  به  يقوم  ما  خالل 
   . لعقول النشء من األخالقيات الفاسدة والسلوكيات املنحرفة

العربية السعودية أن   التعليم يف اململكة  وقد حرصت وزارة 
أساسية يف مراحل التعليم العام ،كما عملت    مادة  الفقه   كون ي

و    ،على تطوير املناهج  منطلق ا من سياسة التعليم يف اململكة 
الداخلية التغريات  أُعيدت دراسة    ،ملواكبة  والعاملية ،ومن ذلك 

الشرعية  العلوم  عام    ، وتطويرها  ،وثيقة  وكان    ، هـ1425وذلك 
السلو  مسمى  إضافة  الفقه  ملقرر  التطوير  معامل  ضمن  من  ك 

متاشي ا مع    ، مقرر الفقه يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية
االبتدائية  املرحلة  مناهج  لتطوير  الشامل  واملتوسطة    ،املشروع 

العام التعليم  يف    ، لطالب  ابلبدء  السامي  األمر  صدر  وقد 
املناهج على   لتطوير  الشامل  املشروع  احللقة األوىل من  تطبيق 

اإلدارة العامة  )  ه1431/1432لدراسيمدارس اململكة للعام ا 
 (.  هـ1427للمناهج، 

التعليم وزارة  حددت  األهدافهـ1422)  وقد  العامة    ( 
 ومنها :  املرحلة االبتدائية ملنهج الفقه يف 

العبادات .1 أحكام  الطالب  يعرف  الدين من    ،أن  وحماسن 
   . خالهلا

وجل من خالل ما    هلل عز  االنقيادالطالب على    أ أن ينش .2
 . يدرسه من العبادات

تعاىل .3 الطالب على حمبة هللا  يرتىب  ورسوله صلى هللا    ، أن 
 . عليه وسلم 

 . العبادات على وجهها املشروعالطالب أن يؤدي  .4
أن يعرف الطالب أن العبادات حق هلل تعاىل على عباده   .5

 . وإنعامه  ، شكر ا له على فضله
حنو   .6 عليه  الواجبة  القيام ابحلقوق  على  الطالب  يرتىب  أن 

 . وجريانه ، ومعلميه  ،ووالديه  ، جمتمعه
صلى هللا عليه وسلم   االقتداء ابلنيبأن ينشأ الطالب على  .7

 . يف أداء العبادات 

   .أن يعرف الطالب أدلة بعض األحكام الشرعية  .8
املرحلة   طالب  على  يعتمد  الدراسة  هذه  جمال  وألن 
ما   وهو  منها،  العليا  الصفوف  طالب  وخاصة  االبتدائية، 

مرحلة   على  يوافق  الدراسة  تركز  فسوف  املتأخرة؛  الطفولة 
 : هبذه املرحلة  ة املتعلق خصائص النموبعض 

      ، املراهقة  قبيل  مصطلح  املرحلة  هذه  على  البعض  يطلق 
اجلسمي  تميزيو  املتأخرةيف    النمو  الطفولة  الفروق    مرحلة  أبن 

واضحة تبدو  بنفس    ؛ الفردية  ينمون  ال  األطفال  فجميع 
  ، كما    املعدل، فالبعض يزداد طوال ، والبعض اآلخر يزداد وزان 

ابلبطء ، مقارنة ابملراحل السابقة،  سمي  اجلنمو  ال فرتة    صف تت
منو   زايدة يف  يالحظ  املرحلة  هناية  ويف  تليها،  اليت  املراحل  أو 
اجلنسيني  بني  واضح ا  االختالف  يظهر  والوزن، كما    الطول 

فيكون نصيب النسيج العضلي أعلى لصاحل الذكور، ونصيب  
الذكور   اإلانث من  اجلسمي  الدهن  يف  ظهور    وتبدأ   ،أعلى 

املرحلة  هذه  هناية  قبل  لإلانث  الثانوية  اجلنسية    اخلصائص 
 . ( 2005)زهران،

تتسم      مبجموعة    كما  املتأخرة  الطفولة  السمات  من  مرحلة 
ابألطفال    إذ  ؛االجتماعية  الطفل  عالقات  تطور  تشمل  إهنا 

تع  ة،وابلثقاف   ، وابجلماعة  ،الراشدين  من    د  كما  املرحلة  هذه 
استعداد   ألن  االجتماعي؛  التطبيع  لعملية  املراحل  أنسب 

االجتاهات    ،كما للنمو الجتماعي    ا الطفل يكون كبري   تتحدد 
أسرته،  السائدة يف  اخللقية    اخللقية للطفل يف ضوء االجتاهات 

يتعلم   الطفل  أن  االجتماعية، كما  وبيئته  هو    ومدرسته،  ما 
هذه  و   ديني ا  مقبول هناية  ومع  مرفوض،  هو  وما  اجتماعي ا، 

سلوك    من  اخللقي  الطفل  سلوك  يقرتب    لراشدين ااملرحلة 
سيف،2000)خميمر، ابو  مشالة،  2011؛  وأبو  الصرايرة  ؛ 
2015 .) 

 الدراسات السابقة 
نور  )  أجرى  دراسة  على  2003الدين  التعرف  هبدف   )

مدى اهتمام حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية ابملرحلة اإلعدادية  
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استخدم   وقد  اجلنسية،  الرتبية  مبوضوعات  البحرين  مملكة  يف 
لكتب   احملتوى،  أسلوب حتليل  الوصفي ابتباع  املنهج  الباحث 
الرتبية اإلسالمية املقررة على صفوف املرحلة اإلعدادية الثالثة،  

تمد استمارة حتليل احملتوى أداة الدراسة، وكان من أهم  وقد اع
اجلنسية   ابلرتبية  املرتبطة  الفقرات  جمموع  أّن  الدراسة  نتائج 

(134( أصل  من  فقرة  مقدارها 1530(  مئوية  بنسبة  فقرة،   )
املرتبة األوىل، مث  اإل ( ، وجاء كتاب األول  8.76) عدادي يف 

الثاين   الثالث  اإلكتاب  مث كتاب  من  اإلعدادي،  عدادي، 
اجلنسية   الرتبية  موضوعات  جمموع  وأّن  الفقرات،  عدد  حيث 

( بلغ  الثالثة  الكتب  حمتوى  يف  وردت  أصل  42اليت  من   )
)ا  وضوع  م (  128) مقدارها  مئوية  نسبة  32،81بنسبة  ( وهي 

يف   وردت  اجلنسية  الرتبية  موضوعات  معظم  أّن  ، كما  قليلة 
العناوين   تليها  الفقرات،  العناوين  حمتوى  وأقلها  الفرعية، 

العربية   الرئيسية. كما أوصت إبجراء دراسات مماثلة يف الدول 
   . واإلسالمية 

( هلندي  دراسة  استقصاء  2007ويف  إىل  هدفت   )
املوضوعات املرتبطة ابلرتبية اجلنـسية يف كتب الرتبية اإلسالمية  
العينـة مـن كتـب   التعليم األساسي يف األردن، وتكونت  ملرحلة 

ابتباع  ا الوصفي  املنهج  الباحث  واستخدم  العليا،  لصفوف 
أسلوب حتليل احملتوى، وأشارت النتائج إىل أّن جمموع الفقرات  

الثالثة بلغت ) ( فقرة  169املرتبطة ابلرتبية اجلنسية يف الكتب 
(،  6.8( فقرة، بنسبة مئوية متدنية مقدارها )2494من أصل )

الث  اإلسالمية  الرتبية  الصف  كما جاءت  كتب  ابلرتتيب  الثة 
عدد   حيث  من  التاسع  الصف  مث  الثامن،  الصف  مث  العاشر 

فيها وردت  التـي  اإلسالمية  وأ    ، الفقرات  الرتبية  ّن كتاب 
للصف العاشر كان أكثر الكتب تضمينا  للموضوعات املرتبطة  

يل  اجلنسية  الصف  يابلرتبية  مث كتاب  التاسع،  الصف  ه كتاب 
ملرتبطة ابلرتبية اجلنسية يف الكتب  ن أهم املوضوعات اوأ الثامن. 

 الثالثة كانت ابلرتتيب من حيث عددها: 
األحكام الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية، األحكام العالجية  
لالحنرافات اجلنسية، أحكام البلوغ يف اإلسالم. كما أن معظم  

حمتوى   يف  وردت  قد  اجلنسية  ابلرتبية  املرتبطة  املوضوعات 
العنا يف  مث  يف الفقرات،  مث  الفرعية،  الرئيسوين  العناوين  ة،   

( بني  0.01ا عند مستوى )ويتضح وجود عالقة دالة إحصائي  
الرتبية   لكتاب  الدراسية  الوحدات  يف  املوضوعات  تضمني 
ابالهتمام   الدراسة  وأوصت  الدراسي.  والصف  اإلسالمية 
عند   اإلسالمية  الرتبية  يف كتب  اجلنسية  الرتبية  مبوضوعات 

ب من جديد أو عند تطويرها، كما اقرتحت  أتليف هذه الكت 
 إجراء دراسات أخرى تتعلق ابلرتبية اجلنسية. 

التعرف    إىل   ( هدفت هذه الدراسة 2011دراسة اخلالدي )
التعليم  ع ملرحلة  اإلسالمية  الثقافة  كتب  تضمن  مدى  لى 

عينة   وتكونت  اجلنسية،  الرتبية  ملوضوعات  األردن  يف  الثانوي 
مجيع كتب   من  اإلسالميةالبحث  املقررة    -الشاملة  -الثقافة 

،  ( 2009  / 2008للمرحلة الثانوية يف األردن للعام الدراسي )
ثالثة الدراسة استخد  والبالغ عددها  م  كتب، ولتحقيق هدف 

احملتوى،   حتليل  أسلوب  على  القائم  الوصفي  املنهج  الباحث 
حبيث مت اعتماد الفقرة وحدة للتحليل. واشتملت قائمة حتليل  

توى اليت مت بناؤها مث التأكد من صدقها وثباهتا على مخسة  احمل
لضبط   الوقائية  واألحكام  اجلنسي،  التثقيف  وهي:  جماالت 
لالحنرافات   العالجية  واألحكام  والعقوابت  اجلنسية،  الغريزة 
وارتبط   الزوجية،  واملشكالت  األسرة،  وبناء  والزواج  اجلنسية، 

نسية املناسبة له،  كل جمال مبجموعة من موضوعات الرتبية اجل
اخلمسة   اجملاالت  مشلتها  اليت  املوضوعات  جمموع  بلغ  حبيث 

موضوعا .43) الثقافة    (  تناول كتب  تدين  النتائج  وأظهرت 
اجلنسية،   الرتبية  ملوضوعات  الفقرات    إذ اإلسالمية  بلغ جمموع 

( املختلفة  املوضوعات  يف  الثالثة  للمستوايت  (  1485الكلي 
(  153الفقرات املرتبطة ابلرتبية اجلنسية )وبلغ عدد       فقرة.  

مقدارها   مئوية  بنسبة  العقوابت  10فقرة،  جمال  وحصل   ،%
التكرارات،   أقل  على  اجلنسية  لالحنرافات  العالجية  واألحكام 
نسبة تكرار ملوضوعاته،   أعلى  وجمال املشكالت األسرية على 
اجلنسية   الرتبية  موضوعات  أن وجود  إىل  النتائج  أشارت  كما 
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املوضوعات  جا جمموع  بني  طردي  وبتناسب  تصاعداي   ء 
 واملستوى الدراسي. 

العزام   دراسة  وانتصارويف  إىل  2015)وجوارنه  هدفت   )
يف   تضمينها  ينبغي  اليت  اجلنسية  الرتبية  مفاهيم  على  التعرف 
واعتمد   األردن،  يف  الثانوية  للمرحلة  اإلسالمية  الثقافة  كتب 

ة استمارة حتليل احملتوى،  الباحثون املنهج الوصفي، وطبقت أدا
الثقافة   كتب  مجيع  من  وعينتها  الدراسة،  جمتمع  وتكون 
اإلسالمية للمرحلة الثانوية، وقد توصلت الدراسة إىل أن مجيع  

، كما تبني عدم  ةاملفاهيم اليت مت تناوهلا جاءت معظمها خمتصر 
ويعزو   اإلسالمية،  الثقافة  يف كتب  اجلنسية  الرتبية  مقصودية 

ذ اإلسالمية  الباحثون  الثقافة  تطوير كتب  عملية  أن  إىل  لك 
الدراسي   العام  يف  عملية    (2006/2007)كانت  واقتصرت 

التطوير على أسلوب العرض دون املساس اجلوهري ابملضمون  
قلة وعي مؤلفي   إىل  سوى حتديث بعض املوضوعات، إضافة 
الرتبية   مبفاهيم  ترتبط  اليت  الدينيـة  ابملوضوعات  الكتب  هذه 

و اجلنسي مثة  الثقافة    من  حمتوى كتب  يف  هلا  تـضمينهم  عدم 
مؤشرا  مهما     املتدنية تعطياإلسالمية. ومع ذلك فإن النسب  

على عدم اهتمام كتب الثقافة اإلسالمية ابلرتبية اجلنسية. إىل  
فريق   الرتبية اجلنسية ضمن  جانب عدم وجود متخصصني يف 

 . التأليف 
الدغيم )وأجر  توافر مفاهيم  دراسة حول  (  2010ى  مدى 

يف   والثانوية  املتوسطة  للمرحلة  العلوم  يف كتب  اجلنسية  الرتبية 
الوصفي   املنهج  الباحث  واستخدم  السعودية،  العربية  اململكة 
الذي يعتمد على حتليل احملتوى، واشتمل جمتمع الدراسة على  
ابملرحلة   البنني  الطالب  على  املقررة  العلوم  كتب  مجيع 

حياء املقررة على الطالب للمرحلة الثانوية،  املتوسطة، وكتب األ
ا أداة  كما  حمتوى  حتليل  استمارة  وأشارت    ستخدم  للدراسة، 

توافرا يف  اختالف  وجود  إىل  العلوم    لنتائج  يف كتب  املفاهيم 
خمتلفة،   بنسب  الثانوية  واملرحلة  املتوسطة،    ُمعظمها للمرحلة 

مفا توافر  تدين  على  جممله  يف  يدل  مما  النصف  عن  هيم  تقل 
 الرتبية اجلنسية يف مناهج العلوم. 

)هدفت  و  الفاضل  معرفه  إ (  2009دراسة  وحصر  ىل 
للمرحلة    مفردات الفقه  مقررات  يف  اجلنسية    الثانوية، الرتبية 
لوبناء  مناسبتها،  و مدى كفايتها  ومعرفه   املقرتح  رتبية  ل التصور 

مقررات   يف  ابملرحلة اجلنسية  العربية    الفقه  اململكة  يف  الثانوية 
الوصفي    السعودية. املنهج  الباحث  استخدم  التحليلي،  وقد 

ن مقررات  أوتوصل إىل عدة نتائج أبرزها    املنهج االستقرائي. و 
الثانوية تتضمن الرتبية اجلنسية مع حاجتها   إىل   الفقه للمرحلة 

يف   والتكامل  املرحلة  أو   ذلك، الرتابط  يف  الفقه  مقررات  ن 
اجلنسية لتواكب    من الرتبية ىل زايده مضامينها  إالثانوية حباجه  

مرحله   يف  الرتبية    ة وطريق سلوب  أن  أ   املراهقة، كمامتطلبات 
ىل التعديل ليتناسب مع متطلبات  إعرض الرتبية اجلنسية حباجه  

بشكل   املراهقة  مرحله  يف  النمو  و أوخصائص  ن  أ فضل،  
الرت  اجلنسية  مضامني  عند  بية  دورها  تؤدي  الفقه  مقررات  يف 

 إعدادها ملواجهة التحدايت املعاصرة . 
(، وقمرة  2009وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة الفاضل )

الدراسة، وختتلف عنهما  2016) ( من حيث موضوع، وعينة 
( قمرة  دراسة  مع  تتفق  الدراسية، كما  املرحلة  (،  2016يف 

( واخلالدي  2010والدغيم  الدين  2011)(،  ونور   ،)
وهندي  2003) يف 2007)(،  و   (  واملنهج   ، أداة  املوضوع 

ن هذا املنهج هو األنسب ملثل هذه  البحث . مما يدل على أ 
احلالية   الدراسة  تستخدمه  الذي  املنهج  وهو   ، الدراسات 

أهدافها، كما   حتقيق  يف  عن  ملناسبته  احلالية  الدراسة  تتميز 
السابقة   الرتبية  الدراسات  تضمني  درجة  عن  تكشف  أهنا 

حبسب  والسلوك يف الصفوف العليا، و   ،اجلنسية يف كتب الفقه 
ولقد استفاد  مل يتم التطرق هلذا البحث من قبل،    نيعلم الباحث

منها : األدب    ،من عدة أوجه   من الدراسات السابقة  نا الباحث
  ، هلا  املناسبة  اإلجراءات  وعمل  منهجها،  ،وحتديد  النظري 

النتائج  ملعاجلة  املناسبة  اإلحصائية  األساليب  وكذلك    ،ومعرفة 
معرفة النتائج اليت توصلت إليها الدراسات السابقة ملقارنتها مع  

 نتائج الدراسة احلالية. 
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 وتطبيقها: البحث إجراءات بناء أداة 
الفقه والسلوك  الباحثان    أعد    لتحليل كتب  استمارة 

درجة   على  للتعرف  االبتدائية،  املرحلة  يف  العليا  للصفوف 
واتبع األساسية،  اجلنسية  الرتبية  ملفاهيم  إعداد    اتضمينها  يف 

 ية: ت االستمارة اخلطوات اآل
 :  اجلنسية: إعداد قائمة ملفاهيم الرتبية   أوالا

الباحث يُ   انأعد  اليت  اجلنسية  الرتبية  ملفاهيم    ؤملقائمة 
تضمينها يف كتب الفقه للمرحلة االبتدائية بصورهتا األولية، مبا  
حيقق أهداف البحث، وذلك عن طريق االطالع على الكتب  
السابقة،   والدراسات  اجلنسية،  الرتبية  مبوضوعات  املختصة 
هذ تناولت  اليت  املؤمترات  وتقارير  العلمية،  ا  والدورايت 

 املوضوع. 
األولية  صورهتا  يف  املفاهيم  قائمة  تكونت    ( 31)من    وقد 

حتت   مصنفة  موقف  (  6)مفهوم ا،  هي:  رئيسة،  جماالت 
اإلسالم من الغريزة اجلنسية، البلوغ يف اإلسالم، مفهوم العورة  
العفة   اجلنسية،  الغريزة  لضبط  الوقائية  األحكام  اإلسالم،  يف 

 واالستعفاف، حفظ العرض. 
 صدق قائمة مفاهيم الرتبية اجلنسية:  

على جمموعة   ان الباحثللتحقق من صدق القائمة، عرضها  
العلوم   تدريس  وطرق  مناهج  يف  املتخصصني  احملكمني  من 

العامة ابملناهج  واملتخصصني  النمو،  نفس  وعلم    ، الشرعية، 
اجلنسية  اإلساءة  جمال  يف  تعريفهم  ،  والباحثني  مبوضوع  وبعد 

واهلدف من إعداد قائمة املفاهيم، طُلب منهم  إبداء    الدراسة
أعد حتكيم  منوذج  وفق  القائمة،  حول  هلذا    ن االباحث  ه رأيهم 

حيث من  وذلك  والفرعية    الغرض؛  الرئيسة،  اجملاالت  ارتباط 
اجلنسية  ابلرتبية  و املقرتحة  الرئيسة،  ،  اجملاالت  تضمني  مناسبة 

الفقه  يف كتب  املقرتحة  و والفرعية  الرئيسة،  مناسبة  ،  اجملاالت 
لط املقرتحة  االبتدائية  البوالفرعية  و املرحلة  صياغة  ،  سالمة 

املقرتحة  والفرعية  الرئيسة،  اجملاالت  وإ عبارات  أو  ،  ضافة، 
 حذف، أو إعادة صياغة ما يرى من جماالت رئيسة، وفرعية. 

 :  يت ى النحو اآلوميكن إمجال مالحظات احملكمني عل

موقف اإلسالم من  هي  ة،  جماالت رئيس  (5)  املوافقة على   ( أ
اجلنسية،   اإلسالم،  و الغريزة  يف  يف  و البلوغ  العورة  مفهوم 

الغريزة اجلنسية،  و اإلسالم،   الوقائية لضبط  حفظ  و األحكام 
الرابع  اجملال  يف  واالستعفاف  العفة  دمج  مع    العرض، 

، مع اقرتاح تعديل  "األحكام الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية "
اجمل اجلنسية"  صياغة  الغريزة  من  اإلسالم  "موقف  األول  ال 

يف   "العورة  إىل  الثالث  واجملال   اإلسالم"،  يف  "اجلنس  إىل 
و  "األحكام  دمج  اإلسالم"  الرابع  لضبط  اجملال  الوقائية 

 " اجلنسية  واالستعفاف"  ،  الغريزة  العفة   " حتت  واخلامس 
ومحاية    ُمسمى اجلنسية  الغريزة  لضبط  الوقائية  "السلوكيات 

لذات"، واجملال السادس " حفظ العرض" ليصبح "اإلساءة  ا
 اجلنسية وما يرتتب عليها". 

البالغ من    من املفاهيم؛ هي:  ( 5)حذف     (ب حدود عورة 
للمرأة، وعورة الطفل من    الثاين، وعورةاجملال   املرأة ابلنسبة 

اجملال   يف  ضمن ا  لوجودها  الثالث؛  وحذف    الثالث، اجملال 
اللباس   مفهوم  يف  ضمن ا  لوجودها  والسفور؛  التربج  حترمي 

اإلسالم يف  هي    (5)وإضافة  .  والزينة  جديدة  مفاهيم 
العرض   حفظ  وحكم  اإلسالم،  يف  اجلنسية  الغريزة  هتذيب 

األول، ومف للمجال  للمجال  العورة  العورة وحكم سرت  هوم 
اجلنسية   لإلساءة  اإلجيابية  االستجابة  وخماطر  الثالث، 

 للمجال اخلامس. 
  للجنسني، من املفاهيم وهي عالمات البلوغ  (  2) فصل    (ت

وعالمات  ليصبحا مفهومني: عالمات البلوغ عند الذكر  
األنثى، وفصل مفهوم أحكام الطهارة املرتبطة    عند   البلوغ 

الطهارة املرتبطة    مها أحكاموغ اجلنسني، إىل مفهومني  ببل
 وأحكام الطهارة املرتبطة ببلوغ األنثى.  الذكر، ببلوغ 

ملفاهيم      النهائية  القائمة  التعديالت، أصبحت  إجراء  وبعد 
والسلوك   الفقه  يف كتب  تناوهلا  ينبغي  اليت  اجلنسية  الرتبية 

من   تتكون  العليا  يف  (  31)للصفوف  موزعة    ( 5)مفهوم ا، 
 . جماالت

 إعداد استمارة التحليل: اثنياا: 
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األولية   ان الباحث  عد أ  بصورهتا  التحليل  ضوء    استمارة  يف 
حيقق   مبا  سابق ا  إليها  املشار  اجلنسية  الرتبية  مفاهيم  قائمة 

البحث؛   الرتبية    إذأهداف  مفاهيم  من  االستمارة  تكونت 
للصفوف   والسلوك  الفقه  توافرها يف كتب  ينبغي  اليت  اجلنسية 

االبتدائ املرحلة  يف  والسادس(  واخلامس،  )الرابع،  ية،  العليا 
التناول  التناول وشكل  درجة  يشمل  متدرج  عتمد  او   ، ومقياس 

حدداها  الباحثا  واليت  للتحليل،  وحدة  الفكرة  أو  املوضوع  ن 
موضوع   حوهلا  يدور  اليت  الفكرة  تتضمن  عبارة  أو  مجلة  أبهنا 

مستقل الفكرة  توجد  وقد  من    ة  التحليل،  غريها  مع  توجد  أو 
 األفكار األخرى. 

 صدق استمارة التحليل: 
  ان الباحث  قام للتحقق من صدق احملتوى الستمارة التحليل   

احملكمني من  جمموعة  على  املناهج  ،  بعرضها  يف  املتخصصني 
وطرق جمال    العامة  يف  واملتخصصني  الشرعية،  العلوم  تدريس 

من   واهلدف  الدراسة،  مبوضوع  تعريفهم  بعد  الرتبوي  البحث 
وإجراء  ،  رضإعدادها وفق منوذج حتكيم أعدته الباحثة هلذا الغ 

وافق   وقد  اإلضافة.  أو  ابحلذف  سواء  الالزمة،  التعديالت 
 احملكمون على سالمة االستمارة ومالءمتها ملا أعدت له. 

والسلوك   الفقه  حتليل حمتوى كتب  استمارة  تكونت  وهبذا 
جماالت  (  5) موزعة يف    امفهوم    ( 31)  يف صيغتها النهائية من

اإلسالم  يف  اجلنس  وهي  يف    (4)  رئيسة  والبلوغ  مفاهيم، 
اإلسالم  (  6)اإلسالم   يف  والعورة  مفاهيم،    ( 6) مفاهيم، 

  ( 8)الذات  والسلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ومحاية  
يرتتب   وما  اجلنسية  واإلساءة  مفاهيم.  (  7)عليها  مفاهيم، 

وذلك    ويتحدد من خالل استمارة حتليل احملتوى مدى التناول
و  يتناول،  مستويني  يتناوليف  و ال  التناول،  يضم  و   شكل 
 . مستويني صريح، وضمين

 
 
 

 :  ثبات استمارة التحليل 

التحليل  استمارة  ثبات  من  ثبات    للتحقق  حساب  مت 
احملللني، ابختالف  هولسيت  مب  واملعروفة   التحليل  عادلة 

(HOlsti،)   ابستخدام املعادلة (Holsti, 1969, P140 ) : 
C.R  . =   2 M 

N1+N2+N3 

 هو   (M 2)و،  معامل الثبات )نسبة االتفاق(   .C. R أن:حيث  

مر  خالل  عليها  املتفق  الفئات  هو   N1 و  التحليل،   اتعدد 
احمل حللها  اليت  الفئات  و  عدد  األول،  هN2)لل  عدد    و( 

عدد الفئات اليت    و( هN3)، و الفئات اليت حللها احمللل الثاين 
 ث. الثال  حللها احمللل

اجلزء       الثبات  وبعد حتديد  معامل  مت حساب  حتليله،  املراد 
، واحملللة الثالثة وهي معلمة العلوم الشرعية  نيبني حتليل الباحث

وبلغ   الشمري،  )  معامل زبيدة  معامل    (0,88االتفاق  وهو 
وصالحيتها  كاف ثبات   الدراسة  أداة  ثبات  على  يدل   ،

نتائج   على  للحصول  عليها  االعتماد  وإمكانية  للتطبيق، 
 الدراسة. 

 عاجلات اإلحصائية: امل
الباحث  املئوية   التكرارات   ان استخدم  والنسب  (  %)   )ك(، 

 ومعادلة هولسيت حلساب ثبات التحليل. 

 :مناقشتها وتفسريهاالبحث و نتائج 
األول   السؤال  الرتبية  على"    نص الذي    إجابة  مفاهيم  ما 

اجلنسية اليت ينبغي تضمينها يف كتب الفقه والسلوك للصفوف  
 ". املرحلة االبتدائية؟العليا يف 

الباحث أعد  السؤال  هذا  عن  مبفاهيم    انولإلجابة  قائمة 
هبا املتعلق  الرتبوي  األدب  مراجعة  بعد  اجلنسية  ،  الرتبية 

( جماالت  1) امللحق  ، ويوضح  االختصاص وحتكيمها من ذوي  
 . ومفاهيم الرتبية اجلنسية يف صورهتا النهائية 

 
ال  السؤال  توافر    درجة   ا "معلى  نص  الذي    ثاينإجابة 

كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا  يف  مفاهيم الرتبية اجلنسية  
 ". االبتدائية؟يف املرحلة 
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الباحث   قام  السؤال  هذا  عن  بتحليل كتب    انولإلجابة 
الدراسة  عينة  مت  ، الفقه  اليت  واإلجراءات  للخطوات    ت وفق ا 

اإلشارة إليها يف هذه الدراسة، واستخالص عدد مفاهيم الرتبية  
 اجلنسية الواردة فيها، وحساب عدد مفاهيم الرتبية 

الرتبية   مفاهيم  لعدد  ابلنسبة  الكتب  يف  وردت  اليت  اجلنسية 
تضمينها ينبغي  اليت  هبدف    يف  اجلنسية  والسلوك  الفقه  كتب 

 الرتبية اجلنسية  ، وإعطاء صورة عامة عن مفاهيما املقارنة بينه
 اليت تضمنتها هذه الكتب.  
مفاهيم الرتبيـة اجلنسـية املتـوفرة يف   (1) ويوضح اجلدول رقم    

 .ةكتب الفقه موزعة حسب اجملاالت الرئيس
 1جدول 

 ة مفاهيم الرتبية اجلنسية املتوفرة يف كتب الفقه حبسب اجملاالت الرئيس   

     
 : ما أييت  ( 1رقم ) يتضح من اجلدول 

الفقه      توفرت يف كتب  اليت  اجلنسية  الرتبية  مفاهيم  أن عدد 
، من  %(  35,2)مفهوم ا، بنسبة    ( 11) ابلصفوف العليا بلغ  

أن  مفهوم ا من مفاهيم الرتبية اجلنسية اليت ينبغي    (31) أصل  
مفهوم  تتضمنها كتب منها  العليا،  للصفوف  من  االفقه  ن 

ال "البلوغ  من جم  نا مفهوممفاهيم جمال "اجلنس يف اإلسالم" و 
من مفاهيم جمال "العورة يف اإلسالم"    نا مفهوميف اإلسالم" و 

من    ( 5)و "مفاهيم  الغريزة  جمال  لضبط  الوقائية  السلوكيات 
اإلساءة   جملال"  مفهوم  أي  يرد  ومل  الذات"،  ومحاية  اجلنسية 

 اجلنسية وما يرتتب عليها". 
الوقائية لضبط  كما يشري اجلدول إىل أن جمال "السلوكيات        

من حيث    الغريزة اجلنسية ومحاية الذات"" جاء يف املرتبة األوىل

الفقه،   يف كتب  مفاهيمه  مفاهيم5) ت  ورد  فقدتوافر  من    ( 
الثانية   املرتبة  ويف  العليا،  للصفوف  الفقه  يف كتب  اجملال  هذا 

اإلسالم يف  اجلنس  و"  اإلسالم"  يف  "البلوغ  جمال      "، جاء 
الثالثة  " بواقع مفهومني لكل جمال، واملرتبة  و"العورة يف اإلسالم

مل يرد أي مفهوم    إذ اجلنسية وما يرتتب عليها"،    ة جملال "اإلساء
اجملا ابملرحلة    لهلذا  العليا  للصفوف  والسلوك  الفقه  يف كتب 
 . االبتدائية

رقم       اجلدول  يوضح  الرتبية   ( 2)   كما  ة  اجلنسي   مفاهيم 
دراسة  الفقه والسلوك عينة الكل كتاب من كتب  يف  املتضمنة  

 . ة موزعة حسب اجملاالت الرئيس

 
 
 
 

 2جدول

 النسبة املئوية التكرارات  اجملاالت الرئيسة
 6,4 2 اجلنس يف اإلسالم 
 6,4 2 البلوغ يف اإلسالم 
 6,4 2 العورة يف اإلسالم

 16 5 السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة 
 - 0 اإلساءة اجلنسية وما يرتتب عليها 

 35,2 11 اجملموع
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 مفاهيم الرتبية اجلنسية املتضمنة يف كل كتاب من كتب الفقه والسلوك موزعة حسب اجملاالت الرئيسة: 
 السادس اخلامس الرابع الصفوف 

 % ك % ك % ك اجملاالت الرئيسة
 3,2 1 3,2 1 - - اجلنس يف اإلسالم 
 3,2 1 3,2 1 - - البلوغ يف اإلسالم
 3,2 1 - - 3,2 1 العورة يف اإلسالم

 9,6 3 3,2 1 3,2 1 السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية
 - - - - - - اإلساءة اجلنسية وما يرتتب عليها 

 19,2 6 9,6 3 6,4 2 اجملموع
 : يتأي  ما  (2)تضح من اجلدول رقم  ي       

البتدائي مل يتوفر فيه  كتاب الفقه والسلوك للصف الرابع ا
توفرها يف جمالني رئيسني    (، واقتصر6,4) بنسبة ني سوى مفهوم

الغريزة   الوقائية لضبط  "السلوكيات  العورة يف اإلسالم" و  مها" 
فإن   األخرى  يتعلق ابجملاالت  ما  أما  الذات"،  اجلنسية ومحاية 
هذه   مفاهيم  من  مفهوم  أي  فيه  يتوافر  مل  الكتاب  حمتوى 

 اجملاالت. 
يتوفر           الفقه والسلوك للصف اخلامس االبتدائي مل  كتاب 

واقتصر توفرها على    %(، 9,6)مفاهيم بنسبة    ( 3) فيها سوى  
رئيس  ( 3) يف  جماالت  و"البلوغ  اإلسالم"،  يف  "اجلنس  هي  ة 

اإلسالم" و" السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ومحاية  
علق ابجملاالت  الذات" بواقع مفهوم واحد لكل جمال، أما ما يت 

األخرى فإن حمتوى الكتاب مل يتوافر فيه أي مفهوم من مفاهيم  
 هذه اجملاالت. 

توافر  و        االبتدائي  السادس  للصف  والسلوك  الفقه  كتاب 
توافرها على معظم    (. اقتصر 19,2%)، بنسبة  ( مفاهيم6)فيه  

يف   و"البلوغ  اإلسالم"  يف  "اجلنس  وهي  الرئيسة؛  اجملاالت 
لكل   واحد  مفهوم  بواقع  اإلسالم"  يف  "العورة  و  اإلسالم"، 

ومحاية    جمال، اجلنسية  الغريزة  لضبط  الوقائية  السلوكيات  و" 
اإلساءة  (  3)بواقع  الذات"   مبجال"  يتعلق  ما  أما  مفاهيم. 

توافر فيه أي  " فإن حمتوى الكتاب مل ي اجلنسية وما يرتتب عليها 
 اجملال.  امفهوم من مفاهيم هذ

والسلوك       الفقه  أن كتب  يتضح  سبق  ما  خالل  ومن 
املقرتحة    للصفوف  اجلنسية  الرتبية  مفاهيم  فيها  توافرت  العليا 

  جاءت على التوايل:  خمتلفة،بنسب 
ويالحظ أن هذه النسب    %(،19,2)  %(، 9,6)  (، 6,4%)

مما يدل يف  العليا،  وف  يف كتب الصف %(  25أدىن من الربع )
الرتبية   توافر مفاهيم  الفقه    اجلنسية يفجمملها على تدين  كتب 

إىل   والسلوك، يف كتب    ويشري  اجلنسية  الرتبية  مقصودية  عدم 
فال كتب  غ إهذه النتيجة تدل على    أن  انويرى الباحث،  الفقه

مة والسيما يف واقعنا املعاصر الذي  همالفقه والسلوك ملفاهيم  
اجلنسية  فيه  انتشرت   ينبغي  ولذلك    اكبري    انتشار ااإلساءات 
  الرتبية اجلنسية   مفاهيم  ن أيخذواأ الكتب    طوير على ت  للقائمني

الباحثان  .يف حسباهنم عزا  األسباب    كما  من  عدد  إىل  ذلك 
منها: خلو وثيقة منهج العلوم الشرعية من أي أهداف تتعلق  

هتم هبا الدين  احبفظ العرض وهي أحد الضرورات اخلمس اليت  
املرحلة  اإل يف  ضمن ا  أو  صراحة   تناوهلا  يتم  مل  واليت  سالمي، 

مما أدى  (،  2015مني )  البتدائية كما أكدت ذلك دراسة أيب ا
عشوائية   بطريقة  املفاهيم  تضمني  إىل  من  إىل  تستند  أن  دون 

الدراسية يف   الكتب  ا ملطوري  معايري وأسس اثبتة تكون مرشد 
التدرج   تراعي  حبيث  متسقة،  بطريقة  املوضوعات  هذه  توزيع 

 والتتابع الرأسي يف تضمينها وفق الصفوف الدراسية.  
مفاهيم       توافر  الباحثان  الصف  بي لرت اويفسر  يف  اجلنسية  ة 

بنسبة  لكونه    السادس  أن  آأعلى؛  العليا، كما  الصفوف  خر 
الع الصف حباجة املتطلبات  هلذا  من    مرية واالجتماعية  للمزيد 

واألحكام. الرتبية    املفاهيم  مفاهيم  تتوافر  أن  املفرتض  ومن 
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العمرية   املتطلبات  مع  تتناسب  بصورة  الفقه  اجلنسية يف كتب 
ل والفكرية  صف  والنمائية  معطالب كل  يف    دراسي  األخذ 

 فقي والرأسي. االعتبار التتابع األ
وأتيت هذه النتائج يف جمملها متوافقة مع نتائج دراسة كل       

نور   اخلالدي  و (،  2007)وهندي  (،  2003)الدين  من 
(2009 )   ( وآخر 2010والدغيم  العزام  و  )ي (،  (،   2015ن 

تناول  2016)  وقمرة تدين  على  دلت  اليت  الكتب  (،  حمتوى 
الرتبية   ملفاهيم  والسلوك  الفقه  فيها  مبا  املختلفة  الدراسية 

 اجلنسية. 

الباحثكما         الفقه    نا قام  من كتب  بتحليل كل كتاب 
والسلوك عينة الدراسة، وحساب تكرارات تناول هذه املفاهيم  

نسية الواردة يف كل كتاب  مفاهيم الرتبية اجل تتكراراإىل جمموع 
 ، مع بيان تكرار ونسبة شكل تناوهلا. ةعلى حد
يوضح اجلدول    إذ  التفصيلية، عرض ومناقشة النتائج  يتوفيما أي

الفقه    نتائج (  3)رقم   الرابع  والسلوك  حتليل كتاب  للصف 
 االبتدائي: 

 3جدول 
 ي نتائج حتليل كتاب الفقه للصف الرابع االبتدائ

 شكل التناول درجة التناول  مفاهيم الرتبية اجلنسية ة للرتبية اجلنسية اجملاالت الرئيس
 ضمين صريح    

 % ك % ك %   ك
 اجلنس يف اإلسالم 

 
- - - - - - - 

 - - - - - - - البلوغ يف اإلسالم
 50 1 - - 50 1 مفهوم العورة العورة يف اإلسالم

 - - - - - - حكم سرت العورة 
 - - - - - - عورة الفتاة ابلنسبة للرجل من غري احملارم.  
 - - - - - - للمحارم. عورة الفتاة ابلنسبة   
 - - - - - - جنبية. ابلنسبة للمرأة األ   عورة الرجل 
 - - -  - - عورة الرجل ابلنسبة للرجل.  
 50 1 - - 50 1  اجملموع

 - - - - - - مفهوم االستعفاف السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ومحاية الذات
 - - - - - - أدب النظر واحلياء.  
 - - - - - - ماللباس والزينة يف اإلسال 
 - - - - - - التفريق يف املضاجع بني البنني والبنات  
  حترمي اخللوة  

 
- - - - - - 

 - - - - - - االلتزام ابألدب اإلسالمي أثناء اختالط املرأة ابلرجل 
 50 1 - - 50 1  حترمي الفحش من القول 
 - - - - - - املنكر األمر ابملعروف والنهي عن   
 50 1 - - 50 1 - اجملموع

 - - - - - - - اإلساءة اجلنسية 
 100 2 - - 100 2 - اجملموع الكلي



 ... درجة تضمني مفاهيم الرتبية اجلنسية يف كتب الفقه والسلوك للصفوف العليا جواهر بنت مسرع القحطاين وطالل بن حممد املعجل: 

 

15 

أن كتاب الفقه والسلوك للصف    3يتبني من اجلدول رقم       
مفهوم   تناول  من    العورة، الرابع  مرةوالفحش  واحدة    القول 

الرتبية  اضمني   مفاهيم  من  مفهوم  أي  تناول  يتم  مل  حني  يف   ،
   .اجلنسية األخرى اليت ينبغي تضمينها يف كتب الفقه والسلوك 

  4جدول
 نتائج حتليل كتاب الفقه للصف اخلامس االبتدائي  

رقم        اجلدول  من  والسلوك  (  4) يتبني  الفقه  أن كتاب 
اإلسالم   يف  اجلنسني  اختالف  مفهوم  تناول  اخلامس  للصف 

ومفهوم3) مرات،  مرة    (  التفريقالبلوغ  ومفهوم  يف    واحدة، 
والبنات  البنني  بني  واحدة  املضاجع  وردت    ومجيعها   ، مرة 

مل  ،  اضمني   حني  الرتبية  يف  مفاهيم  من  مفهوم  أي  تناول  يتم 
الفقه والسلوك   ينبغي تضمينها يف كتب  اليت  اجلنسية األخرى 

العليا  رقم    .للصفوف  اجلدول  يوضح  النتائج  (  5)كما 
 : التفصيلية لتحليل كتب الفقه والسلوك للصف السادس

 

 

 شكل التناول  درجة التناول  مفاهيم الرتبية اجلنسية  ة للرتبية اجلنسية اجملاالت الرئيس
 ضمين صريح    

 %  ك % ك % ك
 اجلنس يف اإلسالم

 
 60 3 - - 60 3 اختالف اجلنسني يف اإلسالم 

 - - - - - - مفهوم الغريزة اجلنسية يف اإلسالم  

 - - - - - - سالم هتذيب الغريزة اجلنسية يف اإل 

 - - - - - - حكم حفظ العرض  

 60 3 - - 60 3  اجملموع 

 - - - - - - - يف اإلسالمالعورة 

 20 1 - - 20 1 بلوغ مفهوم ال  يف اإلسالم  بلوغال

 - - - - - - كرعالمات البلوغ اخلاصة ابلذ  

 - - - - - - ابألنثى عالمات البلوغ اخلاصة  

 - - - - - - أحكام الطهارة املرتبطة ببلوغ الذكر  

 - - - - - - نثى أحكام الطهارة املرتبطة ببلوغ األ 

 - - -  - - سنن الفطرة املرتبطة ابلبلوغ  

 20 1 - - 20 1  اجملموع 

 - - - - - - االستعفاف مفهوم  السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ومحاية الذات 

 - - - - - - أدب النظر واحلياء. 

 - - - - - - م اللباس والزينة يف اإلسال 

 20 1 - - 20 1 التفريق يف املضاجع بني البنني والبنات  

 20 1 - - 20 1  اجملموع 

 - - - - - - - وما يرتتب عليها  اإلساءة اجلنسية

 100 5 - - 100 5  اجملموع الكلي 
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 5جدول 
    الفقه للصف السادس االبتدائينتائج حتليل كتاب  

اجلدول   من  والسلوك    (5)رقم  يتبني  الفقه  أن كتاب 
تناول   السادس  اختالفللصف  اإلسالم    مفهوم  يف  اجلنسني 

مرات، ومفهوم عورة  (  3)كما تناول مفهوم البلوغ    مرة،  ( 13)
احملارم   غري  من  للرجل  ابلنسبة  ومفهوم  مراتن،    (2)الفتاة 

 شكل التناول درجة التناول  مفاهيم الرتبية اجلنسية لرتبية اجلنسية ااالت  جم
 ضمين صريح

 % ك % ك %   ك
 56,5 13 - - 56,5 13 اختالف اجلنسني يف اإلسالم  اجلنس يف اإلسالم 

 - - - - - - اجلنسية يف اإلسالم مفهوم الغريزة   
 - - - - - - سالم هتذيب الغريزة اجلنسية يف اإل  
 - - - - - - حكم حفظ العرض  
 56,5 13 - - 56,5 13  اجملموع 

 - - - - - - مفهوم العورة العورة يف اإلسالم
 - - - - - - حكم سرت العورة  
 8,9 2 - - 8,9 2 احملارم عورة الفتاة ابلنسبة للرجل من غري   
 - - - - - - عورة الفتاة ابلنسبة للمحارم  
 - - - - - - جنبية عورة الرجل ابلنسبة للمرأة األ  
 - - - - - - عورة الرجل ابلنسبة للرجل  
 8,9 2 - - 8,9 2  اجملموع 

 13 3 - - 13 3 مفهوم البلوغ البلوغ يف اإلسالم 
 - - - - - - ابلذكرعالمات البلوغ اخلاصة   
 - - - - - - عالمات البلوغ اخلاصة ابألنثى 
 - - - - - - أحكام الطهارة املرتبطة ببلوغ الذكر  
 - - - - - - نثى أحكام الطهارة املرتبطة ببلوغ األ  
 - - -  - - سنن الفطرة املرتبطة ابلبلوغ  
 13 3 - - 13 3  اجملموع 

 - - - - - - مفهوم االستعفاف الغريزة اجلنسية ومحاية الذات السلوكيات الوقائية لضبط  
 - - - - - - أدب النظر واحلياء. 

 13 3 - - 13 3 اللباس والزينة يف اإلسالم 
 - - - - - - التفريق يف املضاجع بني البنني والبنات  
 - - - - - -  حترمي اخللوة  
 4 1 - - 4 1 اختالط املرأة ابلرجلااللتزام ابألدب اإلسالمي أثناء   
 4 1 - - 4 1  حترمي الفحش من القول 
 - - - - - - األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  
 21 5 - - 21 5  اجملموع 

 - - - - - - - عليها املرتتب  اإلساءة اجلنسية و 
 100 23 - - 100 23  اجملموع الكلي
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مرات، ومفهوم االلتزام ابألدب    ( 3)اإلسالم  والزينة يف    اللباس 
املرأة ابلرجل أثناء اختالط  حترمي  و   ،مرة واحدة(  1)  اإلسالمي 

، يف  امرة واحدة، ومجيعها وردت ضمني    ( 1)  الفحش من القول 
اجلنسية   الرتبية  مفاهيم  من  مفهوم  أي  تناول  يتم  مل  حني 
األخرى اليت ينبغي تضمينها يف كتب الفقه والسلوك للصفوف  

 العليا. 
 أييت:  ما  5و ، 4و، 3اجلداول كما يتضح من 

أن جمال " اجلنس يف اإلسالم " جاء يف املرتبة األوىل من   -1
حيث تكرار مفاهيمه يف كتب الفقه والسلوك ابلصفوف  

بواقع   املرتبةاتكرار    16العليا،  يف  وجاء  جمال    الثانية   ، 
"السلوكيات الوقائية لضبط الغريزة اجلنسية ومحاية الذات"  

" البلوغ يف  وجاء يف املرتبة الثالثة جمال   ، تتكرارا   7بواقع  
بواقع   يف    4اإلسالم"  "العورة  جمال  وجاء  تكرارات، 

بواقع   الرابعة  املرتبة  يف  "    3اإلسالم  يليه  تكرارات، 
يرتت وما  اجلنسية  اخلامسة    باإلساءة  املرتبة  يف  عليها" 

 لعدم ورود أي تكرار يف هذا اجملال. 

املرتبة  أن مفهوم اختالف اجلنس  -2 ني يف اإلسالم جاء يف 
والسلوك  األوىل   الفقه  يف كتب  تناوله  تكرار  حيث  من 

بواقع   العليا،  البلوغ،    16ابلصفوف  مفهوم  يليه  تكرار، 
اللباس    4بواقع   مفهوم  الثالثة  املرتبة  وجاء يف  تكرارات، 

بواقع   مفهوما تكرارات  3والزينة  الرابعة  املرتبة  يف  يليه   ،  
  عورة الفتاة ابلنسبة للرجل من غري احملارم، وحترمي الفحش 

املرتبة   يف  وجاء  منهما،  لكٍل  تكرارين  بواقع  القول  من 
يف   والتفريق  اإلسالمي  ابألدب  االلتزام  مفاهيم  اخلامسة 
تكرار   بواقع  العورة  ومفهوم  والبنات  البنني  بني  املضاجع 

 واحد فقط. 

إجابة    نيومن خالل العرض السابق الذي تناول فيه الباحث
الدراسة  الثاين  السؤال   أسئلة  عينة  من  الكتب  أن  اتضح 

بتكرارا اجلنسية  الرتبية  مفاهيم  فيها  وردت  خمتلفة،    ت الدراسة 
،  23،  5،    2  فجاءت يف بُعد مدى التناول على النحو اآليت 

ملفاهيم   الكتب  تلك  تناول  تدين  على  التكرارات  هذه  وتدل 

مما   اجلنسية  عرضيةالرتبية  إىل  يف    يشري  الرتبية  من  النوع  هذا 
اسة، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات  الكتب عينة الدر 

الدول   يف  اإلسالمية  الرتبية  على كتب  أجريت  اليت  السابقة 
هندي،  العربية الدين،2007)  ونور  ،  2003؛  واخلالدي  ؛ 

والعز 2011 وآخري،  نتيجة  2015ن،  ام  مع  تتفق  كما   ،)
الدراسات اليت أجريت على كتب الفقه يف املرحلة املتوسطة يف  

يم اليت  كما أن املفاه  (،2016السعودية )قمرة،    ةالعربياململكة  
مجيعها   جاءت  تناوهلا  على    ا،ضمني  مت  ذلك    11وينطبق 

جمموع    امفهوم   من  الكتب  يف  بنسبة    امفهوم    11وردت 
شكل  100 على  وردت  املفاهيم  هذه  أن  على  يدل  مما   ،%

وردت   اليت  املفاهيم  هذه  أن  فقط، كما  أو كلمات  عبارات 
ا يف  والوجدانية،  تنصب  املهارية  اجلوانب  دون  املعرفية  جلوانب 

كما أن التناول هبيئته السابقة  ال ميثل الرتبية اجلنسية مبفهومها  
املعرفية ومل توظفها   تناولت بعض اجلوانب  الصحيح، فالكتب 

   .لتحقيق أهداف الرتبية اجلنسية 
أي     يوجد  ال  أنه  التحليل  نتائج  من خالل  ُيالحظ  كما 

الفقه والسلوك ابلصفوف   الواردة يف كتب  مفهوم من املفاهيم 
الدراسة؛ مما يؤكد على عدم   الكتب عينة  العليا ورد يف مجيع 
الصفوف   يف  املفاهيم  تقدمي  عند  والتتابع  االستمرارية  مراعاة 

دراسة مع  النتيجة  هذه  وتتفق  (،والعزام  2016)  قمرة  الثالثة، 
 (. 2015) ن وآخري
خر،  خيتلف من صف آل  ا فاهيم وتكراراهتكما أن توافر امل    

وجندها ترتكز يف الصف السادس بشكل أكرب، مع فارق كبري  
تكراراهت إىل    ايف  ذلك  الباحثة  وتعزو  األخرى،  الصفوف  يف 

عشوائية تضمني املفاهيم، وغياب املعايري الثابتة ملطوري املنهج  
 الشاملة هلذا النوع من الرتبية. 

أن     إىل  النتائج  الرتبية    اكبري    اعدد  وتشري  مفاهيم  من 
املفاهيم   ومنها   ، الدراسة  عينة  مجيع كتب  يف  ترد  مل  اجلنسية 
وهي   عليها،  يرتتب  وما  اجلنسية  اإلساءة  جمال  يف  الواردة 

النتيجة  مهمفاهيم   العليا، وهذه  الصفوف  مة وخاصة لطالب 
ودية  (، اليت أكدت ندرة وحمد2011)  تتفق مع دراسة اخلالدي 
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يف اجلنسية  الرتبية  خاصة     موضوعات  اإلسالمية  الثقافة  كتب 
حكام  والعالجية  واأل  ت فيما يتعلق ابألحكام الوقائية والعقواب

ألدلة   واستنادها  أمهيتها  من  الرغم  على  اجلنسية،  لالحنرافات 
هندي  دراسة  مع  النتيجة  هذه  ختتلف  صرحية، كما    شرعية 

األ  (2007) جمال  اجلنسية،    الوقائيةحكام  حيث كان  للغريزة 
ألعلى تناوال  يف كتب  حكام العالجية لالحنرافات اجلنسية اواأل

 سالمية  للصفوف العليا يف مرحلة التعليم األساسي. الرتبية اإل

 : بحثالتوصيات 
من نتائج، وما ورد    احلايل  بحثيف ضوء ما توصل إليه ال 

الباحث  قدم  السابقة،  والدراسات  النظري  اإلطار  هذه    انيف 
حتُ   أبملالتوصيات   يف كتب  من  سن  أن  اجلنسية  الرتبية  واقع 

املرحلة   يف  العليا  ابلصفوف  والسلوك  وهي    االبتدائية، الفقه 
 : على النحو اآليت 

توصلت    . 1 اليت  اجلنسية  الرتبية  مفاهيم  قائمة  من  اإلفادة 
والسلوك   الفقه  تطوير كتب  عند  احلالية  الدراسة  إليها 

 رحلة االبتدائية. للصفوف العليا يف امل
الفقه وذلك  ت  . 2 املفاهيم يف كتب  مامل يرد من تلك  ضمني 

إبضافة وحدات أو موضوعات إىل وحدات وموضوعات  
 هذه الكتب، تتناسب مع مفاهيم الرتبية اجلنسية. 

الرتبية    . 3 مفاهيم  تضمني  يفعند  يراعى    اجلنسية  الكتب 
خر، حبيث يراعى  استمرارية دراستها من صف دراسي آل

األفقي  ت وتتابعها  املفاهيم  ومعاجلتها    والرأسي،سلسل 
الصف   طبيعة  مراعاة  مع  ووظيفية،  مرتابطة  بصورة 
وخصائصه النمائية مبا يتناسب مع مستوى نضج الطالب  

 النفسي والعقلي. 
الفقه    -4 مناهج  يف  اجلنسية  الرتبية  مفاهيم  تضمني  عند 

مشوهلا   يُراعى  املعرفية، لل والسلوك  واملهاريه،    جوانب 
 والوجدانية، مبا حيقق تربية جنسية متكاملة للمتعلمني. 

 

 : بحث مقرتحات ال
ال   إليه من نتائج،    بحث يف ضوء  قرتح  ي احلايل وما توصل 
إجراء املزيد من البحوث والدراسات يف جمال الدراسة    نا الباحث

 احلالية ومن الدراسات املقرتحة: 
والسلوك    حبثإجراء    . 1 الفقه  على كتب  مماثل  حتليلي 

على   للوقوف  االبتدائية،  املرحلة  من  الدنيا  للصفوف 
 مدى تناوهلا ملفاهيم الرتبية اجلنسية. 

معلمي    اسةدر   . 2 وعي  مدى  على  للتعرف  العلوم  تقوميية 
 الشرعية ابلرتبية اجلنسية واجتاههم حنوها. 

الرتبية    حبث إجراء    .3 يف  مقرتحة  وحدة  أثر  ملعرفة  جترييب 
الوعي   على  والسلوك  الفقه  مقرر  يف  الوقائي  اجلنسية 

 . اجلنسي لدى الطلبة

 املراجـع 

  للمرحلتني (. مدى تلبية وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية  2015مني، فهد. )و أب
ماجستري  . رسالة  االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام للضرورايت اخلمس 

 ، كلية الرتبية. جامعة امللك سعود. الرايض. غري منشورة
 للنشر.  . القاهرة: دار إيرتاكعلم نفس النمو(.  2011بو سيف، حسام. ) أ

. األردن: دار  الرتبية اجلنسية يف اإلسالم (. 2015أبو عرة، عبد الرمحن داود. )
 البريوين.

 ( ليلى.  نعلمه ألوالدان(.  2003األحدب،  للنشر  . جدة ما ال  : مكتبة هتامة 
 والتوزيع. 

  لة للمرح  وثيقة منهج مواد العلوم الشرعيةهـ(.  1427اإلدارة العامة للمناهج. )
 والتعليم.  . الرايض: وزارة الرتبية  االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام

. دمشق: دار  ن الكرميالقرآلفاظ  . مفردات أ(هـ 1412صفهاين، الراغب. )األ 
 القلم. 

( الدين.  سيد  احلسن  أبو  األحكام(.  2003اآلمدي،  أصول  يف    . اإلحكام 
 الرايض: دار الصميعي. 

( عدنـان.  للطـفل(.  2008ابحـارث،  اجلنسية    20  االسرتجاعمت    .الرتبية 
  من:   م،9/2017/

http://wwwbahareth.orj/index.php  
( انصر.  النمو(.  2005ابهنر،  نفس  علم  ضوء  يف  الدينية  املفاهيم  .  تعليم 

 اهلادي.   العراق: دار
ن الكرمي والسنة.  الرتبية اجلنسية يف ضوء القرآ(.  2010خبيت، فاروق عطية. )

، كلية أصول الدين. جامعة النجاح الوطنية.  رسالة ماجستري غري منشورة
 انبلس. 

http://wwwbahareth.orj/index.php
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( حنان.  ضد  2017بوشالغم،  اجلنسي  التحرش  لواقع  سيسولوجي  حتليل   .)
واالجتماعية يف    جملة جيل العلوم اإلنسانية  األطفال يف اجملتمع اجلزائري.  

 . 64-53  .  ( 1)28اجلزائر.
املستنبطة من  (.  2014التومي، خالد. ) اجلنسية  الرتبية  .  والسنة القرآن  مبادئ 

 القاهرة: دار إيرتاك. 
  ( حممد.  اجلنسي(.  2000الثويين،  التحرش  عن  مكتبة  سألوين  الكويت:   .

 اإلسالمية.   املنار
سالمية يف  العلمية لبناء مناهج الرتبية اإل   (. األسس2010احلكمي، عبد هللا. )

رسالة    املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء فقه الواقع.
 م القرى. مكة املكرمة. الرتبية. جامعة أ، كلية  دكتوراه غري منشورة 
( اإلسالمية  2011اخلالدي، مجال خليل.  الثقافة  اجلنسية يف كتب  الرتبية   .)

األردن.   يف  الثانوية  العريب،  للمرحلة  اخلليج  رسالة  جملة 
32(119،)135-170  . 

( صاحل.  إبراهيم  خالد  ابملرحلة 2010الدغيم،  العلوم  حمتوى كتب  حتليل   .)  
و  اجلنسية.  املتوسطة  الرتبية  مفاهيم  ضوء  يف  غري  الثانوية  دكتوراه  رسالة 

 ، كلية الرتبية. جامعة أم القرى. مكة املكرمة. منشورة
ابألطفال(.  2014.)رانداالديب،   اجلنسي  النابغة  التحرش  دار  القاهرة:   .

 والتوزيع.   للنشر  
( نعيم.  وجعنيين،  هللا؛  عبد  إ(.  2006الرشدان،  والتعليم ىل  املدخل  .  الرتبية 

 عمان: دار الشروق للنشر. 
 ( السالم.  عبد  حامد  واملراهقة (.  2005زهران،  الطفولة  النمو  نفس  .  علم 

 الكتب.   القاهرة: عامل 
   مقرر الفقه للصف الثالث املتوسط هـ(. حتليل حمتوى  1434شلهوب، حممد. )

،  منشورة . رسالة ماجستري غري  زمة للطالب يف ضوء احلاجات الدينية الال 
 الرايض.    مام حممد بن سعود.العلوم االجتماعية. جامعة اإل   يةكل

( أمحد.  ابلتعرض 2010الشهري،  وعالقته  البلوغ  بعد  اجلنسي  االحنراف   .)  
الطفولة.   أثناء  دكتوراهلالعتداء  منشورة  رسالة  العلوم  غري  قسم   .

 منية. جامعة انيف للعلوم األ االجتماعية. كلية الدراسات العليا.  
)ص آايت.  هبن 2011بيح،  ابملتحرش  املرتبطة  االجتماعية  املتغريات  جملة (.   .  

 . 37-28 ( 2)1نسانية ابالردن.دراسات يف اخلدمة االجتماعية واإل 
أ ماجدة؛  )الصرايرة،  فرج.  مشالة،  لألطفال  2015بو  اجلنسية  الرتبية   .)

 واملراهقني من منظور تربوي. عمان: دار اخلليج. 
حرش اجلنسي يف املدارس املتوسطة  (. الت 2015عبد العزيز. )الطيار، فهد بن  
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Abstract : The study aimed to explore the extent of inclusion of Sex Education Concepts in the Fiqh in Conduct Textbooks 

for the Upper Grades at the Elementary Stage. To achieve the objectives of the study, the researchers adopted the analytical 

descriptive approach. Further, the researchers prepared a list of sex education concepts that should be included in the Fiqh 

and Conducted Textbooks (31) Concepts,which falls under five categories: Sex in Islam, puberty in Islam, awrah in Islam, 

preventive behaviors to control sexual instinct and self-protection, sexual abuse and its consequences. Results of the study 

showed that there was an implicit inclusion of sex education in the analyzed textbooks as follows: Sixth grade (19,2%) Then 

fifth grade, (9, 6%), and fourth grade (6, 4%). The researchers attributed this to the nature of the subjects dealt with in the 

Fiqh and Conduct Textbooks for the Upper Grades, as well as a weakness in the inclusion of the five necessities in 

Education, related to the legal science course syllabus document for the Elementary stage, per four necessities including 

honor protection. and considering the obtained results, the researchers put forward several recommendations and suggestions. 

   

 

 Keywords: Sex Education Concepts, Fiqh and Conduct Textbooks, Upper Grades in the Elementary Stage. 
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 العمري  ظافر زهور حسن
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، ودورها يف تنمية اجلوانب املعرفيَّة لدى طالبات الصف السادس االبتدائي  (Chatbots)الدردشةاستهدف البحث التعرُّف على روبواتت  املستخلص:  

مستخدِ  ط  جبدة،  وثباهتا،  صدقها  وحساب  األداة  تقنني  وبعد  املعريف،  االختبار  أداة  منًما  استطالعيَّة  عينة  على  اخت    عشر  بقت  ،  ريت  طالبات  قصدًّيا
املنهج   الباحثة  إحصائياا،  شبه    واستخدمت  ومعاجلتها  الطالبات،  درجات  حساب  وبعد  وضابطة،  جتريبيَّة  جمموعتني  على  التجربة  وط بِ قت  التجرييب، 

النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياا عند مستوى   والضابطة، لصاحل التجريبيَّة يف التطبيقني  بني درجات أفراد اجملموعتني التجريبيَّة    0.05  ≥ كشفت 
معنوًّيا  دالة  النتائج وجود فروق  املعريف، وأظهرت  لالختبار  والبعدي  والفهم القبلي  التذكُّر  مستوًّيت  اجملموعتني عند  بني  لالختبار  البعدي  التطبيق  يف   

كاء االصطناعي يف تنمية اجلوانب املعرفيَّة لطالبات الصف السادس االبتدائي للذ   دردشةمما يؤكد فاعليَّة روبوت ال  ؛والتطبيق، لصاحل اجملموعة التجريبيَّة
يف موقع روبوت احملادثة الذكي بعد معاجلتها أظهرت إقبال الطالبات يف اجملموعة التجريبية على   (log)من ملف    است خرِجتكما أن النتائج اليت    جبدة،

هم يف حتسني خمرجات التعلم أسعلى التعلم    الطالبات للنظاِم كمساعد    ستخدامن معدل ابناًء عليه فإو   ات حمددة.احملادثة مع الروبوت للسؤال عن معلوم
 من التوصيات واملقرتحات.  ايف االختبار التحصيلي. ويف ضوء هذه النتائج قدمت الباحثة عددً  لديهن  

 
، تعليم العلوم. اجلوانب املعرفيَّة بوت، شات روبوت، الذكاء االصطناعي،: الكلمات املفتاحية
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   مقدمة:

ن تطورًا غري مسبوق يف جمال  و والعشر   يدايشهد القرن احل
أدى إىل ثورة علميَّة ومعرفيَّة  مما    ؛ واالتصاالت   ومات نية املعلق  تِ 

ت إىل اهتمام املؤسسات اجملتمعيَّة ابلبحث يف أفضل  هائلة، أدَّ 
التطورات يف جماالت  ، الوسائل   ، لالستفادة من خمرجات هذه 

توجهت    :مثل  وقد  واألعمال.  والصحة  والتدريب  التعليم 
إىل  مراحل التعليم العام أو العايل    سواء يف   ، املؤسسة التعليميَّة

التعليم  تقنيات  من  األمثل  االستثمار  يتناسب    ،حتقيق  ما  مع 
وتطلعات املراحل التعليميَّة وخصائصها، ومع ما يوفر للطالب  

املراحل   أ  مجيعهايف هذه  لتوظيف  دوات وخمرجات هذه  فرًصا 
واملعرفيَّة املعلوماتيَّة  املنشود  يحق ت ل  ؛الثورة  األكادميي  التقدم  ق 

 منتجني يف جمتمعاهتم.  ا وليصبحوا فيما بعد أفرادً  ،هلم
العديد من الباحثني الرتبويني إىل   ومن هذا املنطلق، يشري 

اليت أصبحت جزًءا    ،التعلُّمتقنيات  ضرورة التوسع يف استخدام  
وضرورة البحث عن    ، من العمليَّة التعليميَّة أو التدريبيَّة ال يتجزأ

وضرورة تعميمه يف املدارس، وتوفري    ، اجلديد من هذه التقنيات
و   املناسب  لتكنولوجياالتدريب  املستقبليَّة  فًقا  )نوفل،    التعليم 

 (. 2014؛ احليلة، 2010
نظر   جتذب  أصبحت  اليت  املستقبليَّة  التقنيات  ومن 

تقنيات   وتطبيقات   الرتبويني،  االصطناعي    والذكاء   ه. الذكاء 
مبني  الذكاء    االصطناعي  حماكاة  املمكن  من  أنه  أساس  على 

الذكاء   علم  ويهدف  تقنيَّة.  وأجهزة  أنظمة  ابستخدام  البشري 
ف   إىل  عمل  االصطناعي  طريق  عن  اإلنساين  الذكاء  طبيعة  هم 

اآليل  للحاسب  ال  ، برامج  حماكاة  على  اإلنساين  قادرة  سلوك 
برانمج احلاسب على حل مسألة    ، املتسم ابلذكاء وتعىن قدرة 

ما  موقف  يف  قرار  اختاذ  أو  هلذا    بناءً   -ما،  وصف  على 
تتبع حلل    -املوقف أن  اليت جيب  الطريقة  فالربانمج نفسه جيد 

من العمليات    عدد املسألة، أو للتوصل إىل القرار ابلرجوع إىل  

غ   اليت  املتنوعة  )بونيه،    هبا  ي ذ ِ االستدالليَّة  ؛  1993الربانمج 
 (. 2010سليمان، 

الشرقاوي أبنه:    (23،  2011)  وي عرف  االصطناعي  الذكاء 
رامج  بخلق    طته سافرع من علوم احلاسب اآليل الذي ميكن بو "

اإلنساين  الذكاء  أسلوب  حتاكي  اليت    ؛ وتصميمها   احلاسبات 
احلاسب  يتمكن  بداًل   كي  املهام  بعض  أداء  من  من  اآليل   

والتحدث    ، اإلنسان والسمع  والتفهم  التفكري  تتطلب  واليت 
 ظم". واحلركة أبسلوب منطقي ومن 

العامني الذكاء    2016و    2015  ويف  تقنيات  قفزت 
التقنيات   قائمة  يف  األوىل  املراتب  إىل  املختلفة  االصطناعي 
حتقيق   ويف  كبري،  بشكل  دارجة  أصبحت  اليت  املستحدثة 
الذكاء   يكون  أن  توقعت  اإللكرتونيَّة،  فوربس  لصحيفة 

 ،استخداًمااالصطناعي وروبواتت احملادثة من التقنيات األكثر  
ا تطبيقات جبانب   .(Laurinavicius, 2016) فرتاضيالالواقع 

حث يف تطبيقات هذه التقنيَّة  تبات  راس  من الد ِ   جمموعة   ت وبدأ
والتدريب التعليم  جمال  حماكاة    ؛ يف  مبدأ  على  تقوم  ألهنا 

الذكي  اإلنساين  اإلنسان    ؛التواصل  بني  حيصل  تواصل  ولكنه 
دقَّ  مدى  على  جناحه  ويعتمد  الذكاء  واآللة،  تطبيقات  ة 

)اخلالد والدجان االصطناعي  تَّ   .( 2011،  ي  لو    ت فماذا 
االصطناعي الذكاء  تطبيقات  من  تعلُّ   ،االستفادة  م  كوسائل 

للتعلُّ  الصفي ِ مساندة  يوظَّ   ؛م  تنمية  حبيث  يف  اآللة  ذكاء  ف 
أو   الطالبمعارف  لدى  حمددة  نفس  ، مهارات  الوقت    ه ويف 

والقابل   الذكي  التواصل  مفهوم  العمليَّة  يكون  حمرك  للتطوير 
   .عام  وجه ب

ىل توافر  إابإلضافة    ،م يف جمال الذكاء االصطناعيإن التقدُّ 
ا على  الذكاء  إل املواد  يف  للتفكري  الوقت  مينح  نرتنت 

وهو ما ميكن أن يقوم به    ،م والتفاعل كأداة للتعلُّ   ،االصطناعي 
ا  ي   " Chatbot"  لدردشةروبوت  األوليَّة،    عىن الذي  املعرفة  بتزويد 

حريَّةً  للمعلِ مني  املعقدة  ويتيح  احلاالت  معاجلة  يف    ع دِ  ب  ؛أكرب 
والتصرُّ  الطالب  بني  الشخصيَّة  مرتبطةً الفروقات  بثقافة    فات 
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الطالب. الذكاء    احلايل  بحثالينظر  و   هؤالء  إمكاانت  يف 
الاالصطن روبواتت  اخلصوص  وجه  وعلى  دردشة  اعي، 

يف  )احملادثة(   احلاصل  التطور  ملواكبة  فقط  ليس  الذكيَّة، 
التعليم ختدم  قد  اليت  هو    بل  ؛التقنيات  الذكي  التواصل  ألن 

التعليميَّة  العمليَّة  يف  ومؤثر  فاعل  أمهيته    ن ِظر  قلما    ، عنصر  يف 
 يات يف جمال التعليم. عند دراسة توظيف التقن

ات عد   تطبيقات  م (Chatbots) الذكيَّة لدردشة  روبواتت  ن 
زة على التعلُّم من  وهي تطبيقات برجميَّة حمف ِ   الذكاء االصطناعي

اآللة _ ويقصد ابآللة يف هذا    خالل االخنراط يف دردشة مع 
املستخدمة   الذكية  األجهزة  أو  اآليل  احلاسب  أجهزة  البحث 

ميكنها االتصال   إذ  ؛ ولديها طريقة عملللتحاور مع الروبوت_ 
االجتماعي التواصل  والـ    : مثل  ، بشبكات  بوك    Gtalkالفيس 

برجم والرد  وميكن  الدردشة،  حماداثت  على   ة  تلقائياا 
(Chatbot) ث  ن كان يتحدَّ بطرق خمتلفة معتمدة على م  إلجابة ل

معه، وماذا يقول الشخص، وما املوضوع الذي كانوا يتحدثون  
 .(Benotti, Martínez, & Schapachnik, 2014) فيه سابًقا، إخل

 Fichter& Wisniewski)  سكينيويويز و   فيشرت   فويعر ِ 

احملادثة    (2017, حاسويب    " Chatbot"روبوت  تطبيق    ص مِ م أبنه 
اخلِ  أو  املعلومات  من  نوع  ماتلتوفري  املستخدم    إذ   ؛ د  يواجهه 

 ا.  إما عن طريق الصوت أو كتابيا  ، حوارًّيا 
فيعرفه أبنه برانمج كمبيوتر   (Bii& Too, 2016) تو يب و   أما 

خالل    ابت ِكر من  الذكيَّة  البشري  التفاعل  لغة  حماكاة  هبدف 
أو اخلطاب، والغرض منه الدخول يف حمادثة أو حماكاة    النص ِ 

وجهاز   البشري  املستخدم  بني  الرمسيَّة  غري  الدردشة  اتصاالت 
ابستخدام    أن  ت بت كر ميكن  و   ، ابستخدام اللغة الطبيعيَّة   كمبيوتر

،  C++ ،PHP  ،XMLذلك    خمتلف لغات برجمة الكمبيوتر مبا يف

JAVA ، وابيثون، و  .AIML  
ث َّ و  استخدامها    ِمن  لغة  للتعلُّ   أداةً ميكن  لدراسة  أو  م 

للوصول إىل نظام للمعلومات، ولتقدمي إجاابت    وأداة    ،جديدة
 .(Shawar & Atwell, 2005) أسئلة يف جمال معني نع

كانت موجودة منذ    دردشةبواتت الو الرغم من أن ر على  و 
الستينات  ي    فإن   ؛منتصف  منها كان  لألغراض  القليل  ستخدم 

 تتعلق مبواضيع حمددة.  مجيعها كانت و  ، التعليميَّة
ت أن  مفيًدا    ؤديوميكن  دورًا  الذكيَّة  احملادثة  روبواتت 

التعليميَّة  تفاعليَّة  ؛لألغراض  آليَّة  ذات  نظم    ، ألهنا  مع  مقارنة 
التقليديَّة اإللكرتونيَّة  ابستمرار    لطالبِ ل  ميكن  إذ   ؛التعلُّم 

مع   معني    طرحِ من  وت  روب ال التفاعل  مبجال  متعلقة  أسئلة 
Hoffman, Kowalski, Jain, & Mumtaz, 2011))يقوم    وهو  ؛

اخلصوصيَّة،   الدروس  تقدمي  خالل  من  فاعل  احلل،  و بدور 
اعتماًدا    ،فتقدمي املشورة والنصائح، أو حىت التعاط  و الدعم،  و 

 ,Liu, Liu, Wang) ه من مساعدةو مستخدم  إليه  على ما حيتاج

Wang, & Li, 2013  ؛Bii, 2013). 
سياقات   يف  الروبواتت  هذه  استخدام    ؛ اجتماعيَّة وميكن 

البشر   ت نش أ  ألهنا برامج حاسوبيَّة ذكيَّة   لغة  عن طريق    ،حملاكاة 
اخلطاب    ،التفاعل أو  النص  خالل  ؛  Heller et al., 2005)من 

Wang, 2008 ؛Hoffman et al., 2011) . 
ميتلك    "Chatbot"ما يوضح أن    (Bii, 2013)  يب  ففي دراسة 

يف  إلا لالستخدام  االجتماعيَّةمكانيَّة  برانمج    ، السياقات  فهو 
البشر  أ نِشئكمبيوتر   لغة  سابًقا  ،حملاكاة  ورد  لكنه    ؛كما 

بني    _أيًضا _ االجتماعي  التفاعل  تعزيز  على  القدرة  ميتلك 
حبيث تستخدم هذه   ؛والتعاون واملساعدة يف أداء التعلُّم ،الناس 

تعلُّ  بيئة  لبناء  للتمهيد  بنائيَّة التقنيَّة  وتعليم  لتمكني  ك  ،م  أساس 
 والعشرين.    يدا الطالب على اكتساب مهارات القرن احل

دراسة تشري  اللغة  إىل(Dale, 2016)   ديل   كما  أن   
هي املساعد االفرتاضي    2016ا لعام  التكنولوجيَّة األكثر انتشارً 

الرقميون،  و الذكي،   أو  الو و املساعدون  احلواريَّة،  اجهات 
ال ختتلف  دردشاتروبواتت  فقط  يبقى    ؛ التسميات،  لكن 

ذاته  األساسي  طريق    ،املفهوم  عن  النتائج  بعض  حتقيق  وهو 
طبيعيَّة لغة  ابستخدام  آلة  مع  طليعة    ، التحاور  يف  ويظهر 

بروزًا:   األكثر  الصوتيون  الرقميون  املساعدون  التكنولوجيا 
أليكسا من   "سريي من شركة آبل، كوراتان من مايكروسوفت، 
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وهن جوجل".  ومساعد  أيضً أمازون،  روبواتت  آا  اك  من  الف 
وظيفيَّة    ا واليت تستهدف مهامً   ، احملادثة املرتكزة على النصوص

ات  نصَّ واملدعومة أبدوات تتيح بناء روبواتت لعدد من مِ   ، معينة 
 املراسلة املستخدمة على نطاق واسع.

تبش ر    مجاعة  ويرى   أهنا  على  التكنولوجيا  تلك  الناس  من 
بثورة  يف طريقة تفاعلنا مع األجهزة واملواقع والتطبيقات. وهذا  

دراسة  تظهره  بعض    مجعت حني  (  Dale, 2016)  ديل   ما 
تؤك ِ  اليت  التكنولوجيا التصرحيات  مع  التفاعل  أن  إما    ،د 

نص    الطبيعيَّ   أو كالم    ابستخدام  اللغة  عمليا يف  أصبح  قد  ا  ة 
التقن    MITيصن ف استطالع    إذ  ؛أمهيَّة ابلغة   امتزايد ذ  وجه وب

عشر  من  واحدة  أهنا  على  احلواريَّة  تقنيَّة    ةالواجهات  جناحات 
   .2016يف سنة 

  (McNeal & Newyear, 2013)  نيويريماكنيل و  وتذكر دراسة

لغة   للمدرسني    وسيلةً   تعدُّ   ”AIML“أن  بطبيعتها  بسيطة 
لربجمة  انطالقِ  ، "Chatbot" والطالب  من    ونقطة  الكثريين 

الطبيعيَّة. أو  ،"Chatbot"  بـــاملهتمني   اللغة    أليسون   أما  معاجلة 
(Allison, 2012)    ملفات أن جمموعة  عبارة    AIMLفيذكر  هي 

فئات  تتضمن  نصيَّة  ملفات  وأجوبة( :  عن  عت    ، )أسئلة  مجِ 
هلا    وص نِ فت ملفات  إىل  احملتوى  حيث  هبا،  أمن  مرتبطة  مساء 

هذه    زَّن وخت   ضمن  واالستجاابت  املعرفة  مدخالت  أمناط 
 امللفات. 

فائدة لألهداف    ادورًا ذ  ؤدي  أن ت  لدردشة ميكن لروبواتت ا
تفاعليَّة   ؛ التعليميَّة ميكانيكيَّة  ذات  ألهنا  مع    ،وذلك  ابملقارنة 

 فراير وكاربنرت  في دراسة لـفيَّة التقليديَّة.  أنظمة التعليم اإللكرتون 
(Fryer& Carpenter,2006)  اإ  : تقول روبواتت  تزود    لدردشةن 

ممتعة اب  املتلقني  بطريقة  انحية   ملعرفة  أخرى    ، من  انحية  ومن 
مشار   ؤدي ت تفعيل  يف  نسبة  دورًا مساعًدا  فهنالك  املتلقني.  كة 

عندما    ، أعلى  مشاركة الطالب  من  أكرب  أبرحييَّة  وشعور 
 يتحدثون مع كيان  حمايد.  

لتعل م   الصوتيَّة  الروبواتت  استخدام  عند  التجربة  وأظهرت 
تفضياًل من الطالب للروبوت عن    اللغة اإلجنليزيَّة كلغة أجنبيَّة

ا املدرسني على أن  ويساعد الروبوت أيضً   %. 85  املدر س بنسبة
أكثر   ع   ، كفاءةيصبحوا  جييب  أنه  املتكررة  نمبا    ، األسئلة 

تص ر هبذا  و املعرفة األساسيَّة.  زودهم  وي   ،  من العمل معنيَّ   جزء    ُي 
اختصاصيَّة   األكثر  األسئلة  على  تركيزه  املدرس  ويصب  

عن فضاًل   . اوتعقيدً  األسئلة      مجع   للروبوت  ميكن  من  ذلك، 
وإرساهل   أمسائهم  ذكر  عدم  فض لوا  هبذا  و   ،للمدر س   ا طالب 

األسئلة    ي قلَّص   طرح  عند  الطالب  به  يشعر  الذي  احلاجز 
 (.  Fryer& Carpenter, 2006)  ءار آلوعرض ا

دراسة قد     (Wang& Petrina, 2013)ابترينا  و   وانغ  وكانت 
هناك أن  لـ  ذكرت  حمتملة  مزاًّي   تساعد   " Chatbot"  ست 

 : وهي، املتعلمني يف اللغة ويف التعليم من خالل ست طرق 
الطالب إىل الشعور ابالسرتخاء أكثر يف احلديث مع  مييل    -1

 الكمبيوتر أكثر من أي شخص. 
ال  -2 نفسها مع    دردشةروبواتت  املواد  لتكرار  على استعداد 

هناية ال  ما  إىل  تفقد    ، الطالب  أو  ابمللل  تشعر  ال  فهي 
 الصرب. 

والكالم   منها كالا   جمموعة توفر    -3 النص  يسمح    ؛من  مما 
 من مهارات االستماع والقراءة.  للطالب ملمارسة كل   

 روبواتت احملادثة جديدة ومثرية الهتمام الطالب.  -4
من  لدى    -5 متنوعة  جمموعة  الستخدام  فرصة  الطالب 

واملفردات اللغويَّة  هناك  و   ، اهلياكل  يكون  لن  عادة  اليت 
 .فرصة الستخدامها 

اإلمالء    -6  يف  للطالب  وفعَّالة  راجعة  تغذية  توفر  أن  ميكن 
 والنحو. 

  " Chatbot"  لدردشة لرغم من أن استخدام روبواتت اعلى او 
أثر   له  فهي    واضح    كان  وغريها،  والطب  والتجارة  الرتفيه  يف 

 Bii)  تو يب و   ففي دراسة   .أيًضا أثبتت فاعليتها يف جمال التعليم

& Too, 2016)     آراء استفتاء  إىل  هدفت  يف    30اليت  طالبة 
ا مدى  عن  بكينيا  روبوت  المدرسة  من  ذكي    دردشةستفادة 

(Knowie)  راس ة    وقد ط بِ قت  ، يف موضوعات احلوسبة   ص مِ م الدِ 
فرتة خالل  جتريبيَّة  عينة  أداة    ، أسابيع 8على  توزيع  ث  ومن 
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استبانة    ، البحث  يف  و ن.  و الباحثصمَّمها  وهي  النتائج  أشارت 
لديهنَّ   الطالبات كان  أن  إىل  روبوت  آجمملها  عن  إجيابيَّة  راء 

 ا جمموعة من احللول لتطويره.  أيضً  ت قرتحا، و دردشة ال
إىل  (  Rahman, 2012)رمحان  قام  قد  و  هدفت  بدراسة 

ذكي ملساعدة الطالب يف جامعة براك    دردشةتصميم روبوت  
Brac  القبول،    غاليةالبن عن  معلومات  على  احلصول  على 

  ، روبوت احملادثة املقرتح  ب ن وقد    ،رات الدراسيَّة واملعلِ مني، واملقرَّ 
  ومن ث   ، للردِ  على أسئلتهم  على جمموعة من الطالب   وع ِرض
هم عن مدى رضاهم من عدمه عن اإلجاابت اليت  ؤ آرا  أ ِخذت

عليها  سجل حصلوا  حيث  املعلومات  رضاه  %60  ؛  عن  م 
ابلقبول  وأبدىاملتعلقة  املتعلقة    60%  ،  املعلومات  عن  رضاهم 

و  املتعلقة    اأبدو %  50ابملعلِ مني،  املعلومات  عن  رضاهم 
آخرون  ليو و وهدفت الدِ راس ة اليت قام هبا    رات الدراسيَّة. ابملقرَّ 

(Liu et al., 2013)   تصميم إمكانيَّة  ذكي    Chatbotالختبار 
((PAL  معقَّ   نلإلجابة ع نفسيَّة غري  .  دة يف جمال معنيَّ أسئلة 

أوليَّة   إذ  اقرتاحات  تقدمي  على  النظام  هذا  مساعدة    ،يركز  أو 
استخراج   طريق  عن  الضغط  ختفيف  على  املستخدمني 

ا على  املنتدًّيت  من  أساسها    ، نرتنتإلاملعلومات  على  واليت 
أ جري.  ((Chatterbotنظام    ي نش أ   من  ا  وقد  للتأكد  أويل  ختبار 

عن   الويب  حبث  يف  النظام  العالقة  جدوى  ذات  املعلومات 
 جناح التجريب األويل.  إىل وأشارت النتائج  ، ابألسئلة املطروحة 

هدفت  دراسة  (  Allison, 2012)  أليسون أجرى وقد         
استخدام نتائج  مناقشة  يب  الذي    (Pixel chatbot)  إىل  عن  جي 

لنكولن نرباسكا، ويف   املكتبة ومصادرها يف جامعة  أسئلة عن 
نفس املستخدمني،    ه الوقت  مع  إنساين"  "شبه  بشكل  يتفاعل 

وحييل األسئلة اليت ال يستطيع اإلجابة عنها إىل املختصني يف  
املوقع  (  Pixel) الباحثة    طوَّرت  وقد  ؛املكتبة  خالل  من  املتاح 

http://pixel.unl.edu /    البياانت قاعدة    SQLابستخدام 
حتليل   نتائج  وأشارت  االصطناعي.  الذكاء    500ابستخدام 

حمادثة   أن    Chat Logsملف  املوجهة    %35إىل  األسئلة  من 
كانت عن    %16  يف حني للروبوت كانت عن مصادر املكتبة،  

مات كانت حول أسئلة حبثيَّة ذات عالقة  %  15املكتبة، و  ِخد 
  % 10، وreference-readyعن املصادر اجلاهزة    %11ابملكتبة، و

املشكال و  ت عن  املكتبة،  أنظمة  يف  أسئلة  %  6الفنيَّة  كانت 
   .كانت أسئلة شخصيَّة  %4و ،ذات إجاابت بسيطة 

دراسة  (  Benotti  et al., 2014)  آخرون و   بينويت  كما أجرى 
  ، ( Chatbot)ذكي حتت اسم    دردشة تصميم روبوت  إىل  هدفت  

مدى   الطالب واختبار  اهتمام  جذب  على  وحتفيز    ، قدرته 
مبفاهيم    (Engagement)مشاركتهم   عالقة  ذات  موضوعات  يف 

  احلوسبة اليت تدرس يف املراحل الثانويَّة ابملدارس األرجنتينيَّة. تَّ 
يف مسابقة وطنيَّة  (  Alice)كبديل متاح ملنصة  (  (Chatbot  اختبار

احلاسب  جمال  ت رب وكذلك    ، يف  الثانويَّة    اخ  املدارس  بعض  يف 
املشاركةف   ؛احلكوميَّة مؤشرات  معظم  أن  املهمة،    :وجد  )إجناز 

واحلماس  استخدام    ةواملشاركة  عند  ازدادت  واالهتمام( 
(Chatbot)،    مع بني    ،(Alice)ابملقارنة  االختالفات  بعض  مع 

نفس وهي  والفتيان،  املدارس    هاالفتيات  يف  التطبيق  خمرجات 
أن  عود  يو   ،احلكوميَّة إىل  العلمي  وفَّ   (Chatbot)ذلك  احملتوى  ر 

  ، واإلرشادات والتغذية الراجعة يف شكل بنائي ودوري للطالب
   ر تلك املميزات. توف ِ ( Alice)مل تكن  يف حني

دراسةكما    ,.Hoffman et al)  ن آخريو   هوفمان   كشفت 

احملادثة يف تدريس صف  عن      (2011 نتائج استخدام روبواتت 
وذلك حماولة ملعاجلة املشكلة اليت يواجهها املتعلمون    ، جامعي

أتيحت اخليارات للطالب بني    وقد ؛ لكرتونيون فيما يتعلمونإلا
أو عن طريق احلديث    ، تعديلها  العمل على صفحة ويكي تَّ 

سجالت   حتليل  وبعد  احلواريَّة،  االصطناعي  الذكاء  أداة  مع 
فضَّ  الطالب  معظم  أن  تبني  الطالب  أنشاط  الذكاء  لوا  داة 

 االصطناعي احلواريَّة على صفحة الويكي. 
البحث  جتد  و  مع  يتفق  ما  السابقة  الدراسات  يف  الباحثة 
  أداةً ت ستخدم    دردشةيف كوهنا هتدف إىل بناء روبواتت    ،احلايل

ملستخدميها املعرفة  لتقدمي  والبناء    ،تعلميَّة  التفاعل  وتتيح 
لـ    إذ   ؛ واملشاركة بناء   ( Chatbot)ميكن  على  الطالبة  حتفز  أن 

التواص   من  قالب  يف  اإلنسايناملعرفة  شبه  مب  ،ل  رفيق  نزل فهي  ة 
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وهي أيًضا وسيلة تساعد طالبة املرحلة    ". Study Buddy"دراسة  
ومن    ، االبتدائيَّة يف الوصول بيسر وسهولة للمعلومات واملعارف

  ، ها ابالختبار التحصيلي نواتج التعلُّم اليت ميكن قياس    تتحقق    ثَّ 
    أو أي نوع من أنواع تقومي امتالك املعرفة.

العلوم    إن  مادة  لتدريس  التعليم  تقنيات  استخدام 
االبتدائي التعليم  يف  العليا  املوضوعات    يعدُّ   للمستوًّيت  أحد 

يف   الرتبويني  الباحثني  شغلت  قليل  اليت  غري  من    عدد  
لتقدمي   التعليم  تقنيات  استثمار  الدراسات، واليت أكدت أمهيَّة 

العلم هبذا  املرتبطة  واملهارات    الغامدي، و   )البيشي   املعارف 
 (.  2009،  ل وال ؛ العريشي 2010؛ احلمياين، 2006

وأييت اجلانب املعريف للعلم من حصيلة الرتاث الثقايف الذي  
عن   اجليل  السابقة أيتسلمه  األجيال  من  وكذلك    ،سالفه 

واالستقصاء البحث  يف  احلاضر  اجليل  علماء    ، جمهودات 
تضاف  إ والتوصل   علميَّة  ومكتشفات  حقائق  حمتوى  إىل  ىل 

أن االنفجار املعريف احلادث    الثقافة من هذا الرتاث؛ وال شكَّ 
 (. 2009ل مظهرًا من مظاهر جانب العلم املعريف )قالدة، ميث ِ 

ابجلوانب املعرفيَّة:  ىل أن املقصود  إ(  2015)  وتشري احلصان 
العقليَّة املعرفيَّ  املتعل ِ "املهارات  أما ة اليت يفرتض أن ميتلكها    م". 

نبغي أن  ( في عر ِفها أبهنا: "عبارة عن وصف ملا ي2014)  سليمان 
قاد ويكون  الطالب،  أدائه رً يعرفه  على  الطالب    ،ا  من  ويتوقع 

 د".  أو برانمج تعليمي حمدَّ  ، إجنازه يف هناية دراسته ملقرر دراسي
ن التعلُّم ال أييت  أ   (2010)وعليان    (2009)ح قالدة  ويوض ِ 
  ب ِن  ن البناء املعريف للفرد قد  أ ولكنه نتاج اخلربة؛ كما    ؛ ابلصدفة

هبا الفرد يف    من حصيلة خربات التعلُّم املوجود ابملواقف اليت ميرُّ 
به  ،بيئته  احمليط  اخلارجي  املعريف  تظهر  و   ، والعامل  البناء  حصيلة 

الفرد سلوك  املاضي،    ، يف  تلخيص  يف  منها  يستفيد  وجتعله 
ن السلوك  إوحيث     ؛ظاهرة املستقبل باضر، والتنبؤ  وتفسري احل

ا عن  يصدر  ما  فعاًل قواًل نسان  إلهو  أو  األهداف    فإن  ؛ 
  إذ ن السلوك اللفظي وغري اللفظي؛  السلوكيَّة )التعليميَّة( تتضمَّ 

من   نرغب  اليت  األساسيَّة  الغاًّيت  الرتبويَّة  األهداف  تشكل 
 تالميذان بلوغها عند مرورهم ابخلربات التعليميَّة.  

تصنيف   من  ينبثق  املعرفيَّة  اجلوانب  تصنيف  أن  جند  وهنا 
ىل مستوًّيت هرميَّة  إويقسم اجلانب املعريف   ،األهداف التعليميَّة

تبدأ من املستوى البسيط    إذ  ،يشار إليها هبرميَّة بلوم   ،الرتتيب
ىل املستوًّيت  إالذي يستخدم قدرات ومهارات عقليَّة بسيطة،  

مركَّ  عقليَّة  ومهارات  قدرات  فيها  تتفاعل  اليت  األعقد  بة  العليا 
 (. 1)  كما يف الشكل  ،دةومعقَّ 

 
 الرتتيب اهلرمي املعريف  (1)الشكل 

  ( 2009)قالدة  و (  2010)   عطا هللاكما بني  فاجلانب املعريف  
إىل  يتكوَّ  البسيط  املستوى  من  متدرجة  مستوًّيت  ستة  من  ن 

 :  نستعرض هذه املستوًّيتيت وفيما أي ، املستوى املعقد

 ت علــِ متــذكر أو اســتدعاء مــا : Knowledgeملعرفةةة )التةةذكر( ا -
 ا.سابقً 

ــى إدراك ا: Understandingالفهةةةةةةة   - ــدرة علـــــ عــــــــاين أو ملالقـــــ
 وتفسريها. ،وترمجتها ،البياانت

ــدرة علــــى اســــتخدام أو تطبيــــق : Applicationلتطبيةةةة  ا - القــ
 املعلومات والنظرًّيت واملبادئ والقوانني يف مواقف جديدة.

القـدرة علـى تفكيـك املـادة إىل أجزائهـا :  Analysisتحليل  ال  -
هـم أعمق لبنائها التنظيمي، والبحـث عـن لتحقيـق ف    ؛ومكوانهتا

 مها.يالعالقات اليت تربط هذه العناصـر وطريقة تنظ

 القدرة على جتميع األجزاء لتكوين كل     :Synthesisرتكيب  ال  -
 متكامل ذي معىن.

القـدرة علـى إصـدار حكـم علـى قيمـة  : Evaluationالتقومي  -
ا لفكــــرة معينــــة  ؛مــــا أو عمــــل أو موقــــف، ومـــــا إىل ذلــــك، طبقــــً

 تحقيق أغراض معينة.ل

مهــا: املعرفــة  ،ني   علــى مفهــومني أساســ  اجلانــب املعــريفيركــز و 
Knowledge  والفهـــم ،Understanding، طلــب املعرفـــة  دُّ ويعـــ
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 قالــب معــريف ، ولبنــاء املعرفــة املبعثــرة لــدى الفــرد يفادائمًــ  اتعلمًــ 
ا يف بنــــاء ظهــــر الفكــــر البنــــائي كنمــــوذج قــــوي جــــدا  ؛كمتماســــِ 

 ؛م للفهما هتيئة املتعل ِ الفهم أيضً ب املعرفة لدى املتعلمني، ويتطلَّ 
 وهـــــو جـــــوهر   ،ل يف التـــــدريس مـــــن أجـــــل الفهـــــمحيـــــث التحـــــوُّ 

 اليت ترتكز على النظريَّة البنائيَّة  هاوقلب    Constructivism البنائيَّة  

theory   Constructivism . 

ال للمعرفة لكل طالب د البنائيَّة على أمهيَّة البناء الفعَّ شد ِ وت  
طة املتعلمـــني ســـاالـــتعلُّم الســـابق والـــتعلُّم الالحـــق بو خـــالل ربـــط 

ة "بياجيـــه" دُّ أنفســـهم. ويعـــ ــَّ فهـــو  ؛واضـــع اللبنـــات األوىل للبنائيـ
ة "املعرفـــة" تكمـــ   موضـــوع املعرفـــة أو ن يف بنـــاء القائـــل أبن عمليـــَّ

 .ئهإعادة بنا
العلوم  تدريس  يف  البنائيَّة  النظريَّة  ألمهيَّة  فقد نصح    ؛ ونظرًا 

التدريس بتطبيقها يف  العلميَّة  الرتبية  فلم يعد    ، كثري من خرباء 
الطالب  عقل  يف  املعلومات  زًّيدة  التعليم  إاتحة    ،هدف  وإمنا 

معىن   ذا  تعلمه  ما  يصبح  حىت  بنفسه  معرفته  لبناء  الفرصة 
له  وتدريسها    ؛ ابلنسبة  العلوم  مناهج  يف  الرتبويون  يؤكد  لذلك 

أص العلوم  تدريس  أن  تنشيط  على  إىل  هتدف  عمليَّة  بح 
للطالب السابقة  وفهمها   ، املعارف  واكتساهبا  املعرفة    ، وبناء 

هبا  عقلياا    ،واالحتفاظ  الطالب  ينمو  حىت  واستخدامها 
ومهارًّيا  جوانبها  ،  ووجدانياا  خمتلف  من  شخصيته  وتتكامل 

 (. 2005؛ خطايبة، 2007)زيتون،  
  ، منوذج التعلُّم البنائي   يَّةكثري من الدراسات فاعل   تثبتأوقد  

التحص مستوى  ارتفاع  يف  البنائيَّة  اجلو يوالنظريَّة  وتنمية  انب  ل 
والبنا    ودراسة   ، (2010)  جان   دراسة   : منها  ، املعرفيَّة السفياين 

والعيد    ودراسة   ، ( 2010) حجازي    ، ( (2009الناقة  ودراسة 
والوهر    ، ( 2009) عوض  ن  إ ف  ؛ عليه  وبناءً   (. 2005)ودراسة 

الذكاء   روبواتت  تكون  أن  إمكانيَّة  ُيترب  احلايل  البحث 
الصفي للتعلُّ   امساندً   امعرفيا   امصدرً  ( (Chatbotاالصطناعي     ، م 

إطار   املواقف    يف  يف  حيدث  ما  حياكي  الذي  التواصل  يدعم 
معرفة قاعدة  بتكوين  وذلك  التعليم    ، الصفيَّة.  بيئة  وحتويل 

املتعل ِ إ والتعلُّم   يكون  بيئة  حمورهاىل  التفاعل    ،م  له  وتضمن 

املعرفة وبناء  اليت    ، والتواصل  البنائيَّة  النظريَّة  تؤكده  ما  وهذا 
 استند عليها البحث. 

التحصيل   مستوى  لرفع  الدراسات  من  سعت كثري  وقد 
متعددة جماالت  يف  معرفية  جوانب  ولتنمية  الطالب    ، لدى 

جان دراسة  هدفت    (2010)   منها:  أثر  إىل  اليت  قياس 
يف  ا املعرفية  اجلوانب  تنمية  يف  البنائية  النظرية  سرتاتيجيات 

الثانوية.   املرحلة  طالبات  لدى  أ جري األحياء    ان: اختبار   وقد 
للربانمج   أثر  وجود  الدراسة  نتائج  وأظهرت  وبعدي،  قبلي 

املعرفية  اجلوانب  تنمية  يف  املعرفة    : املقرتح  املفاهيمية،  )املعرفة 
اخلطيب   دراسة  هدفت  كما  املشكالت(.  حل  اإلجرائية، 

( املعرفة  2013واألشقر  بناء  منوذج  أتثري استخدام  معرفة  إىل   )
التوليدي   التفكري  تنمية  يف  لدى  املشرتكة  العلمية  واملفاهيم 

العلوم.   مادة  يف  االبتدائي  الرابع  الصف    واست خدمت تالميذ 
العلمية   املفاهيم  واختبار  التوليدي  التفكري  اختبار  أداة 
اجملموعة   تالميذ  دراسة  أن  النتائج  وأظهرت  )حتصيلي(، 

املشرتكة   املعرفة  بناء  لنموذج  قدراهتم  أالتجريبية  زًّيدة  يف  سهم 
ال التفكري  بناء  على  منوذج  استخدام  أتثري  حجم  توليدي، وأن 

املشرتكة كان كبريً  العلمية    ااملعرفة  املفاهيم  من  تنمية كل  يف 
التوليدي. التفكري  ملهارات  التالميذ  دراسة    واكتساب  وكانت 

( قد هدفت ِإىل تنمية املفاهيم العلمية ومهارات  2013أمحد )
دي ابستخدام  ما وراء املعرفة لدى تالميذ الصف األول اإلعدا

اشرح". واعتمدت على املنهج شبه  ،  الحظ  ،سرتاتيجية " تنبأا
تجرييب، واستخدمت أدايت االختبار لتحصيل املفاهيم العلمية  ال

ليكرت(  طريقة  )على  املعرفة  وراء  ما  مهارات    ، ومقاييس 
أن   النتائج  "تنبأ اوأظهرت  أثبتت  ،  الحظ ،  سرتاتيجية  اشرح" 

فاعليتها يف تنمية املفاهيم العلمية ومهارات ما وراء املعرفة لدى  
نسبة   يعادل  مبا  اإلعدادي  األول  الصف  كما    %99تالميذ 

العلمية واختبار مقياس ما وراء    يقيسه اختبار حتصيل املفاهيم 
فقد   ،(2007)  القادر ، وعبدعطاًّي وبريم  دراسة أيبأما  املعرفة.

هدفت إىل التعرف على أثر برانمج مقرتح قائم على التدريس  
لدى   العلوم  يف  املعرفية  اجلوانب  تنمية  على  الدماغ  جلانيب 
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املنهج   على  واعتمدت  األساسي،  التاسع  الصف  طالب 
لقياس    است خدمتو   ،التجرييب  التحصيلي  االختبار  أداة 

املعرفية املق  ، اجلوانب  الربانمج  فاعلية  نتائجها  يف  وأثبتت  رتح 
 تنمية اجلوانب املعرفية. 

تنمية   ضرورة  البحث احلايل يف  الدراسات مع  وتتفق هذه 
ابستخدام   الطالب  حتصيل  مستوى  ورفع  املعرفية  اجلوانب 

الدراسات  است خدمت  و وسائل متنوعة،   أداة االختبار  يف هذه 
يفاأل  ي وهالتحصيلي   املستخدمة  الذي    داة  البحث  هذا 

االبتدائية  املرحلة  على  مع    ، سيطبق  يتفق  ما  دراسة  وهو 
( واألشقر  األ( 2013اخلطيب  الدراسات  مع  وُيتلف  خرى  ، 

 على املرحلتني املتوسطة والثانوية.  ط بِ قتاليت  
ف  يوظ ِ   دردشةاحثة تتطلع من خالل تصميم روبوت إن الب

االصطناعي الذكاء  تعلُّ   ،تقنيَّة  فرص  توفري  اليت  إىل  للطالبة  م 
وداخل الدراسي  الصف  خارج  العلوم  مادة  ولكنها    ؛ه تدرس 

ال   الذي  الذكي  اإلنساين  التواصل  حماكاة  على  تعتمد  فرص 
التقنيَّة استخدام  عن  تعزف  الطالبة  اجلوانب    ، جيعل  وينمي 

 حيسن من خمرجات التعلُّم.  ومن ثَّ  ،املعرفيَّة لديها 

 : مشكلة البحث 
من   الفرد  تكني  إىل  األساسي  التعليم  ممارسات  هتدف 

تعليمه اليت    ،مواصلة  الالزمة  املهارات  أو  املعارف  الكتساب 
تكنه من االخنراط يف اجملتمع واحلياة العمليَّة يف مراحل الحقة،  

ذاتيً  التعلُّم  النظامي،    ،ا ومتابعة  التعليم غري  مستفيًدا من فرص 
املستمر التعليم  فإن    ؛( 2011)حلس،    هاكـل  وضروب  لذلك 

ت   الرتبويَّة  املتعل ِ املؤسسات  حتصيل  بزًّيدة  على    ،معىن  وتركز 
ضرورة اكتسابه املعلومات واملعارف واملهارات اليت تساعد على  

  عدد هناك  فالرغم من ذلك  على  يه. و تنمية اجلوانب املعرفيَّة لد
تدن    وجود  أكدت  اليت  الدراسات  مستوى    من  يف  ملحوظ 

)زكي،   الطالب  لدى  وعلى    ( 2010العنزي،    ؛ 2013التعلُّم 
 وجه التحديد يف مادة العلوم يف مراحل التعليم األساسي.  

السعوديَّة،   العربيَّة  اململكة  من    س جِ لتويف  جمموعة 
العلوم،   مادة  يف  الطالب  مستوى  تدين  على  الدالة  املؤشرات 

ظهر من حتليل نتائج االختبارات    ففي تقرير هليئة تقومي التعليم
لعام   السادس    %  41أن    2015الوطنيَّة  الصف  طالب  من 

العلوم )وزارة   حققوا درجات حتت معيار احلد األدىن يف مادة 
نتائج  2016التعليم،   مع  يتفق  ما  وهو   ،) (TIMSS 2015)  

راس ة الدوليَّة لتقومي مستوًّيت األداء يف الرًّيضيات   والعلوم(  الدِ 
السعودي الطالب  أداء  معدل  اخنفاض  فيها  ظهر  يف  ني اليت   

والعلوم الرًّيضيات  املركز    إذ   ؛ ماديت  على  السعوديَّة  حصلت 
االبتدائي الرابع  للصف  العلوم  الختبار  واألربعني    ، اخلامس 

حتصيل   تعدُّ   ،درجة   396مبعدل  اخلمس    وبذلك  الدول  من 
 .( (IEA, 2015األخرية األسوأ يف هذا االختبار 

فاقم   بتوظيف    من ومما  االهتمام  عدم  هو  املشكلة  هذه 
املتعلمني التعليم يف تنمية اجلوانب املعرفيَّة لدى  كون    ؛تقنيات 

العلميَّة   املفاهيم  لتقدمي  تستخدم  أن  ميكن  التقنيات  هذه 
خمتلفة   ،للطالب  التعلُّ   ،بطرق  وجتذب    ،متعزز  الطالب  وحتفز 

 (.  2015 اهتمامهم )الشمري، 

 : أسئلة البحث 
  ن حماور املشكلة البحثيَّة من خالل اإلجابة ع  ُتستَةْقصى
 :  تيةالتساؤالت اآل

ــر اســــــتخدام روبــــــوت  -１ ــا أثــــ ــة مــــ للــــــذكاء  Chatbot))دردشــــ
ــطناعي  ــتوًّيت  يفاالصـ ــد مسـ ة )عنـ ــَّ ــب املعرفيـ ــة اجلوانـ تنميـ

التــذكر، والفهــم، والتطبيــق( يف مــادة العلــوم لــدى طالبــات 
 الصف السادس االبتدائي جبدة؟

ــام -２ ــع النظـــ ــات مـــ ــا مـــــدى أتثـــــري تفاعـــــل الطالبـــ  user مـــ

interaction) تنمية اجلوانب املعرفيَّة يف مادة العلوم؟ ( يف 

   : أهداف البحث
 : آليتتتمثل أهداف البحث يف ا

  (Chatbot)دردشـة أثـر اســتخدام روبــوتالتعـرف علــى  -１
ة )عنــــــد  يفللــــــذكاء االصــــــطناعي  تنميــــــة اجلوانــــــب املعرفيــــــَّ
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مستوًّيت التذكر، والفهم، والتطبيق( يف مادة العلوم لدى 
 .االبتدائي جبدةطالبات الصف السادس 

 دى أتثـــري تفاعـــل الطالبـــات مـــع النظـــاممـــالتعـــرف علـــى  -２
(user interactioيف )  ة يف مـــــادة تنميـــــة اجلوانـــــب املعرفيـــــَّ

 .العلوم

 : أمهيَّة البحث
ي   ▪ أن  العلمي  ميكن  احملتوى  إثراء  يف  البحث  هذا  سهم 

الدردشةالرت  بروبواتت  يتعلق  فيما  التجارب  إو   بوي  براز 
 اجملال. الرائدة يف هذا 

ميكـــن أن يســـهم يف مســـاعدة مطـــوري املنـــاهج لالســـتفادة  ▪
ــة  مـــن تقنيـــة الـــذكاء االصـــطناعي يف بنـــاء روبـــواتت تعليميـ

 ثرائية.إدراجها ضمن املناهج كمواد إو 
نمـــــوذج قابــــــل مكانيـــــة االســـــتفادة مـــــن هــــــذا البحـــــث كإ  ▪

ــوم  ــادة العلـ ــق يف مـ ــني للتطبيـ ــاعد املعلمـــني يف حتسـ ــد يسـ قـ
 ات حديثة. التدريس ابستخدام تقني

أداة تعليميــــــة بوصــــــفه  Chatbotمكانيــــــة االســــــتفادة مــــــن إ ▪
 ا ال حدود هلا.وقد تفتح له آفاقً  ،مرافقة للطالب

   :حدود البحث 
 : ةآلتيا ابحلدود  احلال   البحث سيلتزم 

)الكهــــــرابء  الفصــــــل الثــــــاين عشــــــر- احلــــــدود املوضــــــوعيَّة: •
االبتــدائي، ر العلــوم للصــف الســادس واملغنــاطيس( يف مقــرَّ 

لتوافقـــــه يف اخلطـــــة  وقـــــد اختـــــري ،الفصـــــل الدراســـــي الثـــــاين
 وقت تطبيق البحث.مع ة الدراسي

ة احملـــــــددة مبســـــــتوًّيت- )التـــــــذكر، الفهـــــــم،  :اجلوانـــــــب املعرفيـــــــَّ
دِ دت  ،التطبيق( كوهنـا قابلـة للتحقـق   ؛هـذه املسـتوًّيت  وحـ 

 مكاانت التقنية املستخدمة.إابستخدام 
  الزمانيَّة: الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسياحلدود   •

 ـ.ه1437/1438
ة جبـــدة • ة: مـــدارس الرتبيـــة اإلســـالميَّة األهليـــَّ  احلـــدود املكانيـــَّ

 .مكاانت الالزمة لتطبيق البحثافر اإللتو  انظرً 

احلـــــدود البشــــــريَّة: طالبـــــات الصــــــف الســـــادس االبتــــــدائي  •
 األهليَّة.مبدارس الرتبية اإلسالميَّة 

   :فرض البحث 
بني متوسِ ط    (0.05)يوجد فرق دال إحصائياا عند مستوى  

احملادثة   روبوت  تستخدم  اليت  التجريبيَّة  اجملموعة  أفراد  درجات 
Chatbot) ،)    اليت الضابطة  اجملموعة  أفراد  درجات  ومتوسِ ط 

لالختبار   البعدي  القياس  يف  التقليديَّة(  )الطريقة  تستخدم 
 لصاحل اجملموعة التجريبيَّة.   ،التحصيلي املرتبط ابجلوانب املعرفيَّة 

 : مصطلحات البحث
االصطناعيل   دردشة   روبوت -أ :  (Chatbot)  لذكاء 

  ، البشر ابستخدام اللغة الطبيعيَّةث مع  للتحدُّ ص مِ م  آيل   ظامن
حمدَّ  مدخالت  على  متوقعة  يعتمد  وخمرجات   ,Brennanدة 

2006) .) 
على هيئة سؤال  هو نظام آيل ذكي مربمج    جرائي: إلالتعريف ا

حمدَّ ؛  جوابو  معريف  جمال  يف  للطالب  معلومات    ، دلتقدمي 
( دراسة(  يعمل كـ  معلومات  إل رفيق  و ثراء    ، خرباتهالطالب 

، وميكن  فات يف مواقف التواصل اإلنساين وحياكي بعض التصرُّ 
مع  اب التفاعل  وقت  أي  ويف  وخارجه  الصف  داخل  ستخدام  ه 

   واألجهزة الذكية. احلواسيب املختلفة 
ث فهو   اليت    من  التقليدية  الطريقة  عن  تستخدم  ُيتلف 

االعتيادية  التدريس  طريقة  حمور    املعلم   يكون و   ، فيها  هو  فيها 
التعليم  الطالب فية؛  يالعملية  ألذهان  املعرفة  مباشرة    نقل 

على  معتمدً  اإلا  أو  احملاضرة  من  أسلوب  غريها  أو  لقاء 
دد بوقت معني يف مكان  األساليب التقليدية يف بيئة تعلم   حت 

   معني. 
املعرفيَّة  -ب   فها عر ِ وي  :   (Cognitive Aspects)اجلوانب 

النيب  الدين ،  عبد  وشرف  واملر،  أبهنا:    ( 2011)  والقلين، 
  ، ل املعلومات املتاحة هلا "سلسلة من النشاطات العقليَّة اليت حتل ِ 

كاالنتباه واإلدراك    :واليت تؤدي بدورها كامل الوظائف املعرفيَّة
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والقدرة  االستدالل  عمليات  من  عليه  تنطوي  ومبا  والتذكر، 
 (. 492)  على حل املشكالت"

ا اليت    جرائي:إلالتعريف  واملعارف  املعلومات  حصيلة  هي 
املتعل ِ تكوَّ  لدى  منظمة    ،م نت  عقليَّة  عمليات  من  والناجتة 

م عند  ميارسها املتعل ِ  ، املشكالت وحلَّ  ،ر دراك والتذكُّ إلن اتتضمَّ 
والقواعد    ئ،وتشمل احلقائق واملفاهيم واملباد  ،تلقي املعلومات 

 والقوانني والنظرًّيت العلميَّة. 

 : الطريقة واإلجراءات 
 : البحث  منهج

  العالقة   أساس   على  املنهج  هذا  يقوم :  التجرييب  شبه  املنهج
 Independent  املستقل   املتغري  أحدمها  :متغريين   بني   السببيَّة 

Variable) )  االصطناعي،   للذكاء   حمادثة   روبوت  يف  املتمثل  
  يف   املتمثل   Dependent Variables))   التابع  املتغري  واآلخر

  الفهم،   التذكر،:  الثالثة  املعرفيَّة  مبستوًّيهتا  املعرفيَّة   اجلوانب
 التطبيق. 
 : وعينته البحث  جمتمع

طالبات    مجيع  من   البحث  جمتمع   كوَّن ت  : البحث  جمتمع -أ
االبتدائي  السادس    األهليَّة   اإلسالميَّة   الرتبية   مبدارس  الصف 

عددهن    جبدة الدراسي  طالبة  31   والبالغ  العام    1437خالل 

 هـ- 1438

  األهليَّة   اإلسالميَّة  الرتبية   مدارسطالبات    :البحث   عيِ نة   -ب
اختيارهن    ،جبدة   ر افتو   بسبب  وذلك   ؛ قصديَّة  بطريقة وت 

البحث  الالزمة  واإلمكاانت  األدوات   من   املدرسة   يف  لتطبيق 
تري   وهبذا  ؛ ابإلنرتنت  واتصال  اآليل،  للحاسب  معمل  وجود   اخ 
  العشوائي   التعيني  است خدم  كما  العشوائيَّة،  ابلطريقة  نفصال 
  وجاء   والضابطة،  التجريبيَّة :  اجملموعتني   يف  الفصلني  لتوزيع

  فيها   الطالبات   وعدد  التجريبيَّة  اجملموعة  يف (  أ) السادس    فصلال
حني   طالبة،   (16)   فصل ال   من   الضابطة  اجملموعة  تكوَّنت   يف 

 طالبة. (  15) فيها الطالبات  وعدد ،( ب ) السادس 
 : للبحث  التجرييب التصمي 

  اجملموعتني   ذا  التجرييب   التصميم   الباحثة   استخدمت 
  الصف   طالبات   من  موعتان جم  اخ تريت و   ؛ والضابطة  التجريبيَّة 
  درست   واليت   التجريبيَّة   اجملموعة  تثل   االبتدائي،   السادس 

يف    االصطناعي،   للذكاء   "Chatbot"الدردشة  روبوت  ابستخدام
  التقليديَّة   الطريقة   ابستخدام  الضابطة  اجملموعة  درست  حني

 . التدريس  يف  السائدة
  / قبلي   اختبار   على   املعتِمد  البحثي   التصميم   واست خدم

  التصميم   (1)  اجلدول  ويوضح    Posttest Design/Pretestبعدي  
 . للبحث التجرييب 

  منوذج   وف    (Chatbot)دردشة ال  روبوت  إعداد -
 : ADDI) (التعليمي التصمي 

  التعليمي،   التصميم  مناذج  من  جمموعة   على  الباحثة   اطلعت 
  لتصميم   (ADDIE)التعليمي    للتصميم  العام  النموذج  واختارت

 : آلتيةا املراحل اتُّبعت وقد (Chatbot) دردشة  روبوت 

 1جدول 
 التصمي  التجرييب للبحث  

 لقياس البعديا املعاجلة التجريبيَّة  القياس القبلي اجملموعة

 اختبار معريف اجملموعة الضابطة 
 : لقياس مستوًّيت 

 التطبيق(   -الفهم    -)التذكر

 التدريس 
 التقليديَّة ابلطريقة  

 اختبار معريف
 : لقياس مستوًّيت 

 Chatbot اجملموعة التجريبيَّة التطبيق(   -الفهم    -)التذكر

(Pandorabots) 
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املرحلة    :(Analysis)  التحليل   مرحلة  -األول   املرحلة  هذه 
الب    يه يفنقطة  النموذج  دء  أي خطوات  وفيما  عرض    يت، 

 : خلطوات هذه املرحلة
 االبتدائية:   الطالبات للمرحلة  خصائص حتديد -１

أي   خصائص   تتحدد  فيما  )أعمارهن  يت الطالبات   :
واالقتصادي    املستوى االجتماعي و سنة،    13-12ترتاوح ما بني  

ىل حد كبري،  إ والظروف البيئية هلن متشاهبة    ، للطالبات متقارب 
تعد مادة    إذ   ؛التعامل مع احلاسب لديهن مهارات أساسية يف  و 

املرحلة،   مقررات  أحد  ضمن  اآليل  لديهن    ا أيضً و احلاسب 
التواصل    قدرةال وشبكات  اإلنرتنت  مع  التعامل  على 

الدافعية والرغبة الشديدة   االجتماعي، كما أن لدى الطالبات 
اإل طريق  عن  التعلم  هل  مع نرتنت  يف  يسبق  مل  أي    ن أنه  دراسة 

 مقرر دراسي عرب الويب. 
 حتديد احلاجات التعليمية:  -2

  ؛ املعرفيةتتحدد احلاجات التعليمية يف تنمية اجلوانب  
موعة من  جمزًّيدة حتصيل املتعلم واكتسابه    تشكل معاجلتها  إذ 

تساعده   اليت  واخلربات  واملهارات  واملعارف    على املعلومات 
وحماولة لدمج التقنية يف    ، التعامل مع معطيات العامل احمليط به

بد من تطبيق تقنية    لذلك كان ال ؛  التعليم بشكل أكثر فاعلية 
أكثر    نائص املتعلمات بشكل جيعله تعليمية تتناسب مع خص

معهاجتاوابً  روبوت    ،   يف  التقنية  هذه  للذكاء    دردشة وتتمثل 
يعد أحد أهم    إذ   ؛لتنمية اجلوانب املعرفية   Chatbotاالصطناعي  

 . 2016و 2015التقنيات املستحدثة للعامني 
 حتليل املصادر واإلمكاانت:  -3

ت القيام مبسح شامل للموارد والوسائل واملصادر التعليمية  
خالل   من  الفصل  هذا  بتدريس  وقد  Chatbotاخلاصة    ج هِ ز ، 

وف   اآليل  احلاسب  وصالحية    تحصمعمل  الكمبيوتر  أجهزة 
املفاتيح    :ملحقاهتا  تو   ت ؤكِ دو   ها،كل  املاوس(  -)لوحة  فر  امن 

البدء ابلتطبيقشبكة اإل  تنفيذ البحث    إذ  ؛نرتنت قبل  يتطلب 
إمكاان  ولقد  توفري  املساعدة،  دور  هلا  اليت  التعليمية  البيئة  ت 

،  ت قدر اإلمكانمكاانلباحثة االستفادة من هذه اإلحاولت ا

متاحً و  كما   املعمل  فيها  يكون  اليت  ابملواعيد  جدول    ا ضع 
 لطالبات للتعلم. ل

 : (Design) التصمي   مرحلة  -الثانية املرحلة 
 األهداف التعليمية: صياغة  1-

وهو تنمية اجلوانب    ، العام للبحث  اهلدف    الباحثة   صاغت 
جبدة   االبتدائي  السادس  الصف  طالبات  لدى  املعرفية 

وقد   االصطناعي،  للذكاء  احملادثة  روبوت    استعانت ابستخدام 
للفصل   التعليمية  التعليم لصياغة األهداف  الباحثة مبوقع وزارة 
السادس   الصف  على  املقرر  العلوم  مادة  يف  عشر  الثاين 

للهدفوصِ  ت    وقد   ؛ االبتدائي وهو    ل  احملادثة،  لروبوت  العام 
  فرعية   ف  اويتفرع من هذا اهلدف أهد  ، )تنمية اجلوانب املعرفية( 

)الكهرابء   لفصل  والتفصيلية  العامة  األهداف  تتضمن 
 واملغناطيس(. 

 : يحتديد احملتوى التعليم -2
التعليم وجد أنه  لدروس املعتمد من وزارة  لتقسيم ا   ا ووفقً 

بطريقة   الرتتيب  اهلرمييراعي  استخدامً   ؛التتابع  األكثر  ،  ا ألنه 
العلوم ملادة  املتعلمات  تعلم  يف  أعلى    إذ   ؛ واألفضل  من  يبدأ 

الفرعية   املهمات  حنو  األسفل  إىل  ويتدرج  الرئيسة،  ابملهمات 
استخدام    ، املمكنة من  املرجوة  التعليمية  األهداف  حتقق  واليت 

Chatbot   . 
واملغناطيس" واليت تشتمل على  حدة الكهرابء  و ويف ضوء " 

الكهرابء،    .درسني املغناطيسية خر اآلو األول:  تصور  ضِ و    ؛:    ع 
روبوت   واملتضمن  املعرفية  اجلوانب  حيتوي    ( Chatbot)لتنمية 

ابلبسعلى   تتمتع  حوارية  وسهولة  واجهة  التعقيد  وعدم  اطة 
االوصول   مبإىل  دعمها  مع    ، املتغريات من    جموعة ملعلومات 
 : (2)الشكليف   املوضحنحو العلى واأللوان   ،كالصور 
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 ة للروبوت املصم  لواجهة الرئيسا( (2شكل 

احملتوى  اشتغلتوقد   على  هيئة   الباحثة  على  ليكون 
وأجوبة  واملتحركة  اإل  ود عِ مت  ،أسئلة  الثابتة  ابلصور  جاابت 
جواب(،    : نمطبتبدو    كي   ؛والفيديوهات تقيس  و )سؤال/ 

  : مستوًّيت بلوم   معرفية لدى الطالبات حسبمجيعها جوانب  
وميكن تطبيق(.  فهم،  الوصول    )تذكر،  املللطالبات  علومة  إىل 

الروبوت على  السؤال  طرح  طريق  ثو   ؛عن  مع    من  التفاعل 
وميكن  من   وضع   اإلجاابت،  أبكثر  حني    ، طريقة   السؤال  يف 

فقط   أ ِعد   أسئلة  هيئة  على  الضابطة  للمجموعة    احملتوى 
 . ملناقشتها

ب ن         احملادثة(وقد  موقع    اخترين  أ بعد     Chatbot)روبوت 
(Pandorabots )   املوقع ملا يتمتع به من    وقد اختري  ،فيه   وس جِ ل

و   يشريكما    .ص خصائ  ,McNeal& Newyear)  نيويريماكنيل 

أن   (2013 األمثل  "Pandorabots"  إىل  اخليار  هو  عند    سيكون 
اخلادم  يف    الرغبة االستضافة  ؛  "Chatbot"إعداد  يتيح  فهو 

  اخلادم اجملاين مكاانً   دُّ يع  إذ  ؛ سواء اجملانيَّة واملدفوعة على حد   
 . AIMLبلغة الربجمة  للبدء والتجربة  اجيدً 

مبحتو  البدء  املستخدم  به    ى ويستطيع    AIMLليس 
جمموعات   عدة  بني  من  االختيار  قبل:    AIMLأو  من  املؤلفة 

Standard AIML    ،A.L.I.C.E.  ،  Annotated A.L.I.C.E. AIML ،  
أو    standalone German AIMLكريستيان درومسان   جمموعة  ، 

Sandro Pons’s AIML يعمل موقع  و   ،اإليطاليَّةPandorabots” "    
مع وثيق  فكرة  SitePal    بشكل  جتسيد  إضافة  عن  فضاًل   ،

بسيط   هوحتويل النص   ختصيص    اأيضً   إىل كالم  يف  الرغبة  عند 
 . وجه وصوت للبوت اخلاص ابملستخدم

ملفات    ومن  عناصر    AIMILخالل  من  تتكون  )اليت 
وقوالب(   وأمناط  نصي،    ك وِ نوفئات  اثبتةو حمتوى    ، صور 

يوضح    (3)والشكل    ،روابط و مقاطع فيديو،  و وأخرى متحركة،  
 .  AIMLمنط احملتوى النصي بلغة

 
 . AIMLمنط احملتوى النصي بلغة( (3شكل 

ــمَّ إ ــزاء ملـــف ن أهـ ــا ذكـــرAIML أجـ ــارد كمـ  والـــس وريتشـ
(Wallace& Richard, 2017) ما أييت: 

  هبا. وينتهي AIMLهبا ملف العالمة اليت يبدأ  <aiml> -أ
 ىل وحدة املعرفة.إالعالمة اليت تشري  <category> -ب
 حيتوي على منط يطابق ما يكتبه املستخدم. <pattern> -ج
  حيتوي على الرد على مدخالت املستخدم. <template> -د

وترى الباحثة أنه ميكن وصف سري عمليَّة احلوار اليت تتم بني 
ــايل ــام يف البحـــث احلـ ــتخدم والنظـ ــح املسـ ــو املوضـ ــى النحـ  يف علـ

 (:(4 يتالشكل اآل

 ( ميثل سري عمليَّة احلوار بني املستخدم والنظام (4الشكل 
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عنـــد إنتـــاج اآلتيــة  راعـــت الباحثــة اجلوانـــب التصـــميمية وقــد
ــة  ــد،  ،"Chatbot"روبــــوت احملادثــ ــاطة وعــــدم التعقيــ وهــــي: البســ

صــادر هــا املختلفـة، تنــوع مئلوضـوح، إضــافة التفاعليـة بــني أجزاا
 نشطة اليت تعزز التعلم الذايت. واختالف األاحملتوى 

  :سرتاتيجية التعليميةتصمي  اال3- 
باحثـــــــة تصـــــــميم مـــــــن خـــــــالل هـــــــذه اخلطـــــــوة اســـــــتهدفت ال

دِ دت والـــــيت  ،ســــرتاتيجية التعليميــــة املقرتحــــةاال مــــن خالهلـــــا حــــ 
ــي،  ــوى التعليمــــ ــة لتقــــــدمي احملتــــ ــوات املختلفــــ ــراءات واخلطــــ اإلجــــ

طرق تقدمي األنشطة والتفاعالت التعليمية. ويف ضوء   ح دِ دتو 
دذلــك  دِ  ويتضــمن  ،منــط الــتعلم وهــو منــط الــتعلم اخلصوصــي حــ 

 :اآليتسرتاتيجيات تتلخص يف ا
  .سرتاتيجية التعلم الذايت املوجها •
 .سرتاتيجية املناقشة واحلوارا •
  .سرتاتيجية االستكشافا •
أ  إذ مبقدمة عن موضوع الربجميـة، ث يبـدأ عـرض احملتـوى  ي بد 

ابألنشطة واالختبارات املرحلية املقدمة يف أوراق عمل مع   ابدءً 
تقدمي التغذية الراجعة املناسبة، ويف حال اإلتقان تنتقل املتعلمة 

 كافة. وهكذا حىت إتام األجزاء ،إىل اجلزء التايل
)خمتـرب العلـوم( واجلـزء م احلصص لتشـمل اجلـزء العملـي  قسَّ ت  

ــن املقــــرر ــري مـ ــرقإ ؛النظـ ــوعتني التجريبيــــة  ذ ال فـ ــا بــــني اجملمـ هنـ
ى التجــــارب واألنشــــطة للدرســــني ر جتــــ   إذ ؛والضــــابطة يف الــــتعلم

 ، ويكــوناجملمــوعتني يف )اجلــزء العملــي( لتــالك نفســها لكيفيــةاب
ــتالف فقــــط يف حصــــص اجلــــزء النظــــري تبعــــً  الخــــتالف  ااالخــ

نشــطة ومناقشــة نتائجهــا والتوصــل بعــد إتــام األو بيئــات الــتعلم. 
 ،يف كتـاب النشـاط اخلـاص ابلطالبـةت دوَّن  ،هانجاابت عإلإىل ا

 وبذلك تنتهي طريقة التدريس املشرتكة املتبعة للمجموعتني. 
للمجموعـــــة يف احلصـــــة الـــــيت تليهـــــا املتبعـــــة  تكـــــون الطريقـــــة  

عطــاء مقدمــة لــربط اخلــربات القدميــة إب ؛الضــابطة هــي التقليديــة
سرتاتيجية احلـوار واملناقشـة والسـبورة للرسـم ا  وت ست خدم  ،ابحلالية

طــرح فيــه أســئلة متنوعــة عــن ي   ااملعلمــة نقاشًــ  وتــديرتوضــيح. وال
ــدرس ــوعات الـ ــات  وتتلقـــى ،موضـ ــاابت الطالبـ ــول إجـ ىل إللوصـ

ــة للـــــدرس، مـــــع  والنظـــــرًّيت ئقـــــائق واملبـــــاداحل واملفـــــاهيم العامـــ
تطبيـق  ي قـدَّموبعـد ذلـك  ،اخلاطئـةتصحيح املفاهيم واملعلومـات 

 لِ م .تـ ع  هنائي وختامي ملا 
لــدرس بســابق مــع اجملموعــة التجريبيــة لــربط اى مقدمــة  ت عطــ  

ض مواقــف الســتثارة دافعيــتهن  لطــرح عــر  ت  خــربات الطالبــات، و 
ــئلة ــن ثو  ؛أسـ ــول  مـ ــدف الوصـ ــة هبـ ــوار واملناقشـ ــب إىل احلـ جوانـ

ــة الوصــــــول املعــــــارف امل ــتطيع الطالبــــ ــة إىل اتعــــــددة، وتســــ إلجابــــ
ومــــن املمكــــن أن تعــــرض املعلمــــة  ة،ابســــتخدام روبــــوت احملادثــــ

حبيـــث  ؛ويطلـــب مــن الطالبـــة صـــياغة أســئلة عليهـــا ،مشــكالت
ــه ــوت  توجـــ ــع الروبـــ ــاور مـــ ــع املعلومـــــات والتحـــ ــو مجـــ ــة حنـــ الطالبـــ

الطالبــة قـد يكــون لـدى و ســرتاتيجية الـتعلم الفــردي، اابسـتخدام 
 فيكــون الروبــوت رفيــق   ؛جاابهتــاإجمموعــة مــن األســئلة ال تعــرف 

ملعلومــات إىل الوصــول علــى ايســاعدها ( Study Buddy)دراســة 
وقد تكون روابط  افقد تكون نصوصً   ؛اليت ترغب السؤال عنها

توضـح  اتنقلها لعمل جتـارب تتميـز ابحملاكـاة، وقـد تشـاهد صـورً 
أو فيديو يوضح هلا كيفية   ،معرفتهاإىل  هلا مفاهيم كانت حباجة  

ــمِ  ــا أو زًّيدة فهـ ــيء مـ ــرة   حـــدوث شـ ــا.  فكـ ــاتوت ر مـ ب املعلومـ ــَّ  تـ
ستخدام خرائط املفـاهيم للتحقـق مـن مـدى فهـم ابخالل ذلك  

 البة.الط
الطالبـة بعنـوان صـفحة الروبـوت عـن طريـق الـرابط أو   وت زوَّد  

QR code readerلتستطيع التحاور مع البوت يف الوقت الذي  ؛
 وأبي نظام.  ،ويف أي مكان ،تريد

 ؛وقد اعتمدت الباحثـة علـى تقـدمي احملتـوى بطريقـة تتابعيـة 
واليت تتيح للطالبات استخدام العناصر الرئيسة اليت تكنهن من 
التقـدم لألمــام، أو الرجــوع للخلــف للمراجعــة أو اخلــروج يف أي 

 :اآلتيةمع مراعاة النقاط وقت، 
ــاه الطالبــــــــات:  -１ ــقاســــــــتحواذ انتبــــــ ذلــــــــك بتصــــــــميم  وحتقــــــ
(Chatbot)  واملتحركة   بشكل جذاب ابستخدام الصور الثابتة

واملرحلــة  ،واحملتــوى ،واأللــوان املناســبة الهتمامــات الطالبــات
 العمرية.
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تعريــف الطالبــات أبهــداف الــتعلم: يوجــد صــفحة خاصــة  -２
أهـداف  وو ضـِ حت، (Chatbot)أبهداف الـتعلم واهلـدف مـن 

ــاة  ــع مراعــــ ــات مــــ ــبة للطالبــــ ــطة ومناســــ ــة مبســــ ــتعلم بطريقــــ الــــ
 تصار يف تقدميها.االخ
مـن  :عرض املثريات: تثلت يف عناصر الوسـائط املتعـددة -３

صـــور اثبتـــة ومتحركـــة، وخلفيـــات، حبيـــث تكـــون مالئمـــة يف 
 واختــريتاختيارهــا خلصــائص الطالبــات وطبيعــة األهــداف، 

ــا  ــة، كمـــ ــوان ورســـــومات جذابـــ ــم  ر وعـــــياخللفيـــــات أبلـــ حجـــ
 اخلطوط وألواهنا ومكاهنا يف الصفحات. 

دلم: توجيــه الــتع -４ لقــاء تعريفــي مــع الطالبــات للتعـــرف  ع قــِ
ــع  ــى طريقــــــــة التعامــــــــل مـــــ التوجيهــــــــات  ومــــــــا ،(Chatbot)علـــــ

 رشادات الالزمة لالستخدام الصحيح.واإل
ــتعلم -５ ــتجابة املـــ ــر اســـ ــيط حتريـــ ــة يف ر وعيـــــت : هاوتنشـــ املرونـــ

حبيث يتـاح للطالبـة إعـادة الشاشـة عـدة   ؛(Chatbot)تصميم  
 مرات السرتجاع املعلومات واستذكارها.

يف تقـــدمي التغذيـــة الراجعـــة: متابعـــة الطالبـــات وتـــوجيههن  -６
أثنـــاء أتديـــة األنشـــطة، ومـــن يف و  ،أثنـــاء التحـــاور مـــع البـــوت

  لكرتوين.د على استفساراهتن عرب الربيد اإلخالل الر 
 وأنشطته:حتديد مهام التدريب  4 -

دَّد   نشــطة الــيت جيــب ه اخلطــوة مهــام التــدريب واأليف هــذ حتــ 
والـــيت تــدعم الوحـــدة الدراســية املكونـــة  ،علــى الطالبـــات إجنازهــا

تعـــددت تلـــك األنشـــطة مـــا بـــني أنشـــطة هتيئـــة  إذ ؛مـــن درســـني
ذ  يفوأنشــطة تكوينيــة  أثنــاء الــدرس وأنشــطة تقــومي ختــامي،  ت نفــَّ

وكــذلك أنشــطة واجبــات منزليــة. وقــد راعــت الباحثــة أن تكــون 
األنشــطة التدريبيــة مرتبطــة ابألهــداف اإلجرائيــة لكــل درس مــن 

ــدروس، وي قــــدم للطالبــــة تغذيــــة راجعــــة فوريــــة جابتهــــا إفعنــــد  ؛الـ
ــجيعيةإ ــارات تشـ ــزز بعبـ ــحيحة تعـ ــة صـ ــد  ،جابـ خفاقهــــا يف إوعنـ

 ز بعبارات خمتلفة. اإلجابة تعز 
 ":املتعددة الوسائط" رعناص ختيارا -5

الوسائط التعليمية املالئمة لعرض كل موضوع مـن   اختريت
علـــى الـــدمج بـــني عناصـــر الوســـائط  اموضـــوعات املقـــرر اعتمـــادً 

لتحقيـق األهـداف املنشـودة، مـع   ؛املتعددة والتكامل فيما بينهـا
ــد  ــوى، وقـ ــبته لعـــرض احملتـ ــيط ومناسـ ــل وسـ ــائص كـ ــاة خصـ مراعـ

الصــور  -: )النصــوص تيـةمشلـت الربجميــة اسـتخدام الوســائط اآل
الفيــــديوهات  -الرســــوم املتنوعــــة  -الصــــور املتحركــــة  –الثابتــــة 

 والعروض(.
 حتديد التفاعالت: -6

التفاعـل مـا بـني تفاعـل يف هذه اخلطوة مجيع أنـواع  ض مِ نت  
بــــــني الطالبــــــات، وبــــــني الطالبــــــات واملعلمــــــة، وبــــــني الطالبــــــات 

علـــــى النحـــــو ، لواحملتــــوى، وبـــــني الطالبـــــات وواجهـــــات التفاعـــــ
 :اآليت

ــات بتبـــــــادل  -أ ــك بـــــــني الطالبــــ ــات: يـــــــتم ذلــــ ــل الطالبــــ تفاعــــ
 أثناء النقاش.يف املعلومات واألفكار واخلربات 

لكــرتوين للتواصــل إد بريــ و فِــ رالبــة مــع املعلمــة: تفاعـل الط -ب
 بني الطالبة واملعلمة عند حاجة الطالبة.

تفاعــــل الطالبــــة مــــع احملتــــوى: مــــن خــــالل االطــــالع علــــى  -ج
ــع الروبــــــــــوت ــوار مــــــــ ــوى واحلــــــــ ــر احملتــــــــ ــغيل  ،عناصــــــــ وتشــــــــ

واالخنـــــراط يف التجـــــارب واألنشـــــطة داخـــــل  ،الفيـــــديوهات
 عقل الروبوت.

 بناء االختبارات: -7
اختبــار لقيــاس اجلوانــب املعرفيــة لــدى طالبــات الصــف  بــ ن

ح  الســادس االبتـــدائي، وســـوف  يف  ات الحقًـــ هـــذه اخلطـــوا ت وضــَّ
 تناول أدوات البحث. أثناء

ل  :(Development)التطوير    مرحلة  -الثالثة  املرحلة  ح صـِ
ة والوســـــائط املـــــواد علـــــى املرحلـــــة هـــــذه يف  ســـــبق الـــــيت التعليميـــــَّ

 خـــــالل مـــــن وذلـــــك التصـــــميم، مرحلـــــة يف واختيارهـــــا حتديــــدها
ــول ــا احلصـــ ــاهزة عليهـــ ــاج أو( فرةااملتـــــو ) جـــ ــر إبنتـــ  ومـــــواد عناصـــ

الباحثة هذه العناصـر علـى أنتجت قد ، و (فرةااملتو  غري)  جديدة
 : آليتالنحو ا
الباحثـــــة النصـــــوص اخلاصــــــة  كتبــــــتالنصـــــوص املكتوبـــــة:   -１

ــوى املوضــــــــوعات و  مــــــــن خــــــــالل بــــــــرانمج  جهزهتــــــــامبحتــــــ
Microsoft Word 2007  عـــن طريـــق  حولت هـــاكحـــوار، ث



 العلوم...  أثر استخدام روبوت دردشة للذكاِء االصطناعيِ  لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف مادَّة :زهور حسن ظافر العمري
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(PandoraWriter) موقـــع  علـــى(Pandorabots ) الـــذي حيـــول
 مع حفظ األكواد. AIML امللفات النصية حلوار بلغة

الصــــور الصــــور الثابتــــة واملتحركــــة: حصــــلت الباحثــــة علــــى  -２
 ضـمنتهااإلنرتنت، وقـد   الثابتة واملتحركة من خالل شبكة
 دراج الصور.إلعقل الروبوت ابستخدام أكواد 

إلضــافة الفيــديوهات ( Yotub)مــن موقــع  اســت فيدالفيــديو:  -３
لعقـــــل البـــــوت بعـــــد حتويلهـــــا ألكـــــواد ابســـــتخدام صـــــفحة 

(Valid XHTML YouTube embed code generator.) 
الروابط: ت العمل على أكواد إضافة الروابط اخلاصة بلغـة  -４

HTML.إلضافة روابط خارجية داخل البوت ، 
 (Custom HTML)مـن خـالل  صـ مِ متالواجهـة احلواريـة:  -５

ــا ت ،  (Pandorabots)داخـــل موقـــع  ــتعانةكمـ ــفحة  االسـ بصـ
(Online HTML Editor). 

 (:Implementation)مرحلة التنفيذ  -املرحلة الرابعة
صــورته  روبــوت احملادثــة يفهــذه املرحلــة  الباحثــة يف أنتجــت

 :تيةمرت هذه املرحلة ابخلطوات اآلو  ،وليةاأل
مـــن األجهـــزة الـــيت ال  التأكـــدمـــن خـــالل جهـــزة: جتهيـــز األ -１

ــا اإل ــل هبــ ــوت يعمــ ــتبعادها، ووضــــع رابــــط روبــ نرتنــــت الســ
ــة يف م جهــــزة فضــــالت متصــــفح الويـــب يف ابقــــي األاحملادثـ
 لصفحة.ل الطالبة لتسهيل فتح

اختبــار توافــق الصــفحة مــع مستعرضــات الشــبكة: للتأكــد  -２
مــن ظهــور الصــفحة بشــكل مالئــم للطالبــة عنــد التصــفح 

الباحثــة  اختــربت ؛أبنــواع خمتلفــة مــن مستعرضــات الشــبكة
ــة  ــبكة العامليـــ ــفحات الشـــ ــرامج متصـــ ــر بـــ ــع أكثـــ ــق مـــ التوافـــ

 وهي: ،اشيوعً 
 (Mozilla Firefox)برانمج مستعرض الشبكة  •
 (Google Chrome)برانمج مستعرض الشبكة  •
 (Opera)برانمج مستعرض الشبكة  •
 (Safari)برانمج مستعرض الشبكة   •
 (internet explorer) برانمج مستعرض الشبكة •

ــدخول أىل إوخلصـــــت  روبـــــوت صـــــفحة الإىل نـــــه ميكـــــن الـــ
الباحثـة بعـد ذلـك  عقـدتكما   والعمل عليها من أي متصفح.

ــة ــات اجملموعـــــة التجريبيـــ ــة مـــــع طالبـــ ــة تعريفيـــ لتعـــــريفهن  ؛جلســـ
 .ابلروبوت وكيفية التعامل معه

 : (Evaluation) التقومي مرحلة -املرحلة اخلامسة
جتــري عمليــات الروبــوت خــالل تطــوير كانــت الباحثــة       

جتريــب وتنقــيح للتأكــد مــن ســالمة الــروابط بــني أجزائــه، وعمــل 
الوســـــائط املختلفـــــة بشـــــكل صـــــحيح. وتتضـــــمن هـــــذه املرحلـــــة 

 :تيةاخلطوات اآل
رِ بالتجريــــب الفــــردي:   -１ الروبــــوت بشــــكل فــــردي مــــن  جــــ 

لصـفحة بصــفة املعلمــة وبصــفة إىل االباحثــة  دخــولخـالل 
 جراء التعديالت.إالطالبة والتجريب و 

ــومي  -２  الباحثـــــــة عرضـــــــتلواجهـــــــة احلواريـــــــة: املختصـــــــني لتقــــ
علـــــى جمموعــــة مـــــن احملكمـــــني يف جمـــــال  الواجهــــة احلواريـــــة

ــا التعلــــــــــــيم واحلاســــــــــــب اآليل وعــــــــــــددهمتكنولوج  ؛(4) يــــــــــ

التعــــديالت  وأ جريــــت ،لحوظــــاهتملتحكيمهــــا وتســــجيل م
 .جاهزة لالستخداملواجهة احلوارية الالزمة لتكون ا

علــــى جمموعــــة صــــغرية مــــن  ااســــتطالعيا  روبــــوتجتريــــب ال  -３
ــ ــراد مكونــــ ــن  ةاألفــــ ــراد (4)مــــ ــن  ؛أفــــ بغــــــرض الكشــــــف عــــ

ــراد  ــع أفـ ــتخدامها مـ ــدء ابسـ ــل البـ ــتخدام قبـ صـــعوابت االسـ
عينة البحـث، واتضـح للباحثـة عـدم وجـود أي مشـكالت 

 يف استخدام روبوت احملادثة.
 .للتطبيق اصاحلً الروبوت  أصبح اخلطوة هذه وابنتهاء

 تصمي  أدوات البحث: -
ــا ة: وهــــو اختبــ داة البحــــث، وقــــد أر قيــــاس اجلوانــــب املعرفيــــَّ

دِ دتيف ضوء األهداف املعرفيَّة الـيت   ب نيت يف اخلطـوة األوىل  حـ 
مــن مرحلــة التصــميم، وتقــيس كــل عبــارة مــن عبــارات االختبــار 

مهدفًا مـن األهـداف املعرفيـَّة، وقـد   ويشـمل ،ااالختبـار ورقيـا  قـ دِ 

 8 و ،تـذكرللمنهـا  6) داالختيـار مـن متعـد ِ فقـرة مـن نـوع  (17)

بنــاء االختبــار املعــريف ابخلطــوات  قــد مــرَّ و  ،(طبيــقللت 3فهــم ولل
 :تيةاآل

 .حتديد اهلدف من االختبار -１
 .إعداد جدول املواصفات -２
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 .حتديد نوع االختبار وصياغة مفرداته -３
 .وضع تعليمات االختبار -４
 .مفردات االختبار نرقة اإلجابة عإعداد و  -５
  :وعرضه على احملكمني ،الصورة األوليَّة لالختبار -６

ة الباحثـــة صـــاغت ــَّ  ،أســـئلة االختبـــار يف صـــورهتا األوليـ
د  ــؤااًل  (17)وقـــد بلـــغ عـــدد أســـئلة االختيـــار مـــن متعـــدِ   ،سـ

لكل سؤال أربعة بدائل، واحد منهـا صـحيح، وبعـد كتابـة 
يف صورهتا األوليـَّة علـى جمموعـة   ع ِرضت  ،فقرات االختبار

وذلك  ؛(4) وعددهم ،من احملكمني من ذوي االختصاص
وضوح و الستطالع آرائهم حول )ارتباط السؤال ابهلدف ـ 

 الصياغة اللغويَّة(.
 علــى االختبــار عــ ِرض :لالختبةةار املعةةريف احملكمةةنيصةةدا ا -７

 أي عــن آرائهــم إلبــداء وذلــك ؛ختصــنيملوا اخلــرباء مــن جمموعــة
 أو التغيـــري أو ابلتعــديل يتعلــَّق فيمــا ،مناســبة يروهنــا مالحظــات

 .احلذف
 التجربة االستطالعيَّة لالختبار:  -８
 بلــــغ كرنبــــا ،  ألفــــا معادلــــة ابســــتخدام ثبةةةةات االختبةةةةار: -أ

 الـــــيت ابلنتـــــائج الوثـــــوق ميكـــــن وهبـــــذا ؛(0.876) الثبـــــات معامـــــل
ص ل  .البحث عينة على االختبار تطبيق بعد عليها حي 

 معــامالت: كانــت حسةةاب معامةةل السةةهولة والصةةعوبة -ب
ــعوبة ــرات الصـ ــار لفقـ ــرتاوح االختبـ  (،0.60 – 0.30)  بــــني تـ

 أن يعـن وهذا (،0.70 - 0.40)  بني ترتاوح السهولة ومعامالت
 احلــد يف يقــع االختبــار فقــرات مــن فقــرة لكــل الصــعوبة معامــل

 االختبار. فقرات مجيع الباحثة بقيت   النتائج وهبذه ،املناسب

 االختبار:  سؤال من أسئلة   معامل التمييز لكل ِ  -ج
 0.33)  ترتاوح بني  االختبار   لفقرات   التمييز  كانت معامالت 

  فقرات   من  فقرة  لكل  التمييز  معامل   أن  يعن  وهذا  (، 0.67 –
  فقرات   مجيع  ق ِبلت   ؛وعليه  ، املناسب  احلد ِ   يف  يقع االختبار
 . االختبار 

  الزمن   أن   الباحثة   وجدت  :االختبار   زمن   حساب -د
  متوسِ ط   ألن   وذلك   دقيقة؛  ( 35)  هو  االختبار   لتطبيق   املناسب

  ( 35)  تساوي   االستطالعيَّة   العينة   أفراد   جلميع   الزمنيَّة   املدة

 دقيقة. 
 ، وثباته  االختبار املعريف  صدق من   الباحثة أتكدت وبذلك 
  فقرة،(  17)  من  مكوانً   النهائيَّة   صورته  يف  االختبار  وأصبح

 . للتطبيق وقاباًل 
   :خطوات تطبي  البحث  -

   :اآلتية فق اإلجراءات التطبيق و   ب ِدئ
 . التمهيد وهتيئة مكان جتربة البحث  -1
   . املعريف(دوات قبلياا )االختبار  ألتطبيق ا  -2
 . جتربة البحث تنفيذ  -3
 ات. التطبيق البعدي لألدو  -4

اختربت البياانت:    توزيع   طبيعة  اختبار البداية    الباحثة   يف 
  االختبارين   يف   الطالبات   درجات )  : البياانت   توزيع   طبيعيَّة
  شابريو   اختبار  ابستخدام(  اجملموعتني   لكلتا   والبعدي  القبلي

اجلدول   يف  كما    حتت   البياانت   تكونبذلك  و   2)) ويلك 
راس ة    قيمة   البعدي   االختبار   يف   لكنها  ، ا طبيعيً   توزيًعا   موزعة   الدِ 

p طبيعي  غري  توزيًعا  موزعة  وهبذا تكون  0.05   من   أقل.   

  2 جدول
 للمجموعتني اختبار شابريو ويلك للتطبيقني القبلي والبعدي 

 
Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

 038. 31 928.  قبلي
 160. 31 950.  بعدي
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اختبار   الباحثة  استخدمت    Mann-Whitney Uلذلك 
ملعاجلة البياانت، والتحقق من أن هناك فرقًا بني متوسِ ط ر تب  

اجملموعة   طالبات  القياسني  درجات  يف  والضابطة  التجريبيَّة 
 القبلي والبعدي. 

 لطرا واألساليب اإلحصائيَّة: ا -
عليها   حصلت  اليت  للبياانت  اإلحصائيَّة  املعاجلة  تَّت 
  الباحثة ابستخدام حزمة الربامج اإلحصائيَّة للعلوم االجتماعيَّة 

SPSS)  است خدمت وقد  البحث،  فروض  صحة  الختبار   )
 اإلحصائيَّة اآلتية: األساليب 

 حساب معامل ارتباط بريسون.  -１
 حساب معامل ثبات ألفا كرونبا .  -２
 ( الختبار طبيعة توزيع البياانت. Blackمعادلة بليك ) -３
متوسِ ط    Mann-Whitney Uاختبار   -４ بني  الفرق  حلساب 

القبلي   لالختبارين  والضابطة  التجريبيَّة  اجملموعتني  درجات 
  عرفيَّة.والبعدي اخلاصني ابجلوانب امل

５- QDA Miner    من املستخرجة  النوعيَّة  البياانت  لتحليل 
 النظام. 
 . one-way Anova  اختبار   -６

 : النتائج وتفسريها
 لنتائج البحث حول أسئلته اآلتية:  اتتضمن عرض  

روبوت   -１ استخدام  أثر  للذكاء    chatbot))   دردشةما 
التذكر،   :تنمية اجلوانب املعرفيَّة )عند مستوًّيت يفاالصطناعي  

الصف   طالبات  لدى  العلوم  مادة  يف  والتطبيق(  والفهم، 
 السادس االبتدائي جبدة؟ 

النظام -２ مع  الطالبات  تفاعل  أتثري  مدى   user  ما 

interaction)  تنمية اجلوانب املعرفيَّة يف مادة العلوم؟  ( يف 
السؤالإ "  جابة  على:  السؤال  وينص  استخدام  األول:  أثر  ما 

االصطناعي    chatbot))   دردشةروبوت   تنمية    يف للذكاء 
مستوًّيت  )عند  املعرفيَّة  والتطبيق(    : اجلوانب  والفهم،  التذكر، 

االبتدائي   السادس  الصف  طالبات  لدى  العلوم  مادة  يف 
 . "جبدة؟

ع السؤال    ن ولإلجابة  الفرضية    اختارتهذا  الباحثة 
" مستوى  اآلتية:  عند  إحصائياا  دال  فرق  بني    ( 0.05)يوجد 

تستخدم روبوت    أفراد اجملموعة التجريبيَّة اليتمتوسِ ط درجات  
، ومتوسِ ط درجات أفراد اجملموعة الضابطة  (Chatbot)  الدردشة 

الطريقة   تستخدم  لالختبار  اليت  البعدي  القياس  يف  التقليديَّة 
 ". التحصيلي املرتبط ابجلوانب املعرفيَّة لصاحل اجملموعة التجريبيَّة 

اختبار  الباحثة  استخدمت  الفرض  هذا  -Mann  والختبار 

Whitney U   بني    فرقًا  هناك  أن  من  والتحقق   البياانت،   ملعاجلة
  يف   والضابطة   التجريبيَّة   اجملموعة  طالبات   درجات  متوسِ ط ر تب

االوىل  أوكخطوة  .  والبعدي  القبلي   القياسني  على  ن فِ ذ  ختبار 
البياانت  اجملموعتني    :كامل  طالبات  الضابطة  )درجات 

القبلي والبعدي دون تفنيد مستوًّيت    والتجريبية يف االختبارين
اجلدول    .التعلم( يف  بداية  نالحظ  أنه    ( 5)والشكل    ( 3)كما 

الضابطة   اجملموعتني  درجات  متوسِ ط  ر تب  بني  فروق  توجد 
ويظهر   والبعدي،  القبلي  القياسني  من  كل    يف  والتجريبيَّة 
اجملموعة   مع  لالختبار  البعدي  التطبيق  يف  جلياا  التفاوت 

 . التجريبيَّة 
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متوسط رتب درجات اجملموعتني يف القياس القبلي والبعدي  :5شكل

 لي. يلالختبار التحص 

ا ذا  ختبار مل يسجل فرقً ال دانه نالحظ أن اأ   ( 4)يف اجلدول  
بني   لالختبار  القبلي  التطبيق  بني  إحصائيَّة  اجملموعتني  داللة 

  ( 0.05)كرب من  أ   Pكانت قيمة ال    فقد  ؛الضابطة والتجريبيَّة 
متوسِ ط    يف حني  ،( 6)  شكل معنويَّة ظاهرة بني  نالحظ داللة 

البعدي التطبيق  يف  والضابطة  التجريبيَّة  اجملموعة    ، درجات 
التجريبيَّة وهي      p = 0.000كانت قيمة    إذ ؛لصاحل اجملموعة 

من  أ قيمة   الشكل  (  0.05)قل  يف  أدانه. (  7)كما 

 

 . وجود داللة يف االختبار البعدي بني اجملموعتني: 7شكل           .  عدم وجود داللة يف االختبار القبلي بني اجملموعتني: 6شكل      

 3 جدول
 اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي املرتبط ابجلوانب املعرفية اختبار مان وتين ملعرفة الفروا بني 

Mean Ranks 

 جمموع الرتب متوسط الرتب العدد  اجملموعة 
 قبلي
 

 257.00 17.13 15 الضابطة 
 239.00 14.94 16 التجريبية

 150.50 10.03 15 الضابطة  بعدي
 345.50 21.59 16 التجريبية

  4لجدو 
ط الدرجات يف القياسني القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي املرتبط ابجلوانب املعرفيَّة للمجموعتني   .داللة الفروا بني متوس ِ

Mann-Whitney U Test Statistics 

 بعدي قبلي 
Mann-Whitney U 103.000 30.500 

Wilcoxon W 239.000 150.500 
Z -.687 -3.563 

Asymp. Sig. (2-tailed) .492 .000 
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 Mann-Whitney الباحثــــة اختبــــار أجــــرتكخطــــوة اثنيــــة 

U  علىعلى التطبيق البعدي لالختبار 
ــل    ــوعتني الضـــــــــــابطةمـــــــــــن   كـــــــــ ة اجملمـــــــــ ــَّ مـــــــــــع  ،والتجريبيـــــــــ

يف  علــــــــــــــى النحــــــــــــــو املوضــــــــــــــحم تفنيــــــــــــــد مســــــــــــــتوًّيت الــــــــــــــتعلُّ 
 .(5)اجلدول 

  5 :لجدو 
 يف االختبار البعدي.  طالبات اجملموعتني الضابطة والتجريبية داللة الفروا بني 

 مستوى الداللة  الداللة uقيمة   جمموع الرتب متوسط الرتب العدد  اجملموعة اجلانب املعريف 

 التذكر
 158.50 10.57 15 الضابطة 

 337.50 21.09 16 التجريبية  001. دالة 38.5

 الفه 
 167.50 11.17 15 الضابطة 

 003. دالة 47.5
 328.50 20.53 16 التجريبية 

 التطبي  
 167.00 11.13 15 الضابطة 

 003. دالة 47.000
 329.00 20.56 16 التجريبية 

اجلوانب  
 لي ااملعرفية ك

 150.50 10.03 15 الضابطة 
 001. دالة 47.000

 345.50 21.59 16 التجريبية 

السابق  اجلدول  من   درجات  رتب  متوسط   أن   يتضح 
عند   التطبيق  يف  التجريبية  اجملموعة  طالبات بلغ  البعدي 

)مستوًّيت واجلوانب  :  والتطبيق  والفهم  (  املعرفية كلًيا التذكر 
الرتتيب   وهي    ،(21.59)  ،(20.56)،  (20.53)،  (21.09)على 
 يف  الضابطة  اجملموعة  طالبات  درجات متوسط  قيم أكرب من 

 ، (11.13)،  (11.77)،  10.57)   (بلغ  والذي البعدي  التطبيق 

حساب   .  (10.03) يف    وعند  اجملموعتني  بني  الفروق  داللة 
الثالث االختبار ك  ةاملستوًّيت  ويف  االختبار  تضمنها    اماًل اليت 

أن   مستوى    (0.001)بقيمة    احصائيً إدالة    (U)يتضح  عند 
والتطبيق  كل    عند  (0.003)و   ،التذكر  الفهم  مستوى    ، من 

ك  (0.001)و املعرفية  تتجاوز    ،لًياللجوانب  ال  قيم  وهي 
 متوسط بني  داللة ذات وجود فروق على يدل مما  ؛ (0.05)

 البعدي التطبيق  يف التجريبية والضابطة اجملموعة درجات رتب
  ة اجلوانب املعرفي  ويف،  ( التطبيق   -الفهم  -)التذكر  :عند مستوى 

اجملموعة    طالبات تفوقمما يعن    ؛التجريبية   اجملموعة  لصاحل  لًياك
على يف    طالبات  التجريبية  الضابطة  البعد اجملموعة  ي  التطبيق 

املعرفية،   اجلوانب  ماالختبار  أثر    وهو  وجود  على   يدل 

الدردشة   روبوت  اجلوانب    (Chatbot)الستخدام  تنمية  يف 
 لطالبات املرحلة االبتدائية. املعرفية  

ع  البحث  ن ولإلجابة  تفاعل    : سؤال  أتثري  مدى  "ما 
( النظام  مع  اجلوانب    يف (  user interactionالطالبات  تنمية 

  املعرفيَّة يف مادة العلوم؟". 
ملف  استخرجت احملادثة    log  الباحثة  روبوت  موقع  من 

) الذكي برانمج  بـ  QDA Minerابستخدام  الباحثة  تقصد   .)
الذي   الغرض  احلالة هو  الروبوت    ي ستخد م"التفاعل" يف هذه 

اليت    ، فيه  املرات  عدد  راس ة  الدِ  هذه  يف  التحديد  وجه  وعلى 
ت وظَّف  . ف يتفاعل فيها املستخدم مع الروبوت يف موضوع معنيَّ 

معدالت االستخدام يف احلكم على مدى االستفادة من نظام  
و   ؛ ما معني.  هدف  ت عضِ د  لتحقيق  أن  السابقة    املعاجلة  ميكن 

فاعل الطالبات مع  ت  معدالتِ   دراسة    ةالبحث الرئيس   لفرضيات
 الروبوت. 

مسبقً درَّبت  لقد    الروبوت  الباحثة  من    ا  جمموعة  على 
مستوًّيت  سؤااًل   (90)وهي    ،األسئلة  إىل  )التذكر،    : تنتمي 

والتطبيق( ث    ، الفهم،  اجملموعة  ا  حتاورتومن  من  لطالبات 
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  ، منها   سؤااًل (  64)وسألنه    ،مع روبوت احملادثة الذكي   التجريبيَّة 
نسبته    أي   ال%  71.1ما  مدخالت  نظام    log ــحسب  من 

   اأدانمه ( 6)واجلدول    (.8)  شكل ، ويوضحالروبوت

اليت استخدمتها الطالبات للتحاور مع   اوتصنيفاهتعدد األسئلة 
 الروبوت. 

 

 تكرار األسئلة املدخلة يف النظام (8) شكل
إقبال الطالبات يف   نيوالشكل السابق  نالحظ من اجلدول 

عن   للسؤال  الروبوت  مع  احملادثة  على  التجريبيَّة  اجملموعة 
التعليم مستوًّيت  حتت  تندرج  اليت  ر  )التذكُّ :  املعلومات 

التطبيق. وهذا    دواهتمام حمدود ابألسئلة عن  ، والفهم( مستوى 
الت على    عام     وجه  ب  يدلُّ  هذه  استخدام  تفضل  الطالبة  يَّة  نقأن 

وقد    ، هايل إدة يف املستوًّيت املشار  للحصول على إجاابت حمدَّ 
معني علمي  حمتوى  اسرتجاع  يف  برغبتها  عالقة  لذلك    ، يكون 

الدروس.  أو حماولة فهم موضوع حمدَّ  عمليَّة  تتم  يف حني  د يف 
البيئة الصفيَّة التطبيق غالبً  ت   مع   ا يف    ، عرض األمثلة املعلِ مة اليت 

 خالل ذلك كله.  ، املمارسة التطبيقيَّة والتوجيه  ومن ثَّ 

االختالف من عدمها بني متوسِ طات  للكشف عن داللة  و 
  )تذكر، فهم،   : فة حسب مستوى التعلُّمتكرارات األسئلة مصنَّ 

اختبار    طبَّقت   تطبيق(  معاجلة    one-way Anovaالباحثة  بعد 
  سوف تدلُّ   0.05  فقيمة داللة تفوق.  طبيعيَّة التوزيع للبياانت

وأنه خاضع    ، داللة  ت على أن الفروق بني املتوسِ طات غري ذا
  ، الروبوت فيها   حتاورن يت  لواسئلة الطالبات ال أن  إأي    ، للصدفة

غري   التعلُّم  مستوًّيت  على  تكرارها  متوسِ طات  ذي    وتوزيع 
قيمة داللة أقل من    يف حني ا للصدفة.  وأنه كان خاضعً   ، داللة
م  0.05 هناك  أن  على  دالة  تكون  األسئلة  سوف  لتكرار  عىن 

التعلُّميلإاملشار   مستوًّيت  على  توزيعها  ضوء  يف  ثَّ   ،ها    ومن 

 6 جدول
 . وتصنيفاهتا عدد األسئلة املستخدمة للتحاور مع الروبوت

 لألسئلة   النسبة املئويَّة جمموع التكرارات لألسئلة يف كل مستوى  عدد األسئلة  تصنيف األسئلة حسب مستوايت التعلُّ 

 48.4375 90.00 31 التذكر

 43.75 81.00 28 الفه 

 7.812 17.00 5 التطبي  

 100 % 188 64 اجملموع



 العلوم...  أثر استخدام روبوت دردشة للذكاِء االصطناعيِ  لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف مادَّة :زهور حسن ظافر العمري

 

43 

مع حتاورهنَّ  يف  الطالبات  أن  يفضلن    إثبات  الروبوت كن 
اجلدول  يوضح  و   غريها.  االستفسار عن موضوعات معينة دون

 . دانه نتائج تطبيق االختبار أ ( 7)

 :7جدول 
 نتائج اختبار انوفا لبيان تكرار األسئلة حسب مستوايهتا 

 مستوى الداللة  درجة احلرية  املتوسط الوسيط  العدد  املستوى
 3.10- 4.00- 31 تذكر

2 
0.000 

 دالة 
 3.11- 3.50- 28 فه 
 1.40 1.00 5 تطبي  
 2.75- 3.00- 64 اجملموع

معهذه  تتفق  و    إذ   ؛( Allison, 2012)  دراسة  نتائج   النتائج 
مستوًّيت   عن  )أسئلة  الطالبات  أسئلة  يف  تنوع  هناك  كان 

   .جاابت قصرية، وأسئلة شخصية وغريها( إمعينة، وأسئلة ذات  
نتائج دراسات أظهرت مع  جاءت هذه النتائج متوافقة  وقد

 دراســــــةومنهــــــا يف تعلــــــيم الطــــــالب،  (Chatbot)أثـــــر اســــــتخدام 
 الــيت اســتخدمت ((Hoffman et al., 2011 وآخــرونهوفمــان 

يف تـــدريس صـــف جـــامعي ملعاجلـــة املشـــكلة  دردشـــةروبـــواتت ال
 ةدراسو  نيون وأثبتت ارتياحهم هلا.لكرتو املتعلمون اإل تواجهاليت 

يف  Chatbotثبتـت فاعليـة أالـيت  (Benotti  et al., 2014 ( بينـويت
ــذب  ــامجـ ــز مشــــاركتهم  اهتمـ يف  (Engagement)الطــــالب وحتفيـ

فرايـــر  كـــذلك دراســـةو علميـــة. موضـــوعات ذات عالقـــة مبفـــاهيم 
ــل   (Fryer& Carpenter, 2006) ربنــــتوكا وشــــاور وأتويــ

(Shawar& Atwwell, 2005)  يبو( Bii, 2013) ليـــو  دراسةةة و؛
الـــيت أثبتـــت فاعليـــة هـــذه التقنيـــة يف  Liu et., 2014)) نآخـــريو 

املساعدة والدعم والتفاعلية وبناء خربات الطالب معتمدة على 
 يف على النحو املوضحالنظرية البنائية 

مــن نتــائج  جمموعــةمــع  االبحــث احلــايل. وهــو مــا يتفــق أيضًــ 
الدراســات الــيت تثبــت فاعليــة النظريــة البنائيــة يف تنميــة اجلوانــب 

( 2010)السـفياين والبنـا و   (2010)  جـان  اسةاملعرفية كما يف در 
 (.2005)عوض والوهرو  (2009)الناقة والعيد و 

الرئيس   ة فرضيأثبتت   االختبار    ةالبحث  على  املعتمدة 
داللةً  هناك  أن  اجملموعتني    التحصيلي  البعدي بني  التطبيق  يف 

والتجريبيَّة  الطالبات    ،الضابطة  وتفاعل  التجريبيَّة.  لصاحل 

م  ا على احتياجات تعلُّ مع الروبوت كان معتمدً   مات خدكمست
األسئلة  حمدَّ  تكرار  ملتوسِ طات  داللة  هناك  وكانت  دة، 

ن معدالت  إواملستوًّيت اليت تقع ضمنها. وعليه ميكن القول  
ل  استخدام  التعلُّم  الطالبات  على  يف  ألنظام كمساعد  سهم 

تعلُّ  خمرجات  داللة    نَّ مهحتسني  وأن  التحصيلي.  االختبار  يف 
األسئلة  تكرار  متوسِ طات  بني  بياانت  املستخر    الفروق  من  جة 

تعلُّ   ، النظام احتياجات  إىل  مرتبطة  م حمدَّ تشري  الطالبة  دة لدى 
 مبستوى التعلُّم.  

النت هذه  تفسري  ميكن  أنه  الباحثة  ما  ائج  وترى  ضوء  على 
 : يت أي
)القدرة   • علىChatbotروبوت   سرعة ومواءمة تكيف ( 

 مع يتناسب  مبا  ، التعليميَّة املادة  عرض وطريقة ومستوى
تنمية    ؛الفرديَّة  ها وخصائص الطالبة  قدرات ساعدها على 

 . اجلوانب املعرفيَّة يف مادة العلوم املستهدفة
للذكاء  Chatbot)  دردشةروبوت    استخدام  ساعد   •  )

 والتفاعل احلوار على تعتمد  ليةتفاع االصطناعي لواجهة
على   بةالطال بلغة نظام  وال ةالطالب   بني املتبادل  الطبيعيَّة 

لد دافعيَّة  للبحث تكوين  يف  أسمما    ؛والسؤال  يها  هم 
 اكتساب اجلوانب املعرفيَّة املطلوبة يف مادة العلوم. 

حمادثة  • روبوت  االصطناعي Chatbot)  استخدام  للذكاء   )  
 التكنولوجيات  إحدى يوه املعرفة، تثيل لتكنولوجيا

عرضها على  ياملعرفة و   ميث ل   إذي؛  للذكاء االصطناع  همةامل
مناسبة  صورة  يف  متنوعة    ،الطالبات  وسائط  وابستخدام 
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املعرفيَّة    تساعد اجلوانب  اكتساب  على  الطالبات 
  . املطلوبة

الدردشةساعدت   • بطريقة    الطالباتِ   روبواتت  التعلم  على 
التعلم عملية  حنو  انتباههن  على جذب  وعملت    ، ممتعة، 

املستهدفة،   املعرفية  اجلوانب  تعلم  على  ساعدهن  وهذا 
تصميم   أن  الدردشةكما  خصائص    روبواتت  ضوء  يف 

  ، الفروق الفردية بني الطالبات  ة مراعا  إىل   ى أد   ؛ الطالبات 
ذا  كان هلو   ،وعمل على زًّيدة دافعيتهن للتعلم من خالله 
 دور فعال يف تعلم الطالبات للجوانب املعرفية. 

 : قرتحاتهوم توصيات البحث
يف ضوء نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها؛ توصي   

  : يت الباحثة مبا أي
روبواتت   • بفاعلية  تتعلق  الدراسات  من  مزيد  إجراء 

الدردشة يف تنمية اجلوانب املعرفية لدى الطلبة يف مراحل  
 دراسية خمتلفة وكذلك مقررات دراسية أخرى. 

بفاعلية   • تتعلق  الدراسات  من  مزيد  روبواتت  إجراء 
 الدردشة يف تدريس الطلبة تتعلق مبتغريات أخرى. 

على اجتاهات الطلبة    ( Chatbot)جراء دراسة لتقصي أثر  إ •
 والدافعية حنو التعلم. 

يف  ص مِ م  الذي    ( Chatbot)  دردشةروبوت  استخدام   •
احلايل   مادَّة    اجلوانبلتنمية  وأ نِتج  البحث  يف  املعرفيَّة 

االبتدائي ِ ل العلوم   السادس  الصَّفِ   نظرً طالبات  لثبوت    ا ، 
 فاعليته يف تنمية املعارف يف مادة العلوم. 

  دردشة  ت روبواتتدريب املعلمني واملعلمات على تصميم   •
(Chatbots  )االصطناعي  وإنتاجها معارف    للذكاء  لتنمية 

علمية مفاهيم  أو  أو    ، معينة  مشورة  أو  دعم  تقدمي  أو 
مب لتكون  بيئة    نزلة مساعدة  يف  للطالب  دراسة"  "رفيق 

 ن. تساب مهارات القرن احلادي والعشرياك تساعد على 

التعليم   • العاملني يف    ت روبواتالستفادة من  على ا تشجيع 
للوصول إىل نظام    أداةً واستخدامها    (Chatbots)  الدردشة 

 للمعلومات. 

 املراجع 
. برانمج مقرتح  ( 2007)القادر.    أبو عطاًّي، أشرف يوسف وبريم، أمحد عبد 

قائم على التدريس جلانيب الدماغ لتنمية اجلوانب املعرفية يف العلوم لدى  
 .  263 - 229(، 1)10،جملة الرتبية العلميةطالب الصف التاسع.  

اشرح   -الحظ  -. فاعلية اسرتاتيجية تنبأ (2013)أمحد، أميمة حممد عفيفي. 
وراء املعرفة لدى تالميذ    ومهارات مايف تنمية حتصيل املفاهيم العلمية  

  .133 - 107(، 4)16  ، جملة الرتبية العلمية الصف األول اإلعدادي.  
آالن.) ومستقبله.  ( 1993بونيه،  واقعه  االصطناعي  صربي    الذكاء  )علي 

واآلداب.   والفنون  للثقافة  الوطن  اجمللس  الكويت:  مرتجم(.  فرغلي، 
 (. 1983)العمل األصلي نشر يف عام  
و  سباق،  مرتك  بن  عامر  عبدالبيشي،  بن  يوسف  سند.    الغامدي،  بن  هللا 

تالميذ  .  (2006) حتصيل  على  موجهة  تعليمية  برجمية  استخدام  أثر 
ا مادة  يف  االبتدائي  السادس  بيشةالصف  مبحافظة  )رسالة    لرًّيضيات 

 ماجستري غري منشورة(. جامعة أم القرى، مكة املكرمة.  
سرتاتيجيات النظرية البنائية  ا. أثر  (2010)هللا.    جان، خدجية حممد سعيد عبد

الثانوية.   املرحلة  طالبات  لدى  األحياء  يف  املعرفية  اجلوانب  تنمية  يف 
   .268 - 207(، 62)17،  مستقبل الرتبية العربية 

(. فعالية استخدام منوذج التعلم  2009احلميد أمحد. )  حجازي، حجازي عبد
التحصيل والتفكري االبتكاري لدى   العلوم على تنمية  البنائي يف تدريس 

 -  45،  64، مصر،  جملة كلية الرتبية ابلزقازيقتالميذ املرحلة اإلعدادية.  
107.   

جهات  حتقق متطلبات مشروع التو مدى  (.  2015احلصان، أماين بنت حممد. )
يف كتب علوم   (TIMSS-2015) العلوم  الدولية لدراسة الرًّيضيات و 

السعودية: دراسة   العربية  اململكة  االبتدائي يف  الرابع  األول إىل  الصف 
 An Analytic Study of the Inclusion of theحتليلية=  

Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS-2015) Requirements 1st-4th Grades 

Science Textbook in Saudi Arabia. Zarqa Journal for 

Research and Studies in Humanities, 15(1), 111-132. 
( درويش.  داوود  التعليم2011حلس،  فلسفة  مفهومه  (.  -أهدافه -األساس 

 مسرتجع    اجتاهاته.
http://site.iugaza.edu.ps/dhelles/course1942 / 

( علياء.  التحصيل  (.  2010احلمياين،  على  مقرتحة  تعليمية  برجمية  فاعلية 
االبتدائية املرحلة  تلميذات  لدى  العلوم  مادة  يف  )رسالة    الدراسي 

 العزيز، جدة.    ماجستري غري منشورة(. جامعة امللك عبد



 العلوم...  أثر استخدام روبوت دردشة للذكاِء االصطناعيِ  لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف مادَّة :زهور حسن ظافر العمري

 

45 

النظرية والتطبيقتكنولوجيا  (.  2014احليلة، حممد حممود. ) .  9ط  التعليم بني 
 دار املسرية للنشر والتوزيع: عمان. 

واقع  (.  2011الدجان، منصور أمحد. )اخلالدي، مجال بن حممد بن سيف، و 
من التعليم  (  10-  5)  استخدام معلمي تقنية املعلومات يف احللقة الثانية
التعليمي   للروبوت  عمان  سلطنة  يف  غري  )رسالة  األساسي  ماجستري 

 ردنية، عمان.  منشورة(. اجلامعة األ 
عبد )  خطايبة،  حممد.  للجميع (.  2005هللا  العلوم  للنشر  تعليم  املسرية  دار   .

 والتوزيع: عمان. 
استخدام   (.2013)اخلطيب، مىن فيصل أمحد، واألشقر، مساح فاروق املرسي. 

التوليدي   التفكري  لتنمية  العلوم  تدريس  يف  املشرتكة  املعرفة  بناء  منوذج 
االبتدائي.   الرابع  الصف  تالميذ  لدى  العلمية  يف واملفاهيم    دراسات 

   .109 - 61(، 192)،  املناهج وطرق التدريس 
أمح مصطفى  حنان  استخدام    (.2013)د.  زكي،  احملطات  اأثر  سرتاتيجية 

العلم   املعريف وتنمية عمليات  التحصيل  العلوم على  العلمية يف تدريس 
والتفكري اإلبداعي والدافعية حنو تعلم العلوم لدى تالميذ الصف الرابع  

 . 122 - 53(، 6)16،  جملة الرتبية العلمية االبتدائي.  
.  سرتاتيجيات تدريس العلوم واالنظرية البنائية    .(2007)زيتون، عايش حممود.  

 دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان. 
و ال احلجي،  حسني  محيد  ندى،  عبدسفياين،  محدي  حممد.    البنا،  العظيم 

العلوم وتنمية مهارات  (.  2010) البنائي يف حتصيل  التعلم  فعالية منوذج 
عمليات العلم التكاملية يف ضوء السعة العقلية لطالبات املرحلة املتوسطة  

 )رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة الطائف، الطائف. 
سليمان، صالح الدين حممد؛ حممود، أمحد جوده أبو بكر؛ أبو سريع، مدحت  

يف ملقرر  اجلانب املعر   ىأسئلة التعلم التعاوين وأثره عل.  (2014)علي.  
  72 مصر،  . اجمللة العلمية للرتبية البدنية والرًّيضة:التمرينات للفرقة األوىل

 ،1 - 26. 
(. مقدمة عن النظم اخلبرية  2010هللا. )ديسمرب،    سليمان، مبارك بن سعد عبد

مكافحة احلرائق يف املنشآت  النظم اخلبرية يف   الندوة العلميةوتصميمها. 
 : جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرًّيض. ت اسرتجاعه من  .املدنية

حممد.   العصبية .  (2011)الشرقاوي،  الشبكات  يف  االصطناعي  .  الذكاء 
 مام جعفر الصادق: بغداد. صدارات جامعة اإل إ

( عماش.  عبري  العلوم..15/10/2015الشمري،  تدريس  والدواء.    (.  الداء 
 : . ت اسرتجاعه منمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج

سوزان  عبد والقلين،  خميمر،  خميمر  وائل  حممد    النيب،  عايدة  واملر،  يوسف، 
نبيل فضل. )عوض، و  الدين،  املتحركة يف  2011شرف  الرسوم  (. دور 

تنمية اجلوانب املعرفية لدى أطفال مرحلة الطفولة املتأخرة: دراسة حتليلية.  
   .509 - 487،  تكنولوجيا الرتبية

أثر توظيف الوسائط  (.  2009الل، زكرًّي بن حيىي. )العريشي، أمين بن علي، و 
السادس  الصف  تالميذ  حتصيل  على  العلوم  مادة  تدريس  يف    املتعددة 

جازان مدينة  يف  أم    االبتدائي  جامعة  منشورة(.  غري  ماجستري  )رسالة 
 القرى، مكة املكرمة.  

. دار املسرية  طرق وأساليب تدريس العلوم  .(2010عطا هللا، ميشيل كامل. )
 للنشر والتوزيع: عمان. 

مناهج العلوم الطبيعية وطرق تدريسها النظرية    .(2010عليان، شاهر رحبي. )
 . دار املسرية للنشر والتوزيع: عمان. والتطبيق

نرتنت يف  (. أثر استخدام وحدة تعليمية عرب اإل 2010العنزي، محاد الطيار. )
على   العلوم  مادة  الثاين التدريس  الصف  لطالب  الدراسي  تحصيل 

واملعرفة املتوسط.   القراءة  من73-46(،  105)،  جملة  اسرتجاعه  ت   . :  
http://search.mandumah.com/Record/58623 

درجة معرفة  (.  2005الوهر، حممود طاهر. )اهلادي، و   عوض، أجمد حممد عبد
عليها   القائم  للتدريس  ممارستهم  ودرجة  البنائية  ابلنظرية  العلوم  معلمي 

طلبتهم حتصيل  يف  اجلامعة    وأثرمها  منشورة(.  غري  ماجستري  )رسالة 
 اهلامشية: الزرقاء. 

طرائق تدريس العلوم وحفز املخ البشري على    .(2009)قالدة، فؤاد سليمان.  
 . مكتبة بستان املعرفة: كفر الدوار. اء التفكري إمن

و  صالح أمحد،  )الناقة،  شيخ.  سليمان  إبراهيم  مدى  2009العيد،  متالك  ا(. 
اال ط ملهارات  األساسية  املرحلة  -  واملعرفة  القراءة  جملة.  ستماع لبة 

  .110-(86)89 مصر،
( حممود.  خالد  واستخداماهتا  (.  2010نوفل،  االفرتاضي  الواقع  تكنولوجيا 

 . دار املناهج للنشر والتوزيع: عمان. التعليمية 
( العام.  التعليم  تقومي  هيئة  التعليم،  ماديت  2016وزارة  يف  الطالب  حتصيل   .)
 : الرًّيضيات والعلوم. ت اسرتجاعه من

  http://peec.gov.sa/results/nap/student   

(Wallace, Richard S). AIML: Artificial Intelligence Markup    

Language. A.L.I.C.E. Artificial Intelligence 

Foundation. Retrieved April 11, 2017, from 

http://www.alicebot.org/aiml.html 

Abdel-Nabi, Wael Mekhemar Mekhemar, Al-Qalini, 

Suzanne Youssef, Al-Murr, Aida Mohammed 

Awad, Sharaf Al-Din and Nabil Fadl. (2011). The 

Role of Animation in Developing the Cognitive 

Aspects in Late Childhood Children: An Analytical 

Study. Education Technology, 487 - 509. 

Abu Ataya, Ashraf Youssef and Birm, Ahmed Abdul Qadir. 

(2007). A proposed program based on teaching to 

the two sides of the brain to develop the cognitive 

aspects of science in the ninth grade students. 

Journal of Scientific Education, 10 (1), 229 - 263. 

Ahmed, Omaima Mohamed Afifi. (2013). Strategic 

effectiveness predicted - note - Explain in the 

development of the collection of scientific concepts 

and skills beyond the knowledge of students in the 

first grade preparatory. Journal of Scientific 

Education, 16 (4), 107 - 133. 

Al-Anzi, Hammad Al-Tayyar. (2010). The impact of the 

use of an online teaching unit in teaching science on 

the achievement of the second grade students. 

Journal of Reading and Knowledge, (105), 46-73. 



 ( م2019يونيو  /هـ1440الرًّيض )شوال    – 2العدد  – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية

 

46 

Retrieved from 

http://search.mandumah.com/Record/58623 

Al-Arishi, Ayman ibn Ali, and Lal, Zakaria ibn Yahya. 

(2009). The impact of employment the multimedia 

in the teaching of science on the achievement of 

sixth grade students in the city of Jazan 

(unpublished Master thesis). Umm Al Qura 

University, Makkah.  

Al-Bishi, Amer Bin Matarak Race, Al Ghamdi, Yousif Bin 

Abdullah Bin Sanad. (2006). The impact of the 

using the educational software which targets the 

achievement of sixth grade students in mathematics 

in the province of Bisha (unpublished master 

thesis). Umm Al Qura University, Makkah. 

Al-Heela, Mohamed Mahmoud. (2014). TEACHING 

TECHNOLOGY BETWEEN THEORY AND 

APPLICATION. Dar Al Masirah for publication 

and distribution: Amman. 

Al-Hossan , Amani bint Mohammed. (2015). The extent of 

achievement the requirements of the project of 

International Trends in Mathematics and Science 

(TIMSS-2015) in the first until the fourth grade 

textbooks in Saudi Arabia : An Analytical Study of 

the Inclusion of the Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) -2015) 

Requirements 1st-4th Grades Science Textbook in 

Saudi Arabia Zarqa Journal for Research and 

Studies in Humanities, 15 (1), 111-132. 

Al-Humayani, Alia. (2010). the impact of proposed 

educational software on school achievement in the 

science curriculum of primary school students 

(unpublished master thesis). King Abdulaziz 

University, Jeddah. 

A-lKhalidi, Jamal bin Mohammed bin Saif, and Al Dajan, 

Mansour Ahmed. (2011). The reality of Using the 

Information Technology by the Teachers in the 

Second seminar (5-10) of Basic Education in the 

Sultanate of Oman of Educational Robot 

(Unpublished Master Thesis). University of Jordan, 

Amman. 

Al-Khatib, Mona Faisal Ahmad, and Ashqar, Samah 

Farouk al-Mursi. (2013). Use the model of building 

common knowledge in science teaching to develop 

the thinking and concepts of scientific students in 

the fourth grade primary. Studies in Curricula and 

Teaching Methods, (192), 61 - 109. 

Allison, D. (2012). Chatbots in the library: is it time? 

Library Hi Tech, 30(1), 95-107 . 

Al-Naqa, Salah Ahmed, and Eid, Ibrahim Suleiman Sheikh. 

(2009). The extent to which students have the basic 

stage of listening skills - Reading and Knowledge 

Magazine - Egypt, 89 (86) - 110. 

Al-Saffiani, Nada, Hamid Hussein Al-Hajji, and Al Banna, 

Hamdi Abd Alazim Mohammed. (2010). The 

effectiveness of the constructive learning model in 

achieving the sciences and the development of the 

skills of complementary science processes in the 

light of the mental capacity of middle school female 

students (unpublished master thesis). Taif 

University, Taif. 

Al-Sharqawi, Mohammed. (2011). Artificial intelligence in 

neural networks. Publications of Imam Jafar Sadiq 

University: Baghdad. 

Alyan, Shaher Rabhi. (2010). Natural science curricula and 

methods of teaching - theory and practice. Dar Al 

Masirah for publication and distribution: Amman. 

Attallah, Michel Kamel. (2010). Methods and ways of 

teaching science. Dar Al Masirah for publication 

and distribution: Amman. 

Awad, Amjad Mohammed Abdul Hadi, and Al-Wahr, 

Mahmoud Taher. (2005). the Degree of knowledge 

of science teachers about structural theory and the 

degree of their practicing the teaching based on 

their knowledge and its impact on the the  

achievement of their students (unpublished Master 

thesis). Hashemite University: Al Zarqa. 

Benotti, L., Martínez, M. C., & Schapachnik, F. (2014). 

Engaging high school students using chatbots. 

Proceedings of the 2014 conference on Innovation 

& technology in computer science education, 63-68. 

ACM. 

Bii, P. (2013). Chatbot technology: A possible means of 

unlocking student potential to learn how to learn. 

Educational Research, 4(2), 218-221 . 

Bii, P. K., & Too, J. K. (2016). What Will Be in Those Lap 

Tops: Empowering Students and Teachers to Add 

Content to an Educational Chatbot's Knowledge 

Base. Universal Journal of Educational 

Research, 4(5), 941-948. 

Bonneh, Alan (1993). reality and future of artificial 

intelligence (Ali Sabri Farghali, translator). Kuwait: 

National Council for Culture, Arts and Letters. 

(Original work published in 1983). 

Brennan, K. (2006). The managed teacher: Emotional 

labour, education, and technology. Educational 

Insights, 10(2), 55-65. Retrieved from 

http://www.ccfi.educ.ubc.ca/publication/insights/v1

0n02/html/brennan/brennan.html  

DALE, R. (2016). The return of the chatbots. Natural 

Language Engineering, 22(5), 811-817.  

Fichter, D., & Wisniewski, J. (2017). Chatbots introduce 

conversational user interfaces. Online Searcher, 

41(1), 56-58. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/1861822880?a

ccountid=142908 

Fryer, L. K., & Carpenter, R. (2006). Bots as language 

learning tools. Language Learning & Technology, 

3(10), 8-14. 

Heller, B., Procter, M., Mah, D., Jewell, L., & Cheung, B. 

(2005). Freudbot: An investigation of chatbot 

technology in distance education. Proceedings of 

the World Conference on Multimedia, Hypermedia 

and Telecommunications, 3913-3918. 

Hels, Dawood Darwish. (2011). The philosophy of 

education is the foundation of its concept - its 

objectives - its orientations. Retrieved 

http://site.iugaza.edu.ps/dhelles/course1942/ 

Hijazi, Hijazi Abdul Hamid Ahmed. (2009). The 

effectiveness of using constructional learning 

module in teaching science on developing the  

achievement and creative thinking among middle 

school students. Journal of Faculty of Education 

Zagazig, Egypt, 64, 45 - 107. 

Hoffman, R., Kowalski, S., Jain, R., & Mumtaz, M. (2011) 

E_universities services in the new social eco-

systems: Using conversational agents to help teach 

http://search.mandumah.com/Record/58623
http://www.ccfi.educ.ubc.ca/publication/insights/v10n02/html/brennan/brennan.html
http://www.ccfi.educ.ubc.ca/publication/insights/v10n02/html/brennan/brennan.html


 العلوم...  أثر استخدام روبوت دردشة للذكاِء االصطناعيِ  لتنمية اجلوانب املعرفيَّة يف مادَّة :زهور حسن ظافر العمري

 

47 

information security risk analysis. Proceedings of 

SOTICS: The First International Conference on 

Social Eco-Informatics, 91-94. 

IEA. (2015) Trends in international mathematics and 

science study – TIMSS (2015). Retrieved from 

http://timss2015.org/download-center 

Jan, Khadija Mohammed Saeed Abdullah. (2010). The 

Impact of Constructional Theory Strategies on the 

Development of Cognitive Aspects in Biology 

among Secondary School Students. Future of Arab 

Education, 17 (62), 207 - 268. 

Kelada, Fouad Soliman. (2009). Methods of teaching 

science and stimulating the human brain to develop 

thinking. Knowledge Knowledge Library: Kafr El 

Dawar. 

Laurinavicius, Tomas. (Dec. 4, 2016). UX Trends 2017: 

Experts bet on AI, chatbots and VR. Forbes. 

Retrieved from 

http://www.forbes.com/sites/tomaslaurinavicius/201

6/12/04/ux-trends-2017/2/#311289967bf8 

Liu, Y., Liu, M., Wang, X., Wang, L., & Li, J. (2013). 

PAL: A chatterbot system for answering domain-

specific questions. Proceedings of ACL (Conference 

System Demonstrations), 67-72) . 

McNeal, M. L., & Newyear, D. (2013). Modes of 

implementation. Library Technology 

Reports, 49(8), 39. 

Nofal, Khalid Mahmoud. (2010). Virtual reality technology 

and its educational uses. house of Almanahej For 

Publishing and Distribution: Amman. 

Rahman, J. (2012). Implementation of ALICE chatbot as 

domain specific knowledge bot for BRAC U (FAQ 

bot) (Unpublished doctoral dissertation). BRAC 

University, Bangladesh. 

Shawar, B. A. A., & Atwell, E. (2005). A Corpus based 

approach to generalising a chatbot system. 

University of Leeds.  

Sulaiman, Salah al-Din Muhammad; Mahmoud, Ahmad 

Jouda Abu Bakr; Abu Surai, Medhat Ali. (2014). 

Questions of cooperative learning and its impact on 

the cognitive aspect of the training course of the 

first division. Scientific Journal of Physical 

Education and Sport: Egypt, 72, 1-26. 

Suleiman, Mubarak bin Saad Abdullah. (December, 2010). 

Introduction about the expert systems and their 

design. Scientific Symposium Expert systems in 

fire fighting in the civil buildings . Naif Arab 

University for Security Sciences, Riyadh. Al 

Shammari, Abeer Ammash. (15/10/2015). Teaching 

science .. Health and medicine. Arab Bureau of 

Education of the Gulf States. 

Wang, Y. (2008). Designing chatbot interfaces for 

language learning: ethnographic research into 

affect and users' experiences (unpublished doctoral 

dissertation). University of British Columbia,  

Canada. 

Wang, Y. F., & Petrina, S. (2013). Using learning analytics 

to understand the design of an intelligent language 

tutor–Chatbot lucy. Editorial Preface, 4(11). 

Zaki, Hanan Mustafa Ahmed. (2013). The impact of using 

the strategy of scientific stations in teaching science 

on the  cognitive achievement , development of 

science processes and creative thinking and 

motivation towards science learning among 

students in the fourth grade primary. Journal of 

Scientific Education, 16 (6), 53 - 122. 

Zyton , Ayesh Mahmoud. (2007). Structural theory and 

science teaching strategies. Dar Al Shorouk for 

Publishing and Distribution: Amman. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.forbes.com/sites/tomaslaurinavicius/2016/12/04/ux-trends-2017/2/#311289967bf8
http://www.forbes.com/sites/tomaslaurinavicius/2016/12/04/ux-trends-2017/2/#311289967bf8


 ( م2019يونيو  /هـ1440الرًّيض )شوال    – 64العدد  – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية

 

48 

 
 
 

 

The effect of Using AI Chatbot for Developing Cognitive Aspects in the Science Course for Elementary 

Grade Female Students 
 

 
By: Zahoor Hassan Dafer Al-ʼAmri 

 

Al-Namass Dept. of Education 

 

 

Submitted 12-09-2018  and Accepted on 28-11-2018  

 

Abstact: This research aims to identify chatbots and their role in developing cognitive aspects for elementary female 

students – Grade 6 – in Jeddah, using the tool of cognitive test. After validating (or:rating) the tool, and checking its validity 

and reliability (constancy), it is applied to an exploratory sample of 10 students selected on purpose. The researcher used the 

quasi-experimental method and it was applied to two groups: experimental and control groups. After calculating the students' 

grades and processing them statistically, the results show statistically function differences at ≥ 0.05 in the grades of the 

members of the two groups in favor of the experimental group in both before-after applications of the cognitive test. Results 

also indicate the existence of significant function differences in the after-application of the test between the two groups at the 

levels of remembering, understanding and applying in favor of the experimental group. This emphasizes the efficiency of AI 

Chatbot in developing cognitive aspects in  six-grade-students in Jeddah. Besides, the results taken from (Log) at the site of 

smart chatbot after their processing show the students' attraction towards engaging in chatting with the robot, in the 

experimental group, to ask about specific information. Therefore, the rate of using the system by the students as a supporting 

tool of learning contributed to improving  the students' learning outputs in the achievement test. In the light of these results, 

the researcher provided a number of recommendations and proposals. 
 

Key words: Robot – Artificial Intelligence (AI) – Chatbot – Cognitive aspects – Teaching Science. 
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 1ذوي اضطراب طيف التوحد  التالميذ حنو استخدام القصص االجتماعية مع   الرتبية اخلاصة  يمعلموجهات نظر 
 

 راشد بن عبدالرمحن الدابس 
 كلية الرتبية، جامعة امللك سعود 

 عبدالكرمي بن حسني احلسني 
 جامعة امللك سعود  كلية الرتبية،     

 هـ3/3/1440 وقبل -هـ 3/1/1440 قدم للنشر

 
حنو استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب   الرتبية اخلاصة  يمعلمهدفت هذه الدراسُة إىل التعرف على وجهات نظر  املستخلص:

املتغريات.   من  بعدد  التوحد، وعالقتها  الو   اعتمدتوقد  طيف  استب املنهج  استخدام  من خالل  املسحي  البياانت،    ةان صفي  عينة  جلمع  تكونت  ولقد 
قصص االجتماعية.  ملون وجهات نظر إجيابية حنو استخدام ال عام حي  وجه ( معلماً ومعلمة. وأظهرت نتائج الدراسة أن املشاركني ب٣٤٤الدراسة من )

وجهات نظرهم حنو استخدام  فيما يتعلق بفراد عينة الدراسة  أبني استجاابت  حصائية  إد فروق ذات داللة  ظهرت نتائج الدراسة وجو أعالوة على ذلك،  
لدراسي وذلك لصاحل حاملي درجة املاجستري، وبينت النتائج وجود عود ملتغري املؤهل ات  القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد  

حصائية تعود ملتغري التدريب املسبق حول استخدام القصص االجتماعية، وذلك لصاحل الذين مل حيصلوا على تدريب مسبق،  إفروق ذات داللة  أيضاً  
 مل يستخدموها ملشاركني الذين  مقارنة اب القصص االجتماعية    سبق هلم استخداماركني الذين  لمشلوجهات نظر أكثر إجيابية   عن    كما أسفرت النتائج  

ىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف وجهات نظر املشاركني تعود إىل متغري اجلنس، ومتغري  إنتائج الدراسة  شارت  أ. ويف مقابل ذلك،  امسبقً 
نتائج التدريسية. ويف ضوء  القصص االجتماعية مع هؤالء من    جموعةالتوصية مب  الدراسة، ت   اخلربة  اليت من شأهنا زايدة مستوى استخدام  التوصيات 

 التالميذ. 

    . املهارات االجتماعية، ، معلمو الرتبية اخلاصةاضطراب طيف التوحد، القصص االجتماعيةالكلمات املفتاحية: 

 
 البحث. الشكر والتقدير: يتقدم الباحثان جبزيل الشكر والتقدير ملركز حبوث كلية الرتبية وعمادة البحث العلمي جبامعة امللك سعود لتمويل هذا  (1)
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 املقدمة 

أولوايت   تقديُ من  اخلاصة  التعليمية    أفضل  الرتبية  الربامج 
النظر عن نوع    بغض  ات  عاقذوي ال   التالميذ جلميع  والعالجية  

يف  املختلفة هلم احلق    ات  عاقإعاقاهتم، فجميع فئات الوشدة  
ا  املدرسية تقييدً قل البيئات  يف أوالتدريب  احلصول على التعليم  

األدلة  و  على  املبنية  العالجية  الربامج    واملستخلصة ابستخدام 
والدراساتمن   األحباث  العالية   العلمية  نتائج  اجلودة    ،ذات 

ما   األ قانون  عليه    أكدوهذا  ال  فرادتربية    املطور   عاقات ذوي 
(Individuals  with Disabilities Education 

Improvement, 2004)  ،قانون األطفال    وكذلك  تعليم مجيع 
(No Child Left Behind, NCLB, 2001 )  .  هذه  ومن

التوحد  اضطراب  ذوي  التالميذالفئات     ت  حدد  وقد،  طيف 
السيطرة على األمراض والوقاية منها يف الوالايت املتحدة   زُ اكمر 

 ,Centers for Disease Control and Prevention)   االمريكية 

CDC  ) تشخيصه    طفاًل ت  ٦٨من كل    اً واحد  ن هناك طفالً أ
ال   لديه اضطراب  ن  أب هذا    عد  يُ و   ،(CDC, 2014)توحد  طيف 

ت النمائية  ضطرااب اال  أكثر  االضطراب من هذا  ن  أ على    مؤشراً 
 ,Ryanمريكية )يف الوالايت املتحدة األ  طفالا بني األانتشارً 

Hughes, Katsiyannis, McDaniel & Sprinkle, 2011  .) 
  ، ومهارات التواصل   ، يف النمو اللغوي  القصور الواضح  د  عويُ 

االجتماعي ما    والتفاعل  أهم  به من    و ذو طفال  األ  يتصف 
طيف    American Psychiatric)  التوحد اضطراب 

Association, 2013)  .  يف من صعوابت  منهم  الغالبية  ويعاين 
اللغة ) اللفظي واستخدام  التواصل   ,.Ganz et alالقدرة على 

    طفال  األهؤالء  ٪ من  ٤٠-٣٥  ما يقارب   يستخدم   إذ (، 2012
غري   مماالتواصل  إىل  اللفظي،  برامج  أمهية    يشري  استخدام 

 .(Ryan et al., 2011)على تنمية هذه اجلوانب  عالجية تركز 
تُ ومن   اليت  األاخلصائص  طيف  ذوي  طفال  يز  اضطراب 
على    اخنفاضُ التوحد   البصريالقدرة  إىل    ابلضافة   ،التواصل 

الدراكية املهارات  يف  والرتكيز   ، القصور  من    ،واالنتباه  وبعض 

املصاحبة   السلوكية  مثلهلذا  املظاهر  تكرار    االضطراب 
الغضب  ،السلوكيات   & Delincolas)  املتكررة  ونوابت 

Young, 2007)مما عن    هم جيعل  ،  التعبري  يف  صعوبة  جيدون 
نتاج    وهذا  ، ومشاعرهمورغباهتم    ، مطالبهم التأخر  عن  كله 
 .(Friedlander, 2009)لديهم يف اجلوانب االجتماعية  النمائي 

يف  اضطراب طيف التوحد    ذوي  التالميذتعليم    مهيةونظراً أل
  عدد    ظهرت    ، وقدراهتم  ،مع مراعاة خصائصهمعامة  املدارس ال

التعليمية  الربامج  اهلادفة   ، من  قدرا إىل    والسلوكية    ، هتمتنمية 
  عائقاً   تلك املظاهر وعدم جعل    ، كن مم  حد     ألقصى ومهاراهتم  
التعليمية   حيول دون  وحتقيق أهداف    ، استفادهتم من اخلدمات 

هلم  ،املناهج املرسومة  الرتبوية  تلك.  والربامج    الربامج  ومن 
يُ الفاعلة   اب سم  ما   "Social Stories"  االجتماعية لقصص  ى 

(Sansosti, Powell-Smith Kincaid, 2004).  أشار    فقد
 National Autismحد )و ركز الوطين للتامل التقرير الصادر عن  

Center, 2015)    األدلةإىل على  املبنية  املمارسات  من    أهنا 
ولقد كانت    . ذوي اضطرب طيف التوحد  التالميذللتعامل مع  

ا عام  االجتماعية    لقصص بداية  طريق 1991يف  رهتا  طو   مُ   عن 
قريي   مع  كانت    إذ  (،(Carol Grayكارول  تستخدمها 

التوحد  ذوي   هاتالميذ طيف  عام  مث  ،  اضطراب    1993يف 
ميكن استخدامها من قبل معلمي  تعليمية    كاسرتاتيجية   نشرهتا

 (.  Gray & Garand, 1993)هؤالء التالميذ  
مدعومة    قصرية   ية  نص    ل  مجُ من  االجتماعية القصص    تتكون و 

ورسوم   هبدف بصور    ي ذو   ميذالتال مساعدة    توضيحية 
الصحيح اضطراب   الفهم  على  التوحد  للمواقف    طيف 

املختلفة،   كتابتها  االجتماعية  خالل  مناسب  من  مبستوى 
ن  ومن الضروري معرفة أ(.  Gray, 2004) موخصائصهلقدراهتم  

والرسوم التوضيحية املستخدمة يف تكوين    ،املكتوبة  مل اجلُ مجيع 
االجتماعية   موقفتص  القصة  إىل    هتدفو   ،اً معين  اً اجتماعي  اً ف 

التالميذ مهارةً اضطراب    يو ذ  تعليم  التوحد    سلوكيةً   طيف 
  ويساعدهم على  ،النمائية  مخصائصه   يراعى فيهبشكل    حمددةً 

وختتلف    . ( Gray, 2004)فعالية    أكثر بشكل    املهارة اكتساب  
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األ عن  االجتماعية  التدريسية  القصص    إذ  ؛ املباشرةساليب 
التالميذ فهم  تساعد  والسلوك املوقف    على    االجتماعي، 

فعله  امل منه  اجلُ طلوب  عرض  خالل  أمامه   ملمن    التوضيحية 
(Ivey, Heflin, & Alberto, 2004)  . 

احتوت  و  األوليةقد  صورهتا  يف  االجتماعية    ، القصص 
  الوصفية اجلملة  وهي:  مل  اجلُ أشكال من    ربعةأعلى  ساسية  واأل

""descriptive sentence،   التصوريةاجلملة  وperspective 

sentence"،"   الجيابيةو  affirmative" الداعمة  وأ   اجلملة 

sentence"   التوجيهيةواجلملة "directive sentence"  (Gray & 

Garand, 1993; Gray, 2004; Reynhout & Carter, 2006؛  
و  سليمان،    صبحت أ ف     تطورتمث    ، (2016  ، الشريف  عواد، 

على   من  حتتوي  أشكال  يف    ملاجلُ ستة  استخدامها  ميكن 
اجلملة  و التصورية، اجلملة و الوصفية، اجلملة  : وهي  عداد القصةإ

الجيابية،  التوجيهية،   و  أ  التعاونيةاجلملة  و واجلملة 
  الضابطةاجلملة  و ،  " "cooperative sentenceالتشاركية

control sentence""  )؛  2016،  وآخرون،  عوادGray, 2004 

& Gray, 2014; Reynhout & Carter, 2006)  . 
الضروري  و  حتتوي  من  على  أن  االجتماعية  اجلملة  القصة 

أإىل    ابلضافة   ، الوصفية نوع  أشكال  من    أكثر و  استخدام 
 ,Gray, 2004; Reynhout & Carter)  خرىاألمل  اجلُ 

  شامالً   اً وتوضيح  اً وصف  ،الوصفية اجلمل  تقدم    إذ  ؛( 2006
يف  وما حيتويه بشكل تسلسلي ومرتب،    ، للموقف االجتماعي

املتوقع من اآلخرين  األشياء  توضيح  التصورية  اجلملة  تقدم    حني
هب االجتماعي  ا القيام  املوقف  أاملصو    خالل  اجلملة  ما  ر، 

ن يقوم  منه أ  ملتوقعالألشياء    توضيحاً   للتلميذم  تقد   فالتوجيهية  
  ، خالل املوقف االجتماعي  سلوكية   أم  كانت  لفظيةأ    سواء  اهب

بعكس   سيقوم    لهتوضح  واليت    التشاركية اجلملة  وذلك  من 
املصو   االجتماعي  املوقف  أن  ،  رمبساعدته يف  اجلملة  يف حني 

تقدم   سواء    لهالتوجيهية  خيارات  أم   لفظيةأ  عدة    كانت 
استدعاء  تساعده  سلوكية   القيام املتوقع  األشياء  على    ا هب  منه 
اجلملة الجيابية  وأخرياً فإن  ،  ر املوقف االجتماعي املصو  خالل  

و السلوك املتوقع  يف فهم املهارة أله    ةدتكون مساع    ةو الداعم أ
قيمته  له  يبني  إجيايب  بشكل  ا  ، منه  السلوكي  وحيقق   هلدف 

أجله   من  رمست  وآخرون عواد)  القصة   الذي   ،  ،2016;  
Gray, 2004; Rust & Smith, 2006; Reynhout & 

Carter,2006  .) 
القصة  من    عدد  مراعاة    ويلزم إعداد  عند  األسس 

أنه    ، االجتماعية  االجتماعية   هتدف  أال جيب  منها  إىل    القصة 
من  فقط    التلميذ تعليم   بل  والتوجيهات    ،التعليمات جمموعة 
أ أ  ن جيب  الوصفكثر  تركز  إىل    ابلضافة والتوضيح    ،على 

وصف   االجتماعيو   ، مطابقتقدي  للموقف  بشكل    مناسب 
اكتساب  يساعده   منه السلوك    ظهاروإ   ، املهارةعلى  .  املتوقع 

توجيهية  مجلة ن حتتوي القصة االجتماعية على جيب أ ،وكذلك
مجلتني  بعد   أفيتني  وص كل  القصة  سرد  خالل  األقل  و  على 

 ;Scattone, Gray, 1998; Gray, 2000)  املوقف االجتماعي 
Spencer, ; Wilczynski, Edwards & Rabian, 2002

Simpson & Lynch, 2008;) . 
)و   قريي  عددGray, 2000حددت  عند    اً (  اخلطوات  من 

 : ، وهيالبدء يف إعداد قصة اجتماعية
اهلدف   .1 حتديد  تقدميها  املهارة  و  أجيب    للتلميذاملراد 

 . بشكل دقيق 
املعلوما  .2 وحتديد  مجع  الكافية  جيب  املوقف  ت  حول 

حتديد  خالل  من  للتلميذ  املراد تقدميها    واملهارة  ،االجتماعي
يتطلب  الذيواألشخاص    ، والزمان  ، املكان املوقف  ن 

 تواجدهم فيه. 
مراعاة   .3 القصة االجتماعية جيب    تقسيمها إىلعند كتابة 

أ )ثالثة  خاتة(حمتوى  و ،  ومقدمةعنوان،  جزاء  تقدي  و   ،مث 
و النشاط السلوكي  أ  املهارةحتتوي على كلمات توضح    ل  مجُ 

التلميذ  ن يتصوره  الكتابة حسب ما ميكن أ و   املراد تصويره، 
االجتماعي   واضحةستخدام  ابللموقف    ، قة ودقي   لغة 

 قصري. ومجل جيابية وإ
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االجتماعية   .4 القصة  تقدي  على  ز  ابلرتكي للتلميذ  جيب 
منها هلا   ،اهلدف  املوضوع    خمطط ومرتب بشكل    ،والعنوان 

 .  له 
االجتماعية    د  وتع األساليب القصص    ة املناسب   من 

التوحد    ذوي   التالميذ مع    ستخدام لال طيف  يف  اضطراب 
رسة حىت  املد  ما قبل الدراسية ابتداء من مرحلة    املراحلخمتلف  

أ  مادام  الثانوية  السمع  قدرة    م لديهن  املرحلة    ، لبصروا على 
 ,Gray & Garandخراج بعض األصوات )قدرة على إ  مولديه

استخدامقد  لو (.  1993 ذوي    التالميذ  تدريبيف    هات 
التوحد   طيف  خمتلفةاضطراب  سلوكية  مهارات  بشكل   على 

نتائج دراسة كروزير و تيتاين )  إذفعال.    & Crozierأشارت 

Tincani, 2007  يف فعالية  هلا  االجتماعية  القصص  أن  إىل   )
غري    تدعيم السلوك  وخفض  الجيايب،  االجتماعي  السلوك 

املرغوب فيه لدى تلميذين من ذوي اضطراب طيف التوحد يف  
 أثناء اللعب مع أقراهنم العاديني. يف  مرحلة ما قبل املدرسة 

شان     أشار  أخرى  دراسة  أن    (Chan, 2009)ويف  إىل 
التواصل،   وتنمية  دعم  يف  فعالية  هلا  االجتماعية  القصص 

التالميذ ذوي اضطراب طيف  والرتك يز البصري لدى ستة من 
وآخرون  التوحد يف فصول التعليم العام. كما استخدم كورميبش 

(Quirmbach, Lincoln, Feinberg-Gazzo, Ingersoll & 

Anderws, 2009)    مهارات تطوير  يف  االجتماعية  القصص 
اضطراب   ذوي  التالميذ  من  جمموعة  لدى  اجلماعي  اللعب 

سنة، وأشارت    14إىل    7ترتاوح أعمارهم ما بني    طيف التوحد 
نتائج الدراسة إىل فعالية القصص االجتماعية يف تنمية مهارات  

 . اللعب اجلماعي
 ,Adams)  ني وآخر آدامز  دراسة   من  تبني  النطاق  نفس  ويف  

Gouvousis, VanLue, & Waldron, 2004  فعالية استخدام )
يف  حباط  يف خفض الشعور ابلفشل والالقصص االجتماعية  

لدىأ املنزلية  الواجبات  إكمال  ذوي    التالميذ من  عي  نة    ثناء 
التوحد.  اضطراب   ومريندا  دراسة كواك  شارت  أ كذلك  طيف 

(Kuoch & Mirenda, 2003)    القصص  إىل استخدام  فعالية 

غري   السلوكيات  تكرار  خفض  يف  فيها املاالجتماعية    رغوب 
  تالميذ   ةمن الفم ورميه( لدى ثالثالطعام خراج وإ)مثل الصراخ 

نتائج عدة  من    يضاً أ   وتبني طيف التوحد.    اضطراب  من ذوي 
)دراس  ,Agosta, Greatz, Mastropieri, & Scruggsات 

2004; Reynhout & Carter, 2007 أن  (  2016،  حبيب   ؛
فع    استخدام االجتماعية  السلوك    ال  القصص  خفض  يف 

لر  ت شارت دراسة كويوكذلك أ .  لديهمرغوب فيه  املالنمطي غري  
فعالية  إىل    Kuttler, Myles & Carlson, 1998))ن  يوآخر 

مسببات   خفض  يف  االجتماعية  القصص  النوابت  استخدام 
ما  ،املتكررة ن  يوآخر لورمير  دراسة  أيضاً  كدته  أ  وهذا 

(Lorimer, Simpson, Smith Myles & Ganz, 2002)   أبن  
منع حدوث النوابت  يف    ساهماستخدام القصص االجتماعية  

 طيف التوحد.   اضطراب لذوي  املتكررة
استخدام القصص االجتماعية  لية  عاف  وأظهرت الدراسات  
الوظيفي    حتسني يف   األداء  ذوي    التالميذ دى  لمستوى 

كما  (.  Hutchins & Prelock, 2013)اضطراب طيف التوحد  
اضطراب طيف التوحد  ذوي    التالميذيف تدريب  فاعليتها  تبني  

التكيفي   السلوك  مهارات  احلياة    وجه ب على  ومهارات  عام، 
ب و خاص    وجهاليومية  العادي  الصف  أقراهنم  داخل  جبانب 
  هذا السن   قبل املدرسة أم    يف سنهم    من   لدى   سواء   العاديني 

و ) وعبدات،  والسرطاوي،   ,2014Braumontطه،  املهريي، 

لية يف  عفاله  القصص االجتماعية    استخدام كما أن  .  ( ;2008
يف  م  حتسني األداء  االجتماعية ستوايت  والتفاعل    ،املهارات 

لدى  او   ،االجتماعي اللفظي  اضطراب    ذوي  التالميذلتواصل 
،  خرونوآ  محد أ   ;2016  ،القصريين   ;2008  ، )علي  طيف التوحد

2016Brown & Stanton-Chapman, 2015 ;)  . ت  يضاً  وأ
ذوي    التالميذاعية يف تسهيل انتقال  القصص االجتماستخدام  
مرحلة  اضطراب   من  التوحد  أإىل    دراسية طيف    ، خرى مرحلة 
 (. Briody & McGarry, 2005خربة جديدة )إىل  ومن خربة

ملدى  وتبني من مراجعة األدبيات تناول عدد من الدراسات  
داخل   االجتماعية  للقصص  واملعلمات  املعلمني  استخدام 
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حنو    ، املدارس اجتاهاهتم  ومعرفة  والتأهيلية،  التعليمية  واملراكز 
 ,Reynhout & Carterوكارتر )نهوت ري قام  فقد ،استخدامها 

معرفة    ت هدفبدراسة    ( 2009   ي معلماستخدام    مدى إىل 
ل   ي ذو   التالميذ  التوحد  طيف  االجتماعيةاضطراب    ، لقصص 

استخدامها  حنو  مع    ،واجتاهاهتم  فعاليتها  إىل  ابلضافة 
من    ،تالميذهم الدراسة  عي  نة  ومعلمة.    105وتكو نت  معلم 

الدراسة    ظهرتأو  يستخدمون  نتائج  املشاركني  مجيع  أن 
ما يقارب    يف حني   فصوهلم الدراسية،القصص االجتماعية يف  

  فصوهلمابلضافة إىل    ، ٪ منهم يستخدموهنا خارج املدرسة29
اجتاهاهتالدراسية.   إىل  استخدام  م وابلنظر    ظهر فقد    ها حنو 

اجتاهات   هناك  وجود  أن  وتبني   يَرون  ٩٣إجيابيه،  منهم   ٪
٪(  78وسهولة تطبيقها يف خمتلف البيئات التعليمية و)فاعليتها  

من   لعدد كبري  مالئمة  أهنا  وكذلك  التالميذ يـََرو ن  أن    يرون، 
مع    ها استخدام فعالية  على    التالميذأكثر  قدرة  لديهم  الذين 

 التواصل اللفظي.    
( ديف  بDev, 2014وقام  املنهج  دراسة  (  استخدمت 

التعرف على مستوى    دفهب  (qualitative approach)  النوعي 
ذو   ة عرف م التالميذ  التوحد    ي معلمات  طيف  كيفية  باضطراب 
على  و   ، االجتماعية القصص  واستخدام    عدادإ التعرف 

استخدامها   اجتاهاهتن  فعالية  مبقابلة    وقد  . حنو  الباحث  قام 
امل  ست و علماتمن  الدراسةأ،  نتائج  ضعف    شارت  إىل 

االجتماعية  القصص  إعداد  وضحت  أو   ،معرفتهن حول كيفية 
ا حنو فعالية  ا إجيابيً ا أن مجيع املعلمات أظهرن اجتاهً نتائج أيضً ال

لدى    ها استخدام االجتماعية  املهارات  تنمية  هن  تالميذيف 
سبيل   على  منها  أخرى  تطبيقات  مع  استخدامها  يتم  عندما 

 "pictures"مثل الصور   "visual aids" املثال: املعينات البصرية  
 .  reminder cards"او البطاقات التذكريية "

قام ذاته  السياق  وكيمب    ، العتيب   ويف  ودميرتايدي، 
(Alotaibi, Dimitriadi & Kempe, 2016  )  ابستخدام    بدراسة
هبدف سلوب  أ تصورات    املقابلة    للتالميذ  اً معلم  (15)معرفة 

التوحد   ي ذو  طيف  القصص    اضطراب  استخدام  حول 

الدراسة  االجتماعية. نتائج  املعلمني  أ  إىل   وأشارت  مجيع  ن 
ت   القصص    مقابلتهم  تالذين  استخدام  هلم  سبق  قد 

لديهم  أ كما  االجتماعية.   املعلمني  إجي أيضاً  ن  حنو  اجتاه  ايب 
القصص  الوعي  الكتساهبم    ابلضافة   استخدامها،  مباهية 

إ وكيفية  وضحت  أ كذلك   .واستخدامها  ، عدادها االجتماعية 
الربامج  عدم   أن نتائج  ال التقنية  واأل  ، توفر  يف  املساع  جهزة  دة 

عدم وجود قصص  إىل    ابلضافة   ، عرض القصص االجتماعية 
مُ  تعيق    ؛ وبيئتهملثقافتهم    ا مالئمً   إعداًداة  عد  اجتماعية  قد 

االجتماعية مهم  ااستخد أمهية  للقصص  من  الرغم  وعلى   .
الدراسة؛   هذه  هلا  توصلت  اليت  على  أ  فإهناالنتائج  جريت 

،  الرتبية اخلاصة  املعلمني الذكور فقط، الذين يعملون يف معاهد 
على   تشمل  ومل  طالهبم،  مع  استخدامها  هلم  سبق  والذين 

واملراكز    ،املعلمني احلكومية،  املدارس  مجيع  يف  واملعلمات 
 . اخلاصة 

الدر واستكمااًل  اجملال أتيت  السابقة يف هذا  للدراسات  اسة   
معلمي  مجيع  الستهداف  التال  احلالية  ذوي  ومعلمات  ميذ 

ابملدارس  اض الدراسية  املراحل  مبختلف  التوحد  طيف  طراب 
اخلاصة  واملراكز  استخدامها   احلكومية  هلم  سبق  مع    سواء 

 . و مل يسبق هلمتالميذهم أ

 : مشكلة الدراسة
األ  مراجعة  من  السابقة  يتضح    ني املختص  مناداةُ دبيات 

التوحد يف    التالميذتربية وتعليم    بضرورة ذوي اضطراب طيف 
بت فعاليتها  املث  العالجية  األساليب  واستخدام    ، املدارس العادية

  القصص   د  عوتُ ،  (National Autism Center, 2015)  علمياً 
يُ األساليب  تلك    إحدىاالجتماعية   ابستخدامها  نصَ اليت  ح 

طيف    التالميذمع    ا واسعً   استخداًما اضطراب  التوحد  ذوي 
  والسلوكيات املرغوب فيها   تدريسهم املهارات االجتماعية   عند

(Adamas et al, 2004; Sansosti, 2008; Test, Richter, 

Knight & Spooner, 2011،)  أن وجهات نظر املعلمني    غري
لذا  قد حتول دون استخدامها؛ الفاعلة  األساليب  حول  السلبية  
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القصص  دراسة  فإن   استخدام  حنو  املعلمني  نظر  وجهات 
  مراً عد أ يُ   االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد

تقبلهم    اً ح  ومل    ماً هم مدى  ذلك   ،ستخدامها الملعرفة    ومع 
فإن    ، وعليه يف تلك الدراسات  دبيات ندرةً مراجعة األأظهرت  

حاجة   نظر  لدراسة    هناك  حول    هؤالء وجهات  املعلمني 
العوائق    ، همتالميذمع    استخدامها  واليت قد تساعد يف حتديد 

 ;Alotaibi et al.; Dev, 2014)  حتول دون استخدامها د  اليت ق

Reynhout & Carter, 2009)  .  من خالل مالحظة    تبني  كما
وزايرهتمني الباحثَ  تُ   ا ،  اليت  املدارس  من  اخلدمة  جملموعة  قدم 

هناك    للتالميذ أن  التوحد،  طيف  اضطراب  يف  ة  ل  ق  ذوي 
يرجع،  التالميذ مع هؤالء  القصص االجتماعية  استخدام     وقد 

استخدام املعلمني هلا، مما    ة حوليوجود وجهات نظر سلب إىل  
هؤالء  حير   الفوائد    التالميذ م  ممن  استخدامها  ن جر  العائدة  اء 

؛ لذا  إمكانية دجمهم مع أقراهنم العادينيرص ، ويقلل من فُ معهم
وجهات  ما  ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس:  

اخلاصة   معلمي نظر   القصص  استخدام    حنو   الرتبية 
 ؟ ذوي اضطراب طيف التوحد التالميذ مع  االجتماعية 

 : أسئلة الدراسة
   :ية ت اآلاألسئلة عن الجابة الدراسة احلالية  حتاول

نظر    ما   -1 اخلاصة   معلميوجهات  استخدام    الرتبية  حنو 
مع   االجتماعية  طيف    التالميذ القصص  اضطراب  ذوي 

 التوحد؟ 
حول  توجد    هل   -2 املشاركني  استجاابت  بني  اختالفات 

نظرهم   مع  وجهات  االجتماعية  القصص  استخدام  حنو 
ملتغري    التالميذ  تعزى  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي 
 اجلنس؟ 

توجد    -3 حول  هل  املشاركني  استجاابت  بني  اختالفات 
مع   االجتماعية  القصص  استخدام  حنو  نظرهم  وجهات 

التوحد   اخلربة  التالميذ ذوي اضطراب طيف  ملتغري  تعزى 
 يف التدريس؟ 

حول  توجد    هل   -4 املشاركني  استجاابت  بني  اختالفات 
مع   االجتماعية  القصص  استخدام  حنو  نظرهم  وجهات 

التوحد   تعزى ملتغري وجود  التالميذ ذوي اضطراب طيف 
   ؟ تدريب مسبق على إعداد وتطبيق القصص االجتماعية

توجد    -5 حول  هل  املشاركني  استجاابت  بني  اختالفات 
االج القصص  استخدام  حنو  نظرهم  مع  وجهات  تماعية 
التوحد   طيف  اضطراب  ذوي  ملتغري  التالميذ  تعزى 

 االستخدام املسبق للقصص االجتماعية؟ 
توجد    -6 حول  هل  املشاركني  استجاابت  بني  اختالفات 

مع   االجتماعية  القصص  استخدام  حنو  نظرهم  وجهات 
تعزى ملتغري املؤهل  التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد  

 الدراسي؟ 

 : هدف الدراسة
احلالية الدراسة  نظر    معرفة إىل    هدفت    معلمي وجهات 

اخلاصة مع    الرتبية  االجتماعية  القصص  استخدام  حول 
التوحد  التالميذ طيف  اضطراب  مبتغريات  ،  ذوي  وعالقتها 
وجود تدريب مسبق  و ،  واخلربة يف التدريس)اجلنس،    : الدراسة

االستخدام املسبق  و على إعداد وتطبيق القصص االجتماعية،  
 . (املؤهل الدراسيو ،  للقصص االجتماعية 

 : أمهية الدراسة 
 : يتما ي إىل   أمهية الدراسة احلالية ترجع

إضافة تُ  .1 احلالية  الدراسة  اخلاصة    جديدة   عد  الرتبية  ألدبيات 
مع   االجتماعية  القصص  ابستخدام  يتعلق  فيما  العربية 

التوحد  التالميذ  طيف  اضطراب  لقل  ذوي  نظراً  ة  ؛ 
أفراد هذه  مع    هاالستخدام  تالدراسات العربية اليت تطرق

 . واجتاهات معلميهم حنوها الفئة، 
املبنية على البحث  الطرق    ى حدعد القصص االجتماعية إتُ  .2

ذوي اضطراب طيف التوحد؛ لذا    التالميذ لتعليم  العلمي  
وجه معرفة  نظر  فإن  اخلاصة   معلميات  حنو    الرتبية 

القصص االجتماعية   إ استخدام  حتسني  ا يف  م  قد يساهم 
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املعلمني   نظر  على    يف   أو  ، اه جتاهوجهات  حتفيزهم 
 . متالميذهاستخدامها مع  

تدريبية  حتديد االحتياجات ال يف  فيد نتائج الدراسة احلالية  تُ  .3
مبا  التدريبية    الربامجمن خالل  دهم  يتزو يتم    إذ  ؛لمعلمنيل

مع   االجتماعية  القصص  استخدام  لتفعيل  حيتاجونه 
 .ذوي اضطراب طيف التوحد التالميذ 

استخدام القصص االجتماعية مع  سهام يف حتسني واقع  ال .4
التوحد    التالميذ طيف  اضطراب  خالل  ذوي    معرفة من 

املعلمني  نظر  مما  واملعلمات    وجهات  استخدامها  حول 
وجهات النظر الجيابية، أو العمل على    يرتتب عليه زايدةُ 

 . حتسني وجهات النظر السلبية 

 : الدراسةحدود 
 ية: ت حلدود اآلهذه الدراسة ابتتحدد 

نظر    على وجهات  الدراسة  ت اقتصر املوضوعية:    احلدود-1
  التوحد حنو ذوي اضطراب طيف    التالميذ  ومعلمات   معلمي

، وعالقتها  همتالميذاستخدام القصص االجتماعية يف تعليم  
الدراسةمب اشتملت  تغريات  يف  و اجلنس،    :على  اليت  اخلربة 

، ووجود تدريب مسبق على إعداد وتطبيق القصص  التدريس 
االجتماعية  للقصص  املسبق  واالستخدام  ،  االجتماعية، 

   . واملؤهل الدراسي
ابلفصل    الزمنية:  احلدود-2 للبحث  الزمين  اجملال  يتحدد 

 . ه1438-1437الدراسي الثاين من العام الدراسي 
الرايض   الدراسة  ت اقتصر   املكانية:   احلدود-3 مدينة    على 

 ابململكة العربية السعودية. 
على   الدراسةعي  نة    حتددت   البشرية:   احلدود-4   ابالقتصار 

الذين يعملون    التالميذمعلمي   التوحد  ذوي اضطراب طيف 
واملرحلة   االبتدائية،  واملرحلة  األطفال،  رايض  مرحلة  يف 

 . ابملدارس احلكومية واملراكز اخلاصة   املتوسطة، واملرحلة الثانوية

 

 : مصطلحات الدراسة

 : القصص االجتماعية
طيف  اضطراب  ذوي    التالميذتدريس  يف  تستخدم    طريقة 

منهم القيام    توقع يُ حمددة  التوحد مهارات اجتماعية وسلوكيات  
و رسومات  موقف اجتماعي معني ابستخدام صور أخالل    هبا

 (. Gray, 2004) قصريةوصفية   جبملمقرونة توضيحية 
موقفً  أبهنا قصة حتكي  إجرائياً  تستخدم    ااجتماعيً   اوتعرف 

بسيطة لغة  خمتصرة  ، فيها  صور   ، ومجل  رسومات    ،مع  أو 
على   التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  التالميذ    تعلم لتساعد 

 . إجيابية وسلوكيات اجتماعية   ،مهارات  

 اضطراب طيف التوحدالتالميذ ذوي 
اململكة   يف التنظيمي لربامج الرتبية اخلاصة  ف الدليلُ عر   يُ 

م  التوحد أبهن طيف   اضطرابالتالميذ ذوي  العربية السعودية 
"عجز مستمر يف التواصل االجتماعي    لديهمالتالميذ الذين  

خالل ما   والتفاعل االجتماعي عرب سياقات متعددة وذلك من
 : يت ي

 يف التبادل االجتماعي والعاطفي.   العجز .1
يف سلوكيات التواصل غري اللفظي املستخدمة يف    العجز .2

 االجتماعي. التواصل 
التفاهم   العجز .3 وعالقات  وصيانة  تطوير  )يف  وزارة  " 

 . (11ص، 1437التعليم، 
الذين ت تشخيصهم  التالميذ    أبهنمإجرائياً    ون ويعرف        

التوحد طيف  قبل    ابضطراب  هبا  من  يعمل  رمسية  جهات 
جمال  و خمتص يف  و ن  اضطراب  ذوي  األطفال  تشخيص  تقييم 

تعليمهم  ،  التوحدطيف   الفصول    وأاملعاهد،  يف    ويتلقون 
 املراكز اخلاصة.  وأ ، التعليم العام دارس مب  هلمخصصة امل

 اوإجراءاهت الدراسة منهج  
منهج البحث الوصفي الذي يدرس  م  اابستخدالباحثان قام  

ا الظاهرة     ميكن االستفادة منها استنتاجات  إىل    لوصول هبدف 
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)عبيدات، وعدس،    احلايل أو املستقبلي   يف فهم وتطوير الواقع 
لطبيعة  املنهج األنسب    د  ألنه يعوذلك  (؛  2005وعبد احلق،  

اليت  اإىل    للوصولو   ،ة احلالي  الدراسة   الباحثان سعى  يألهداف 
 حتقيقها. إىل 

 : الدراسة جمتمع  
جمتمعُ تكو   ومعلمات    ة الياحل  الدراسة   ن  معلمي  مجيع  من 
التوحد    التالميذ طيف  اضطراب  احلكومية ذوي  املدارس    ، يف 

اخلاصة   الدراسي  واملراكز  للعام  الرايض  -1437مبدينة 

بـــــ  ه1438 عددهم  واملقدر  ومعلمة   (400)،  حسب    معلماً 
 البياانت املتوفرة من اجلهات ذات العالقة.  

 : الدراسةنة عي  
التالميذ   ومعلمات  معلمي  مجيع  على  االستبانة  توزيع  ت 
واملراكز   احلكومية،  املدارس  يف  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي 

  ، ومعلمة   معلماً (  344)اخلاصة مبدينة الرايض، وقد استجاب  
(  1اجلدول رقم )ويبني  معلمة.    (178)معلماً و   ( 166)منهم  

 . الدراسةتوزيع العينة بناًء على متغريات 
 

 1جدول 
 : الدراسةعينة خصائص  
 النسبة املئوية التكرار املتغريات م

 48 166 ذكر اجلنس  1
 52 175 أنثى

 87 298 بكالوريوس  دراسي ال   املؤهل 2
 13 44 ماجستري 

 سنوات اخلربة  3

 25 86 سنوات  3أقل من  
 34 117 سنوات  6إىل    سنوات  4من  
 22 77 سنوات  9إىل    سنوات  7من  

 19 64 سنوات   9أكثر من  

 24 82 نعم القصص االجتماعية   إعداد وتنفيذوجود تدريب على   4
 76 262 ال 

 االجتماعية لقصص  ل  االستخدام املسبق 5
 59 204 نعم
 41 140 ال 

 : الدراسةأداة 
القيام بعدد من  خالل  من    الدراسةقام الباحثان ببناء أداة  

 اخلطوات وهي: 
 . مبوضوع الدراسة املتعلق طار النظري المراجعة  .1
استخدام   .2 موضوع  حول  السابقة  الدراسات  مراجعة 

طيف  القصص   اضطراب  ذوي  التالميذ  مع  االجتماعية 
(  ;Alotiabi et al, 2016; Cavanaugh, 2012التوحد 

Dev, 2014; Reynhout & Carter, 2009; 

Williamson-Henriques,2013.)   

األجنبية  مراجعة   .3 العالقةاالستباانت  ستخدام  اب  ذات 
مع   االجتماعية  طيف    التالميذ القصص  اضطراب  ذوي 

 ,Cavanaugh, 2012; Reynhout & Carter) التوحد

2009; Williamson-Henriques, 2013 .) 
ما  د على  اعتم االستبانة ابالصياغة العبارات املتضمنة يف   .4

 الدراسات.  تلكيف  ورد
من  وتكونت  وبناء على اخلطوات السابقة ت بناء االستبانة،  

املشاركني    إذ،  قسمني أولية عن  األول معلومات  القسم  جيمع 
اخلربة،  و ،  دراسي الؤهل  املو اجلنس،    :وهي وجود  و سنوات 
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االجتماعية،   القصص  استخدام  على  واالستخدام  تدريب 
االجتماعية.ل  املسبق الثاين  يف حني  لقصص  القسم  من    مشل 

تقيس    (26)على    -النهائيةبصورته  -االستبانة   وجهات  فقرة 
املعلمني   مع  حنو  نظر  االجتماعية  القصص    التالميذ استخدام 

اضطراب   التوحد.ذوي  من    طيف  عليها  املشاركون  وأجاب 
اختيار  )أربع    هم:خالل  بشدة )مخس درجات(، موافق  موافق 

ن(، غري  )ثالث درجات(، غري موافق )درجتا   حمايددرجات(،  

ستخدام املعادلة  م الباحثان اباقو موافق بشدة )درجة واحدة(،  
لتصنيف  تاآل مستوايت  إىل    املشاركنيجاابت  استية  مخسة 

 متساوية املدى: 
قيمة )أكرب   = )املدى(  الفئة  عدد  أصغر  -طول   ÷ قيمة( 

التصنيف  إىل   للوصول، 0.80=    5( ÷  1-5بدائل األداة = )
 (.   2املوضح يف اجلدول رقم )

 2جدول 
 : الدراسةتوزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة 

 الوصف  سلب بدرجة عالية  سلب  متوسط إجيايب  إجيايب بدرجة عالية الوصف 
 مدى املتوسطات  1.80-1.00 2.61-1.81 3.42-2.62 4.23-3.43 5.00-4.24 مدى املتوسطات 

 الوصف  سلب بدرجة عالية  سلب متوسط  إجيايب  إجيايب بدرجة عالية الوصف 

 إجراءات الدراسة 

 : صدق وثبات أداة الدراسة
 : احملكمنيصدق  

على   األولية  بصورهتا  االستبانة  بعرض  الباحثان  قام 
من  عاقات النمائية والفكرية  املختصني يف جمال ال من  جمموعة  

أب التدريس  هيئة  اخلاصةاقسأعضاء  الرتبية  من  يف   م  عدد 
الامعاجل أجل    ،ية سعود ات  فقرات    معرفة من  مناسبة  مدى 

ووضوحالدراسةألهداف  االستبانة   و ها ،  الصياغة  ،  مناسبة 
وعليه ت استبعاد الفقرات اليت مل حتصل على نسبة  ،  اللغوية هلا

تعادل   بناءً 80اتفاق  ت  فأكثر، كما  اقرتاحات    %  على 

إجراءُ  فقرات    احملكمني  بعض  على  الالزمة  التعديالت  بعض 
 . لزايدة وضوحهااالستبانة  

 الصدق العاملي: 
ألداة  و  العاملي  الصدق  من  الباحثان  للتحقق  قام  الدراسة 

الت  بطريقة  إبجراء  االستكشايف  العاملي  فاكتورينج  أ حليل  لفا 
(Alpha factoring  )  هنا أنسب الطرق للتحقق من الصدق  إإذ

التأكد   ت  ذلك  جانب  إىل  واالختبارات،  للمقاييس  العاملي 
العينة عن طريق اختبار كايزر وماير وأولكن   من كفاية حجم 

للتكورية، فكانت     Barteltt ، ومعامل ابرتلت  KMOمعامل  
 (: 5(، و)4(، و)3يف اجلداول ) على النحو اآليت النتائج 

 3 جدول
 اشرتاكيات بنود االستبانة  

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 البند 
 763. 784. 568. 842. 839. 720. 848. 794. 784. االشرتاكيات

 19 18 17 16 15 14 13 12 11 البند 
 650. 827. 749. 831. 818. 816. 575. 617. 750. االشرتاكيات

  28 27 26 25 24 23 22 21 البند 
  833. 855 810. 790. 825. 647. 576. 656. االشرتاكيات

 
 



 ( م2019يونيو  /هـ1440الرايض )شوال    – 2العدد  – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية

 

58 

 4 جدول
 قيم اجلذر الكامن ونسبة التباين املفسرة للعوامل 

 احلل العاملي قبل التدوير  العوامل 
 النسبة التجميعية للتباين  نسبة التباين  اجلذر الكامن  
1 18.596 71.524 71.524 
2 1.088 4.185 75.710 

 5جدول 
 تشعبات للعوامل 

توضح نتائج التحليل يف اجلداول املذكورة أعاله أن معامل  
KMO  (، كما حسب معامل ابرتلت  0.974) بلغ Barteltt   

( بدرجات  11735.109كانت قيمة مربع كاي )  إذ  للتكورية 
 (.  0.000( وكانت دالة عند مستوى )325حرية )

ا  التحليل  ذلك وكشف  يوضح  عاملني كما  عن    لعاملي 
(Scree Plot  )  وقيم اجلذر الكامن وفق حمك كايزر، وبلغ اجلذر

( األول  للعامل  )18.596الكامن  وفسر  من  %(  71.524( 
املشاهد،   حنيالتباين  الثاين    يف  للعامل  الكامن  اجلذر  كان 

القيم تشري بوضوح إىل    ه%(، وهذ4.185( وفسر )1.088)
واحد  عامل  ذات  البعد  أحادية  االستبانة  من    أن  أكثر  يفسر 

% من التباين املشاهد، ولذا ت التعامل مع االستبانة على  70
 هذا األساس يف حتليل النتائج. 

 ثبات أداة الدراسة: 
خالل   من  االستبانة  ثبات  من  ابلتحقق  الباحثان  قام 

( ألفا كرونباخ  معامل  (، وأشارت  Cronbach's alphaحساب 
الثبات،   من  عالية  بدرجة  تتمتع  االستبانة  أن  إىل    فقد النتائج 

 (. 984.كانت درجُة ثباهتا )

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 البند 
 520. 871. 882. 732. 907. 911. 844. 921. 891. 885. التشبع 

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 البند 
 910. 772. 872. 794. 908. 904. 894. 715. 761. 828. التشبع 

   28 27 26 25 24 23 22 21 البند 
   828. 715. 890. 884. 907. 786. 757. 770. التشبع 
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 : االتساق الداخلي
من  ت   خالل  التحقق  من  لالستبانة  الداخلي  االتساق 

فقرة درجة كل  بني  االرتباط  معامل  الكلية    ، حساب  والدرجة 
فقرات مرتبطة  الأن  إىل    النتائج  أشارت ، وقد  االستبانةلفقرات  

ومجيعها دالة إحصائًيا عند مستوى    ،الستبانة لابلدرجة الكلية  
يم معامالت االرتباط لكل  ( ق  6ظهر اجلدول رقم )ويُ ، ( 0.01)

 فقرة. 

 6جدول رقم 
 معامالت ارتباط كل فقرة ابلدرجة الكلية لالستبانة  

 معامل االرتباط  الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة 
1 0.891** 11 0.834** 21 0.775** 
2 0.894** 12 0.768** 22 0.766** 
3 0.924** 13 0.724** 23 0.803** 
4 0.854** 14 0.897** 24 0.909** 
5 0.914** 15 0.908** 25 0.888** 
6 0.910** 16 0.911** 26 0.894** 
7 0.744** 17 0.798**   
8 0.855** 18 0.874**   
9 0.876** 19 0.781**   

10 0.543** 20 0.910**   
    0.01** دالة عند مستوى  

 : األساليب اإلحصائية

  SPSSبرانمج  إىل   دخاهلا االنتهاء من مجع البياانت ت إعد  ب     
 ية لتحليلها، وهي: تاآل الحصائية  األساليب واستخدام 

مئوية،    الحصاءات  .1 ونسب  تكرارات،  من  الوصفية 
معيارية،   واحنرافات  حسابية،  وذلك  تب،  رُ و ومتوسطات 

استخدام   حول  املشاركني  نظر  وجهات  على  للتعرف 
مع   االجتماعية  طيف    التالميذالقصص  اضطراب  ذوي 

 التوحد. 
املستقلة   اختبار  .2 للمجموعات   Independent)  )ت( 

Samples T-Test  )  أجل عند  من  املتوسطات  مقارنة 
( الداللة  أقل   (0.05مستوى  من    عالقةملعرفة  ،  أو  عدد 

، وجود دورات  املؤهل الدراسي)اجلنس،    الدراسةمتغريات  
مع    يف تدريبية   االجتماعية  القصص    التالميذ استخدام 

يف   سابقة  جتربة  وجود  التوحد،  طيف  اضطراب  ذوي 
ذوي اضطراب    التالميذ استخدام القصص االجتماعية مع  

التوحد  استخدام  ب(  طيف  حول  املشاركني  نظر  وجهات 
مع   االجتماعية  طيف    التالميذالقصص  اضطراب  ذوي 

 . التوحد
األحادي  اختبار .3 التباين   one-way analysis of)  حتليل 

variance  )  أجل مستوى  من  عند  املتوسطات  مقارنة 
اخلربة  )  الدراسةمتغري  عالقةملعرفة ، أو أقل   (0.05الداللة )

وجهات نظر  بن من أكثر من جمموعتني  املكو  (  يف التدريس 
  التالميذ املشاركني حول استخدام القصص االجتماعية مع  

 . ذوي اضطراب طيف التوحد

 ومناقشتها  الدراسة نتائج 
األول:   استخدام  السؤال  حنو  املعلمني  نظر  وجهات  ما 

مع   االجتماعية  طيف    التالميذالقصص  اضطراب  ذوي 
 التوحد؟ 

خالل  األول  السؤال    عن لجابة  ا  ت ت    حساب  من 
التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات  
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كما ت حساب املتوسط  فقرات االستبانة،  ل والرتب،  املعيارية،  
املعياري   واالحنراف  اجلدول  لًيالالستبانة كاحلسايب،  ويعرض   .

 ( تلك النتائج.  7رقم )

  7جدول 
نظرهم حول استخدام التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والرتب، الستجاابت املشاركني عن وجهات 

 القصص االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد، وترتيبها تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية 

 موافق  غري  الفقرات م
 وبشدة

 غري
 موافق موافق  حمايد  موافق 

االحنراف   املتوسط وبشدة
 الرتتيب  املعياري 

 املفضلة التدريسية  األساليب  من  االجتماعية  القصص  استخدام 17
 .لتالميذي 

 1 1.148 3.23 67 57 123 81 16 ت
% 4.7% 23.5% 35.8% 16.6% 19.5% 

 معلمي  مجيع  قبل من  االجتماعية  القصص استخدام  املفيد  من 19
 .الدراسية صفوفهم يف  التوحد اضطراب  ذوي  التالميذ 

 2 1.210 3.22 69 69 93 93 20 ت

% 5.8% 27.0% 27.0% 20.1% 20.1% 

 صفي يف االجتماعية  القصص استخدام  علي   يسهلُ  7
 69 66 97 86 26 ت

3.19 1.230 3 
% 7.6% 25.0% 28.2% 19.2% 20.1% 

 انتباه  جذب  على االجتماعية القصص  استخدام يساعد 18
 .جديدة  مهارات  تدريسهم  أثناء يف   تالميذي

 4 1.234 3.15 72 55 90 107 20 ت
% 5.8% 31.1% 26.2% 16.0% 20.9% 

 تدريس  يف  يوميًا االجتماعية القصص  الستخدام ابالرتياح أشعر 21
 . تالميذي

 5 1.135 3.10 51 64 118 89 22 ت
% 6.4% 25.9% 34.3% 18.6% 14.8% 

 6 1.248 3.08 70 50 81 122 21 ت .يل ممتع  صفي يف االجتماعية  القصص  استخدام 15
% 6.1% 35.5% 23.5% 14.5% 20.3% 

 من  تالميذي االجتماعية مع استخدام القصص مُيك  ن  سوف 24
 .بسهولة املناسبة  السلوكيات تقليد

 7 1.247 3.08 72 45 87 119 21 ت
% 6.1% 34.6% 25.3% 13.1% 20.9% 

20 
 على  تالميذي  مساعدة  يف االجتماعية  القصص  استخدام ُيسهم

 .اجتماعية  وأكثر أنسب  بطريقة التصرف 
 68 55 71 134 16 ت

3.07 1.235 8 
% 4.7% 39.0% 20.6% 16.0% 19.8% 

 السلوكيات من  احلد  يف االجتماعية  القصص  استخدام يسهم 25
 .الصف داخل  لتالميذي الصعبة والسلوكيات  املزعجة

 9 1.200 3.07 59 62 88 114 21 ت

% 6.1% 33.1% 25.6% 18.0% 17.2% 

 10 1.230 3.06 70 43 88 125 18 ت .لتالميذي ومشوق ممتع  االجتماعية  القصص  استخدام 14
% 5.2% 36.3% 25.6% 12.5% 20.3% 



 ... وجهات نظر معلمي الرتبية اخلاصة حنو استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ حسني احلسني:  نب  راشد بن عبدالرمحن الدابس وعبدالكري 

 

61 

22 
 األهداف لتحقيق اجتماعية  قصص  واستخدام  إعداد  أستطيع
 .بتالميذي اخلاصة  املختلفة  السلوكية 

 51 68 96 110 19 ت
3.06 1.154 11 

% 5.5% 32.0% 27.9% 19.8% 14.8% 
 

16 
 يف  بفعالية االجتماعية القصص  استخدام يساعد

 .لتالميذي  املناسبة  السلوكيات  زايدة 

 12 1.260 3.04 65 56 81 113 29 ت

% 8.4% 32.8% 23.5% 16.3% 18.9%  

 تنفيذ ويسهل يدعم االجتماعية  القصص  استخدام 9
 .السلوكية التدخل  برامج 

 13 1.241 3.03 62 59 76 122 25 ت

  % 7.3% 35.5% 22.1% 17.2% 18.0%    

13 
 من  للحد  اجتماعية  قصص إعداد السهل  من

 14 1.197 3.03 58 61 77 131 17 ت .السلبية السلوكيات 

  % 4.9% 38.1% 22.4% 17.7% 16.9%    

1 
 يف  وانفع مفيد  االجتماعية  القصص  استخدام

 15 1.312 3.01 76 37 75 125 31 ت .تالميذي تدريس 

  % 9.0% 36.3% 21.8% 10.8% 22.1%    

 تالميذي يدعم االجتماعية  القصص  استخدام 4
 .األكادميية املهارات  وممارسة  لتعلم

 16 1.236 3.01 60 59 72 129 24 ت

  % 7.0% 37.5% 20.9% 17.2% 17.4%    

 مهارات لتنمية  اجتماعية  قصص  إعداد  السهل  من 12
 .لتالميذي  إجيابية  وسلوكيات

 17 1.218 3.01 56 66 72 127 23 ت

  % 6.7% 36.9% 20.9% 19.2% 16.3%    

2 
 ذوي التالميذ  مع  االجتماعية  القصص  استخدام
 أهداف  لتحقيق مهم طيف التوحد  اضطراب 

 .الفردية الرتبوية  اخلطة
 18 1.231 3.00 59 58 76 126 25 ت

  % 7.3% 36.6% 22.1% 16.9% 17.2%    

8 
 ممارسات االجتماعية القصص  استخدام يدعم

 19 1.218 3.00 61 49 84 128 22 ت .والصفية  التدريسية املعلمني

  % 6.4% 37.2% 24.4% 14.2% 17.7%    

 تالميذي يدعم االجتماعية  القصص  استخدام 3
 .االجتماعية املهارات  وممارسة  لتعلم

 20 1.279 2.98 66 53 59 140 26 ت

  % 7.6% 40.7% 17.2% 15.4% 19.2%    

6 
 تالميذي يدعم االجتماعية  القصص  استخدام

 21 1.335 2.98 73 47 60 128 36 ت .اليومية احلياة  مهارات  وممارسة  لتعلم

  % 10.5% 37.2% 17.4% 13.7% 21.2%    

11 
 أماكن  يف للتطبيق  قابلة االجتماعية  القصص 

 22 1.330 2.96 74 38 70 125 37 ت .خارجها أم املدرسة  داخل  سواء  خمتلفة
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  % 10.8% 36.3% 20.3% 11.0% 21.5%    

 تالميذي يدعم االجتماعية  القصص  استخدام 5
 .التواصل مهارات  وممارسة  لتعلم

 23 1.307 2.94 66 54 51 141 32 ت

  % 9.3% 41.0% 14.8% 15.7% 19.2%    

26 
االجتماعية إىل  القصص  استخدام يؤدي سوف
 24 1.262 2.94 62 48 69 136 29 ت .تفاعلية تعلم  بيئة  خلق 

  % 8.4% 39.5% 20.1% 14.0% 18.0%    

 واستخدام إعداد  كيفية  حول تدريب  املهم من 23
 .االجتماعية  القصص 

 25 1.458 2.88 77 46 51 100 70 ت

  % 20.3% 29.1% 14.8% 13.4% 22.4%    

10 
 القصص  الستخدام سلبية آاثر  هناك  ليس

 26 1.189 2.81 46 40 99 121 38 ت .االجتماعية

  % 11.0% 35.2% 28.8% 11.6% 13.4%    

 - 1.05 3.03 املتوسط العام 

( أن املشاركني حيملون وجهات نظر  7يوضح اجلدول رقم )
مع   االجتماعية  القصص  استخدام  حول    التالميذ متوسطة 

التوحد   طيف  اضطراب  احلسايب    إذذوي  املتوسط  كان 
، كما تراوحت قيم املتوسطات احلسابية  ( 3.03) لًيالالستبانة ك

وهذا يتفق مع ما توصلت إليه  .  ( 3.23-2.81للفقرات بني )
 ;Alotiabi et al, 2016; Dev, 2014)السابقة  الدراسات  

(Reynhout & Carter, 2009    أن املعلمني يُظهرون إجتاهاً    يف
عام. وهذه النتيجة تؤكد    وجهإجيابياً حنو القصص االجتماعية ب

املعلمني على استخدام القصص االجتماعية؛    أمهية حتفيز على  
التالميذ  نظرً  مع  استخدامها  جر اء  الفاعلة  الجيابية  لآلاثر  ا 

Ali & Frederickson, 2006 ;ذوي اضطراب طيف التوحد )
Graetz, Bledsoe, Smith, & Simpson, 2003; Dodd, 
Hupp, Jewell, & Krohn, 2008; Mastropieri, & Scruggs, 

; Rust & Smith,2006; Reynhout & Carter, 20112009.; 

Sansosti & Powell-Smith, 2006 .) 
الفقر  أن  جند  فقرة  لكل  احلسابية  للمتوسطات  ات  وابلنظر 

األوىل   ابلفقرةاخلمس  االجتماعية    بدأت  القصص  "استخدام 
ل  املفضلة  التدريسية  األساليب  حسايب  "  تالميذي من  مبتوسط 

تلتها 3.23) استخدامُ   الفقرة   (،  املفيد  القصص    "من 
ال معلمي  مجيع  قبل  من  اضطراب    تالميذاالجتماعية  ذوي 

حسايب   مبتوسط  الدراسية"  صفوفهم  يف  مث  (3.22)التوحد   ،
علي  " فقرة   صفي"    يسهُل  يف  االجتماعية  القصص  استخدام 

حسايب   " و ،  ( 3.19)مبتوسط  الفقرة  جاءت    يساعدبعدها 
يف    تالميذياستخدام القصص االجتماعية على جذب انتباه  

جديدة مهارات  تدريسهم  حسايب  أثناء  مبتوسط   "(3.15)  ،
" كانت  و  األوىل  الفقرات  الستخدام  أخامس  ابالرتياح  شعر 

االج يوميً القصص  تدريس    ا تماعية  مبتوسط    "تالميذي يف 
  :هي كانت اخلمس فقرات األخرية  يف حني  ،  ( 3.10)حسايب  

م وممارسة  لتعل  تالميذياستخدام القصص االجتماعية يدعم  "
، تلتها الفقرة  (2.98ت احلياة اليومية" مبتوسط حسايب )مهارا

خمت" أماكن  يف  للتطبيق  قابلة  االجتماعية  سواء  القصص  لفة 
أ  املدرسة  دها  بع،  (2.96)خارجها" مبتوسط حسايب    مداخل 

"الفقراتجاءت   يدعم  ن  االجتماعية  القصص  استخدام 
و   تالميذي  التواصل"  مهارات  وممارسة  يؤدي  "لتعلم  سوف 

االجت القصص  تفاعلية"  إىل    ماعية استخدام  تعلم  بيئة  خلق 



 ... وجهات نظر معلمي الرتبية اخلاصة حنو استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ حسني احلسني:  نب  راشد بن عبدالرمحن الدابس وعبدالكري 

 

63 

حسايب   "،  ( 2.94)مبتوسط  الفقرة  حول  مث  تدريب  املهم  من 
جتماعية" مبتوسط حسايب  كيفية إعداد واستخدام القصص اال

(2.88 )،   " الفقرة  آاثر  وأخرياً  هناك  الستخدام  ليس  سلبية 
حسايب   مبتوسط  االجتماعية"  مما  و .  ( 2.81)القصص  يتضح 

أظهرت    فقدن هناك عالقة بني املعرفة واالجتاه الجيايب،  أ سبق
ن املعلمني يفضلون استخدام القصص االجتماعية مع  أ النتيجة 

مفيدة أ ويرون    تالميذهم، يرون  وسهلة    ،هنا  االستخدام،كما 
الدرس أب حنو  تالميذهم  انتباه  جذب  يف  ُتساهم  ن  أ كما    .هنا 

يظهروا   مل  عاليً اهتمامً  املشاركني  كيفية    لتدريباب  ا ا  حول 
دعم هذه النتائج ما  تو  جتماعية، القصص االستخدام او   ،إعداد

العتيب    هلي إ توصلت    ،(Alotaibi et al, 2016)  ن يوآخر دراسة 

حنو استخدام القصص    ا إجيابيً  ان هناك اجتاهً أ ىل إ شارتأواليت  

لدى    ،االجتماعية  استخدامها  بكيفية  وعي  وجود  مع 
   املعلمني.

توجد   هل  الثاين:  استجاابت  السؤال  بني  اختالفات 
القصص   استخدام  حنو  نظرهم  وجهات  حول  املشاركني 

تعزى    االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
 ؟ اجلنس ملتغري  

ملعرفة   املستقلة  للمجموعات  "ت"  اختبار  استخدام  ت 
استخدام   املعلمني حول  نظر  درجة وجود فروق بني وجهات 

ذوي اضطراب طيف التوحد    التالميذالقصص االجتماعية مع  
تعزى ملتغري اجلنس، وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول رقم  

(8 .) 

  8جدول 
نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بني متوسطات درجات املشاركني الذكور واإلانث على استبانة وجهات نظر املعلمني حنو استخدام 

 ذوي اضطراب طيف التوحد  التالميذالقصص االجتماعية مع 
 مستوى الداللة  قيمة ت  املعيارياالحنراف   املتوسط احلسايب العدد  املتغري

 643. -464.- 973. 3.00 166 ذكر
 1.116 3.06 178 نثىأ

       
)املعروضة  النتائج  يتضح من   أن8يف اجلدول رقم    ه ال توجد ( 

( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  بني  0.05فروق   )
لتوسطات  امل من  املشاركنيدرجات  احلسابية    واملشاركات 

ملتغري    . انث الو   الذكور عالقة  هناك  ليس  أنه  إىل  يشري  وهذا 
القصص   استخدام  حول  املشاركني  نظر  بوجهات  اجلنس 
الذكر   تستهوي  عادة  االجتماعية  فالقصص  االجتماعية، 

تُع فهي  وعليه  بغض    د  واألنثى،  اجلميع  لدى  مفضلة  طريقة 
أو إاناثً، كما أن هذا املتغري مل يُبحث   النظر عن كوهنم ذكوراً 

السابقسدرااليف   دراسة  ة ات  ومنها     وكارتر  رينهوت  ، 
(Reynhout & Carter, 2009)  القول متغري    إن  ، وعليه ميكن 

القصص   استخدام  رفض  أو  بقبول  يرتبط  ال  اجلنس 
   االجتماعية.

الثالث  توجد    : السؤال  استجاابت  هل  بني  اختالفات 
القصص   استخدام  حنو  نظرهم  وجهات  حول  املشاركني 

تعزى    االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
 ملتغري اخلربة يف التدريس؟ 

عن   للكشف  األحادي  التباين  حتليل  اختبار  استخدام  ت 
يف   اخلربة  ملتغري  وفقاً  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  درجة 
رقم   اجلدول  يف  موضح  هو  النتائج كما  وجاءت  التدريس، 

(9 .) 
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  9جدول 
 عيةاختبار حتليل التباين األحادي )ف( لداللة الفروق يف استجاابت املشاركني على استبانة وجهات نظر املعلمني حنو استخدام القصص االجتما

 ا ملتغري اخلربة يف التدريس. مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد وفقً 
 مستوى الداللة  قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية  جمموع املربعات مصدر التباين 
        811.     4 3.243 بني اجملموعات 

         366. 237 86.746 داخل اجملموعات          068.        2.215

( أنه ال توجد فروق ذات  9توضح النتائج يف اجلدول رقم )    
( داللة  مستوى  عند  إحصائية  بني  0.05داللة  أقل  أو   )

أشارت   ما املشاركني ذوي اخلربات التدريسية املختلفة، بعكس
نتائج دراسة ديف ) التدريس  Dev, 2014إليه  ( أبن اخلربة يف 

القصص   واستخدام  إبعداد  يتعلق  فيما  إجيايب  دور  هلا 
إليه   املعلمات. وميكن تفسري ما توصلت  قبل  االجتماعية من 
على   أتثري  هلا  ليس  التدريس  يف  اخلربة  أبن  احلالية  الدراسة 

 وجهات نظر املشاركني حنو استخدام القصص االجتماعية  
ام مسبق هلا؛ فكون املعلم أو  عندما ال يكون هناك استخد

التعليم ال يعين ابلضرورة أنه   املعلمة يقضون سنوات طويلة يف 
فرصة   هلم  تـَُتح   مل  ما  الستخدامها  رؤيتهم  يف  يؤثر  سوف 

 استخدامها وجتربتها مع تالميذهم. 

توجد  الرابعالسؤال   هل  استجاابت  :  بني  اختالفات 
حنو   نظرهم  وجهات  حول  القصص  املشاركني  استخدام 

تعزى    االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
على  ملتغري   مسبق  تدريب  القصص    إعدادوجود  وتطبيق 

 ؟ االجتماعية
ت استخدام اختبار"ت" للمجموعات املستقلة ملعرفة درجة  
استخدام   حول  املعلمني  نظر  وجهات  بني  فروق  وجود 

اب طيف التوحد  ذوي اضطر   التالميذالقصص االجتماعية مع  
وتطبيق القصص    إعداد وجود تدريب مسبق على  )تعزى ملتغري  
رقم  (االجتماعية  اجلدول  يوضحها  كما  النتائج  وجاءت   ،

(10 .) 

 10جدول 
القصص    استخدام  حنو  املعلمني  نظر  وجهات  استبانة  على  املشاركني  درجات  متوسطات  بني  الفروق  داللة  عن  للكشف  "ت"  اختبار  نتائج 

 . وتطبيق القصص االجتماعية إعدادوجود تدريب مسبق على ا ملتغري ذوي اضطراب طيف التوحد وفقً  التالميذاالجتماعية مع 
 مستوى الداللة  قيمة ت  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب د د الع وجود تدريب مسبق 

 002. -3.09- 1.03 2.73 82 نعم
   1.04 3.13 262 ال 

  
توجد    هأن إىل    (10النتائج املعروضة يف اجلدول رقم )  تشري

أقل بني    ( 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   أو 
تدريب  املتوسطات احلسابية لدرجات املشاركني احلاصلني على  

القصص وتطبيق  إعداد  يف  ودرجات  االجتماعية   مسبق   ،
حياملشاركني   مل  إعداد  على    واصلالذين  يف  مسبق  تدريب 

الذين مل  ، وذلك لصاحل املشاركني  وتطبيق القصص االجتماعية
القصص   وتطبيق  إعداد  يف  مسبق  تدريب  على  حيصلوا 

السابقة  االجتماعية  للدراسات  مغايرة  جاءت  النتيجة  وهذه   ،
(Alotaibi et al, 2016; Dev, 2014; Reynhout & Carter, 

( اليت وجدت أنه كلما حصل املعلم على تدريب مسبق  2009
تماعية ارتفعت  إمكانيُة استخدام  على استخدام القصص االج

إجيايب.   بشكل  لديه  االجتماعية  عزو  القصص  هذه  وميكن 
النتيجة املعاكسة لعدة عوامل منها أن التدريب الذي ُقد  م هلم  

فعالية  ذا  يكن  ابلقصص    ،مل  اخلاصة  املعارف  مجيع  يغط    ومل 
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حمتوى    ،وتطبيقاهتا   ،االجتماعية  إمكانية كون  إىل  ابلضافة 
ميكن  الربان  معلومات خاطئة؛ كذلك  على  حيتوي  التدريب  مج 

دون تطبيق، وهذا قد يؤدي إىل    أن يكون التدريب قد ت نظرايً 
 االجتماعية،واستخدام القصص    ،عدم استيعاب كيفية إعداد 

وهنا ميكن القول إن ضعف    ُوجدت صعوبة عند تطبيقها. ولذا
االجتما القصص  استخدام  جمال  يف  والتدريب  عية  العداد 

قبول   مدى  حتديد  يف  كبري  دور  له  واملعلمات  للمعلمني 
عدد من  استخدام القصص االجتماعية، وهو ما أشارت إليه  

 Alotaibi et al, 2016; Dev, 2014; Reynhoutالدراسات )

& Carter, 2009  .) 

توجد  اخلامس السؤال   هل  استجاابت  :  بني  اختالفات 
حنو   نظرهم  وجهات  حول  القصص  املشاركني  استخدام 

تعزى    االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد
 ملتغري االستخدام املسبق للقصص االجتماعية؟ 

ملعرفة   املستقلة  للمجموعات  "ت"  اختبار  استخدام  ت 
استخدام   املعلمني حول  نظر  درجة وجود فروق بني وجهات 

ي اضطراب طيف التوحد  ذو   التالميذالقصص االجتماعية مع  
، وجاءت  االستخدام املسبق للقصص االجتماعيةتعزى ملتغري  

 (. 11النتائج كما يوضحها اجلدول رقم ) 

 11 جدول
القصص    استخدام  حنو  املعلمني  نظر  وجهات  استبانة  على  املشاركني  درجات  متوسطات  بني  الفروق  داللة  عن  للكشف  "ت"  اختبار  نتائج 

 . االستخدام املسبق للقصص االجتماعيةا ملتغري  ذوي اضطراب طيف التوحد وفقً  التالميذاالجتماعية مع 
 مستوى الداللة  قيمة ت  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  االستخدام املسبق للقصص االجتماعية

 نعم
20

4 3.17 1.19 3.035 .003 

 ال 
14

0 2.85 .758   

  اً فروق  هناك( أن  11النتائج املعروضة يف اجلدول رقم )  تبني  
مستوى   عند  إحصائية  داللة  بني    (0.05)ذات  أقل  أو 

املشاركني   لدرجات  احلسابية  هلم  سبق  الذين  املتوسطات 
مل  استخدام   الذين  املشاركني  ودرجات  االجتماعية،  القصص 

االجتماعية  القصص  استخدام  هلم  لصاحل  يسبق  وذلك   ،
، واليت  الذين سبق هلم استخدام القصص االجتماعية املشاركني  

من الدراسات السابقة  تتفق فيه مع ما ت الشارة إليه يف عدد  
(Alotaibi et al, 2016; Dev, 2014; Reynhout & 

Carter,2009  أتيحت أنه كلما  تبني   النتيجة  هذه  أن  (. كما 
القصص   واستخدام  لعداد  املعلمة  أو  للمعلم  الفرصة 

القصص   استخدام  حنو  الجيابية  نظرته  ازدادت  االجتماعية 
 االجتماعية وفعاليتها.  
السادس:   توجد  السؤال  استجاابت  هل  بني  اختالفات 

القصص   استخدام  حنو  نظرهم  وجهات  حول  املشاركني 
تعزى    االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد

 ملتغري املؤهل الدراسي؟ 
ملعرفة   املستقلة  للمجموعات  "ت"  اختبار  استخدام  ت 
استخدام   املعلمني حول  نظر  درجة وجود فروق بني وجهات 

االجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد  القصص  
يوضحها   النتائج كما  وجاءت  الدراسي،  املؤهل  ملتغري  تعزى 

 (. 12اجلدول رقم )
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  12جدول 
نظر   وجهات  استبانة  على  املشاركني  درجات  متوسطات  بني  الفروق  داللة  عن  للكشف  "ت"  اختبار  القصص  نتائج  استخدام  حنو  املعلمني 

 ا ملتغري املؤهل الدراسياالجتماعية مع التالميذ ذوي اضطراب طيف التوحد وفقً 
 مستوى الداللة  قيمة ت  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  ؤهل الدراسي امل

 001. -3.55- 971. 2.95 298 بكالوريوس 
 مستوى الداللة  قيمة ت  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العدد  املتغري 

( رقم  اجلدول  املعروضة يف  النتائُج  هناك  12أظهرت  أن   )
ذات داللة إحصائية عند مستوى ) أقل بني  0.05فروقاً  ( أو 

املشاركني احلاصلني على درجة   املتوسطات احلسابية لدرجات 
ودرجات   درجة  البكالوريوس،  على  احلاصلني  املشاركني 

درجة   على  احلاصلني  املشاركني  لصاحل  وذلك  املاجستري، 
الدراسات   اليه  ما توصلت  تتفق مع  النتيجة  املاجستري، وهذه 

(. وهذا  Dev, 2014; Reynhout & Carter, 2009السابقة )
يُقد م   مل  البكالوريوس  لدرجة  احلاملني  املشاركني  يفسر أبن  قد 

املعلوما الكافية  هلم  واملعارف  االجتماعية    عنت  القصص 
وكيفية إعدادها واستخدامها خالل مرحلة إعدادهم كمعلمني،  
درجة   حاملي  أبن   احلالية  الدراسة  نتائج  تتنبأ  قد  حني  يف 
املاجستري قد تلقوا معلومات كافية حول القصص االجتماعية  

من مهارات حبثية تكنه لديهم  ما  إىل  م  وتطبيقاهتا، ابلضافة 
واالستف العالقة،  ذات  الدراسات  يف  البحث  من  من  ادة 

 املعلومات الواردة فيها.  

 خلامتة والتوصياتا
احلالية  أشارت   الدراسة  ومعلمات  أ إىل  نتائج  معلمي  ن 

التوح  يذو   التالميذ طيف  حيملون  اضطراب  عامة  د  بصورة 
القصص االجتماعية داخل    استخدام وجهات نظر إجيابية حنو  

التعليمية يـََرو ن  أن  جد  وُ   فقد؛  البيئات  املشاركني    أمهية غالبية 
هؤالء  استخدامها،   إكساب  يف    ، املهارات  التالميذ وفعاليتها 

فيها  املرغوب  غري وخفض    ،والسلوكيات  رغوب  امل  السلوكيات 
أ.  افيه الدراسةوكذلك  نتائج هذه  هناك  أإىل    شارت  ليس  نه 

بني يفو اجلنس    متغري  يف   واملعلماتاملعلمني    فرق    اخلربة 
يتعلق في  التدريس  حنو  ب  ما  نظرهم  القصص  استخدام  وجهات 

أأوضح   يف حني .  االجتماعية  النتائج  هناك  ت  للمؤهل    اً أثر ن 
نظر    د  عتُ   إذ   الدراسي، املاجستري  وجهات    أكثر حاملي درجة 

حيمل   إجيابية  البكالوريوس  ون ممن  ذاته  درجة  السياق  ويف   .
أوجدت   استخدن  الدراسة  الذين  مسبقاً  موها  املشاركني 

نظر    حيملون غريهم،  إ  أكثروجهات  من  املشاركون    أما جيابية 
استخدام   احلاصلون حول  مسبق  تدريب  القصص    على 

مل يسبق    قل إجيابية ممنأظهروا وجهات نظر أفقد  االجتماعية  
   هلم التدريب. 

 : يت ي  الدراسة احلالية يوصي الباحثان مبا نتائجوبناء على 
استخدام  كيفية    عندراج معلومات ومعارف  إ  مهية أ .１

نظرايً  االجتماعية  عداد  إ  برامجيف    ا وتطبيقيً   ، القصص 
التوحد    التالميذ معلمي   طيف  اضطراب  ملرحلة  ذوي 

يساعدالبكالوريوس   استخدامعدادهم  إيف    مما    على 
النظر  ض  وخف    االجتماعية،القصص   السلبية  وجهات 

 حنوها.  
مبجال  2 امليدانية  الرتبية  لطالب  الفرصة  إاتحة  ضرورة   .

االجتماعية  القصص  استخدام  على  وحتفيزهمالتوحد   ،  
 . مع تالميذهم  على تطبيقها

إىل  .  3 الدراسة  نتائج  لدى  أشارت  سلبية  اجتاهات  وجود 
تدريبية   برامج  على  احلصول  هلم  سبق  الذين  املشاركني 

  ة ضرور   مما يشري إىل،  استخدام القصص االجتماعيةحول  
اخلدمة تركز  أثناء  يف  للمعلمني  نوعية    تقدي برامج تدريبية

االجتماعية  عرض  على   القصص  وتطبيق  بناء  خطوات 
قبل   إ  كفاءة  يوذو   ، خمتصنيمدربني  من  يف  عداد  وخربة 
االجتماعية  اواستخد القصص  قبل  كما  م  من  ت وضعها 

 . (Carol Grayقريي )مطورهتا كارول 
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عداد وتطوير  إإىل   اجملال هذا . دعوة املختصني والباحثني يف4
املواقف   من  لعدد  االجتماعية  القصص  من  مناذج 

اجملتمع ولغة  ثقافة  تالئم  يتم  ،  االجتماعية  أن  على 
متعددة   تقنية  وسائط  شكل  على  )كالفيديو  تصميمها 

   (.Alotaibi et al., 2016)وغريها(  
معرفة  إىل    خاص  وجه  ب  هتدفدراسات    إجراءإىل    احلاجة.  5

أ  سلبية حنو  وجهات نظر  إىل    املؤدية  األسباب   والعوامل 
هذه  ة  االجتماعي  القصصاستخدام   تذليل  يسهم يف  مما 

و  استخدالصعاب  املعلمنياتسهيل  قبل  من    مها 
   .واملعلمات 

 املراجع 
( سايل.  جراي  2016حبيب،  منوذج  على  قائم  تدريب  برانمج  فعالية   .)

وتعديل   االجتماعية  املهارات  بعض  حتسني  يف  االجتماعية  للقصص 
سلوكيات التحدي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد مرتفعي األداء.  

 . 214-180،  15كلية الرتبية، جامعة الزقازيق،  -جملة الرتبية اخلاصة
البحث  (.  2012عبد احلق، كايد وعدس، عبد الرمحن. )عبيدات، ذوقان و 

 عمان: دار الفكر، األردن.   العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه.
( حممد.  عبداحلميد  القصص  2008علي،  على  القائم  التدريب  أثر   .)

لدى   اللفظي  والتواصل  االجتماعية  املهارات  تنمية  يف  االجتماعية 
-283(،  39)  1جامعة طنطا،  ،  يةجملة كلية الرتباألطفال التوحديني.  

310 . 
أ ممحد عواد،  سليمان،  و ىن،  ه،  )الةالشريف،  القصص  2016.  دور   .)

وحبوث   لدراسات  العربية  اجمللة  التوحد.  أطفال  عالج  يف  االجتماعية 
والنسانية   الرتبوية  للخدمات   -العلوم  درويش  حنان  د.  مؤسسة 
 .70  -  49،    3مصر، ع  -  اللوجستية والتعليم التطبيقي

(. فاعلية القصص االجتماعية يف حتسني  2016هلام مصطفى. )إالقصريين،  
اعل االجتماعي لدى األطفال ذوي طيف التوحد يف اململكة العربية  التف

 . 12-1(،  12)  2  جملة املعهد الدويل للدراسة والبحث،السعودية.  
املهريي، عوشه، والسرطاوي، عبدالعزيز، وعبدات، روحي مروح، و طه، هباء.  

(. فاعلية برانمج تدريب قائم على القصص االجتماعية يف تنمية  2014)
التوحد.  مهارا أطفال  لدى  التكيفي  السلوك  لألحباث  ت  الدولية  اجمللة 

 . 60-43(،  36، ) الرتبوية
( التعليم.  اخلاصة(.  1437وزارة  للرتبية  التنظيمي  العربية  الدليل  اململكة   .

 السعودية الرايض. 
 

Adams, L., Gouvousis, A., VanLue, M., & Waldron, C. 
(2004). Social story intervention: Improving 
communication skills in a child with an autism spectrum 
disorder. Focus on Autism and other developmental 
Disabilities, 19(2), 87-94. 

Agosta, E., Graetz, J. E., Mastropieri, M. A., & Scruggs, T. 
E. (2004). Teacher—researcher partnerships to improve 
social behavior through Social Stories. Intervention in 
School and Clinic, 39(5), 276-287. 

Ali, S., & Frederickson, N. (2006). Investigating the 
evidence base of social stories. Educational Psychology in 
Practice, 22(4), 355-377 

Al-Muhairi, A., Al-Sartawi, A., Abadat, R., & Taha,  B. 

(2014). Effectiveness of a training program based on 

social stories in the development of adaptive behavior 

skills in children with autism. International Journal of 

Educational Research, (36), 43-60. 
Alotaibi, F., Dimitriadi, Y., & Kempe, A. (2016). 

Perceptions of teachers using social stories for children 
with autism at special schools in Saudi Arabia. Journal of 
Education and Practice, 7(11), 85-97. 

Alqusaireen, I. (2016). The impact of social stories develop 

of social skills among children with autism spectrum in 

Saudi Arabia. Global Institute for Study & Research 

Journal, 2 (12), 1-12. 

American Psychiatric Association. (2013). Autism spectrum 
disorder. In diagnostic and statistical manual of mental 
disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric 
Publishing. 

Awad, A., Suleiman, M., & Sharif, H. (2016). Role of 

social stories in the treatment of children with autism. 

The Arab Journal for Studies and Research of 

Educational and Human Sciences-Egypt, 3, 49 - 70. 

Bledsoe, R., Smith, B., & Simpson, R. L. (2003). Use of a 
social story intervention to improve mealtime skills of an 
adolescent with Asperger syndrome. Autism, 7(3), 289-
295. 

Briody, J., & McGarry, K. (2005). Using social stories to ease 
children's transitions. YC Young Children, 60(5), 38. 

Brown, T. S., & Stanton-Chapman, T. (2015). Strategies for 
teaching children with autism who display or 
demonstrate circumscribed interests. Young Exceptional 
Children, 18(4), 31-40. 

Cavanaugh, C. M. (2012). Teachers perceptions of 
interventions for children with autism in a school setting. 
Master’s Theses. (Unpublished master‘s thesis). State 
University of New York College at Brockport. 
Retrieved from 
http://digitalcommons.brockport.edu/edc_theses/122 

Centers for Disease Control and Prevention [CDC]. (2014). 
CDC estimates 1 in 68 children has been identified with 



 ( م2019يونيو  /هـ1440الرايض )شوال    – 2العدد  – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية

 

68 

autism spectrum disorder. Retrieved Julay 1, 2017, from 
http://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0327-autism-
spectrum-disorder.html  

Chan, J. M. (2009). Pre-service teacher-implemented social 
stories' intervention for students with autism spectrum 
disorders in general education settings (Doctoral 
dissertation, The University of Texas at Austin). 
Available from ProQuest Dissertations & Theses A&I. 
(3372500). Retrieved from 
https://search.proquest.com/openview/457fa74b387a71b
ec10dffc95ad27f3e/1?pqorigsite=gscholar&cbl=18750&di
ss  

Crozier, S., & Tincani, M. (2007). Effects of social stories on 
prosocial behavior of preschool children with autism 
spectrum disorders. Journal of autism and developmental 
disorders, 37(9), 1803-1814. 

Delincolas, E., & Young, R. (2007). Joint attention, 
language, social relating, and stereotypical behaviours in 
children with autistic disorder. Autism, 11, 425-436 

Dev, P. C. (2014). Using social stories for students on the 
autism spectrum: teacher perspectives. Pastoral Care in 
Education, 32(4), 284-294. 

Dodd, S., Hupp, S. D., Jewell, J. D., & Krohn, E. (2008). 
Using parents and siblings during a social story 
intervention for two children diagnosed with PDD-
NOS. Journal of Developmental and Physical 
Disabilities, 20(3), 217-229. 

Friedlander, D. (2009). Sam comes to school: Including 
students with autism in your classroom. The Clearing 
House, 82(3), 141–44. From 
http://doi.org/10.3200/TCHS.82.3.141-144 

Ganz, J. B., Earles-Volrath, T. L., Heath, A. K., Parker, R. 
I., Rispoli, M. J., & Duran, J. B. (2012). A meta-analysis 
of single case research studies on aided augmentative and 
alternative communication systems with individuals with 
autism spectrum disorders. Journal of Autism and 
Developmental Disorders, 42(1), 60–74. 
http://doi.org/10.1007/s10803-011-1212-2 

Graetz, J. E., Mastropieri, M. A., & Scruggs, T. E. (2009). 
Decreasing inappropriate behaviors for adolescents with 
autism spectrum disorders using modified social 
stories. Education and Training in Developmental 
Disabilities, 91-104. 

Gray, C. (2000). The new social story book: Illustrated 
edition. Arlington, TX: Future Horizons. 

Gray, C. (2004). Social stories 10.0: The new defining 
criteria and guidelines. Jenison Autism Journal, 15(4), 2-
21. 

Gray, C. (2014). Comparison of Social Stories™ 10.0 – 10.2 
Criteria. Retrieved April 6, 2017, from 
http://carolgraysocialstories.com/wpcontent/uploads/201
5/09/Social-Stories-10.0-10.2-Comparison-Chart.pdf  

Gray, C. A., & Garand, J. D. (1993). Social stories: 
Improving responses of students with autism with 
accurate social information. Focus on autistic behavior, 
8(1), 1-10. 

Habib, S. (2016). The Effectiveness of a Training Program 
Based on the Gray Model of Social Stories in Improving 
Some Social Skills and Modifying the Challenging 
Behavior of Highly Functioning Children with Autism 
Disorder. Journal of Special Education – College of 
Education, Zagazig University, 15, 180-214. 

Hutchins, T. L., & Prelock, P. A. (2013). The social validity 
of Social Stories™ for supporting the behavioural and 
communicative functioning of children with autism 
spectrum disorder. International journal of speech-
language pathology, 15(4), 383-395. 

Ivey, M. L., Heflin, J., & Alberto, P. (2004). The use of 
social stories to promote independent behaviors in novel 
events for  children with PDD-NOS. Focus on Autism 
and Other Developmental Disabilities, 19(3), 164–176.  

Kuoch, H., & Mirenda, P. (2003). Social story interventions 
for young children with autism spectrum disorders. 
Focus on Autism and other developmental disabilities, 
18(4), 219-227. 

Kuttler, S., Myles, B. S., & Carlson, J. K. (1998). The use of 
social stories to reduce precursors to tantrum behavior in 
a student with autism. Focus on Autism and Other 
Developmental Disabilities, 13(3), 176-182. 

Lorimer, P. A., Simpson, R. L., Smith Myles, B., & Ganz, J. 
B. (2002). The use of social stories as a preventative 
behavioral intervention in a home setting with a child 
with autism. Journal of Positive Behavior Interventions, 
4(1), 53-60. 

National Autism Center. (2015). Findings and conclusions: 
National standards project, phase 2. Randolph, MA: 
Author 

Quirmbach, L. M., Lincoln, A. J., Feinberg-Gizzo, M. J., 
Ingersoll, B. R., & Andrews, S. M. (2009). Social stories: 
Mechanisms of effectiveness in increasing game play skills 
in children diagnosed with autism spectrum disorder 
using a pretest posttest repeated measures randomized 
control group design. Journal of autism and 
developmental disorders, 39(2), 299-321. 



 ... وجهات نظر معلمي الرتبية اخلاصة حنو استخدام القصص االجتماعية مع التالميذ حسني احلسني:  نب  راشد بن عبدالرمحن الدابس وعبدالكري 

 

69 

Reynhout, G., & Carter, M. (2006). Social Stories™ for 
children with disabilities. Journal of autism and 
developmental disorders, 36(4), 445-469. 

Reynhout, G., & Carter, M. (2007). Social Story™ efficacy 
with a child with autism spectrum disorder and moderate 
intellectual disability. Focus on Autism and Other 
Developmental Disabilities, 22(3), 173-181. 

Reynhout, G., & Carter, M. (2009). The use of social stories 
by teachers and their perceived efficacy. Research in 
Autism Spectrum Disorders, 3(1), 232-251. 

Reynhout, G., & Carter, M. (2011). Evaluation of the 
efficacy of Social Stories™ using three single subject 
metrics. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(2), 
885-900 

Rust, J., & Smith, A. (2006). How should the effectiveness 
of social stories to modify the behaviour of children on 
the autistic spectrum be tested? Lessons from the 
literature. Autism, 10(2), 125-138 

Ryan, J. B., Hughes, E., Katsiyannis, A., McDaniel, M., & 
Sprinkle, C. (2011). Research-based educational 
practices for students with autism spectrum disorder. 
Teaching Exceptional Children, 43(3), 56–64. 

Sansosti, F. J. (2008). Teaching social behavior to children 
with autism spectrum disorders using Social Stories™: 
Implications for school-based practice. The Journal of 
Speech and Language Pathology–Applied Behavior 
Analysis, 3(1), 36. 

Sansosti, F. J., & Powell-Smith, K. A. (2006). Using social 
stories to improve the social behavior of children with 

Asperger syndrome. Journal of Positive Behavior 
Interventions, 8(1), 43-57. 

Sansosti, F. J., Powell-Smith, K. A., & Kincaid, D. (2004). 
A research synthesis of social story interventions for 
children with autism spectrum disorders. Focus on 
autism and other developmental disabilities, 19(4), 194-
204. 

Scattone, D., Wilczynski, S. M., Edwards, R. P., & Rabian, 
B. (2002). Decreasing disruptive behaviors of children 
with autism using social stories. Journal of autism and 
developmental disorders, 32(6), 535-543. 

Spencer, V. G., Simpson, C. G., & Lynch, S. A. (2008). 
Using social stories to increase positive behaviors for 
children with autism spectrum disorders. Intervention in 
School and Clinic, 44(1), 58-61. 

Test, D. W., Richter, S., Knight, V., & Spooner, F. (2011). 
A comprehensive review and meta-analysis of the social 
stories literature. Focus on Autism and Other 
Developmental Disabilities, 26(1), 49-62. 

Williamson-Henriques, K. M. (2013). Secondary teachers' 
perceptions of assistive technology use for students with 
learning disabilities. (Doctoral dissertation, The 
University of North Carolina at Greensboro). Available 
from ProQuest Dissertations & Theses a&I. (2013. 
3609608) Retrieved from 
https://search.proquest.com/openview/3389aef38a17606f
9623fb42ec2e80d4/1?pqorigsite=gscholar&cbl=18750&di
ss=y 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ( م2019يونيو  /هـ1440الرايض )شوال    – 2العدد  – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special Education Teachers’ Perspectives toward Using Social Stories with Students with Autism 

Spectrum Disorder 

 
Rashed A. Aldabas 

Special Education Department, College of Education, 
King Sand University 

Abdulkarim Alhossein 
Special Education Department, College of Education, 

King Sand University 

 
Submitted 13-09-2018  and Accepted on 11-11-2018  

 
Abstract: The study aimed to investigate special education teachers’ perspectives regarding the use of social stories (SS) 

with their students with autism spectrum disorder (ASD), and the relation of the perspectives with a number of variables. 

This study used a descriptive approach by employing a survey to collect the data. The study sample consisted of 344 special 

education teachers. The findings of the study indicate that the participants, in general, felt positively about using SS. 

Additionally, the findings showed that there are significant differences among the participants’ perspectives toward using SS 

with the students with ASD based on academic degree variable for those who hold Master’s degree. The results indicate there 

are significant differences based on the variable of prior training on using SS for those who have not had prior training. As 

well, the results showed that participants who have prior use of SS have more positive perspectives compared to others who 

have not used SS. However, the results pointed out that there are no significant differences across the participants’ 

perspectives based on variable of gender and variable of teaching experience. Based on the findings, recommendations are 

provided for improving the use of SS with those students. 

 
Keywords: social stories, autism spectrum disorder, special education teachers, social skills. 
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   الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكادميية وعالقتها ابلثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس 
 جلامعات األردنّية اخلاّصة اب

 أمحد فتحي أبو كرمي        نداء أكرم أمحد سعد        
 جامعة الشرق األوسط                     -كلية العلوم الرتبوية   -اإلدارة والقيادة الرتبوية          

 هـ3/3/1440 وقبل -هـ 4/1/1440 قدم للنشر

 
 

الثقــة التنظيميــة لــدى التعــرع علــج درجــة اارســة الشــفافية اإلداريــة لــدى رؤســاء األقســام األكادمييــة وعالقتهــا بدرجــة إىل هــدفا الدراســة  املستتتص:  
عرفـة الفـروق عبعـملا ريتتـاا  اجلـنس والرعبـة األكادمييـة وليـ. الغليـة. ولتـر  م، و يف اجلامعـا  األردنيـ ة اصاةـ ة أعضـاء هيئـة التـدريس مـه وجهـة نظـره 

أعضــاء هيئــة التــدريس وكــا  عــدده  حتقيــه هــهلا امتــدع   حتديــد عينــة عنقوديــة عشــوارية عتــال. مــه أربــة جامعــا . و  أمــهل عينــة  بقيــة عشــوارية مــه 
 ، األوىل لقيــاد درجــة اارســة الشــفافية اإلداريــة، والثانيــة لقيــاد ااســتبانت واســتدِد ما  جــراء الدراســة. مــنها البحــو الوةــفي ايرعبــا ي إل اعُّبــ ة (.269)

 درجة الثقة التنظيمية و  التحقه مه ةدق وثبا  األداعني.
وجاء  مجية أبعاد األداة  (4.36)بلغ متوسطها احلسايب  فقد  ،أ   الدرجة الغلية ريمارسة الشفافية اإلدارية كانا مرعفعةوقد عوةلا الدراسة إىل       

(، كما عبني وجود عالقة إجيابية دالة بني درجـة اارسـة الشـفافية 4.40مبستوى مرعفة أيضملا، وأ  مستوى الثقة التنظيمية كانا مرعفعة ومبتوسط حسايب )
افية اإلداريـة ية ودرجة الثقة التنظيمية، وكهللك وجود عالقة إجيابية بني كافة أبعاد األداعني. وكما أنه يوجد فروق ذا  ديلـة إحيـارية ريمارسـة الشـفاإلدار 

فـــروق ذا  ديلـــة يعـــملى ريتتـــا اجلـــنس وليـــات اإلاأل، والرعبـــة األكادمييـــة وليـــات لأســـتاذل، وليـــ. الغليـــة ليـــات الغليـــا  اإلنســـانية، وعبـــني وجـــود 
م وجـود فــروق إحيـارية لدرجـة الثقــة التنظيميـة ععــملى ريتتـا الرعبــة األكادمييـة وكــا  ليـات لأسـتاذل، ومتتــا ليـ. الغليــة ليـات الغليــا  العلميـة، وعــد

 يعملى ريتتا اجلنس. 
 

 .ضاء هيئة التدريسكادميية، أع، رؤساء األقسام األالشفافية اإلدارية، الثقة التنظيميةالك:مات املفتاحية  
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 :مقدمة 

 نظرملا كباملا؛   ا اهتماممل  ابلرتبية  والنامية   اريتقدمة  الدول  هتت  
 اريؤهلة  البشرية  اريوارد  عنمية  يف  به  عقوم  هلي ال األساسي  للدور 
 عامل يف  اريتسارعة التتاا  ومواكبة  اجملتمعا   لتطوير 

 اا  األةعدة، مجية علج اريهلهلة  وايمرتاعا  التغنولوجيا
ا يسعج عربوي  نظام عوفر  يتطلب  اريِرجا   جتويد  إىل  جاهدمل

وحتقيه  لإلمغاا  األمثل  ابيستِدام األهداع الرتبوية، 
 .ةاريتوفر  واريوارد 

 عدين إىل أد  اليت شغال اري مجلة مه اجلامعا  عواجه
 الداملية، الغفاءة واخنفا  العملي، والبحو التدريس جودة

 مقدرة ضع. نتيجة العاريي اريستوى علج  أزمة أوجد  اا
 يف  للمتتاا   واريتالحقة السريعة  ايستجابة علج  اجلامعا  

اا   التنمية متطلبا   وعوفا  اريعرفة، جماي  خمتل. الشاملة 
   . (Harman, 2010)دفة حنو ظهور اجتاها  حديثة  

مفهوم الشفافية اإلدارية اهتمام القارمني علج ههله   يشتل 
 يف  جديدة   ريقة  اإلدارية  الشفافية  منها  يدعد  إذ اريؤسسا ، 

 عطبيه    للعاملني. وإذا الفعلية اريشاركة لتحقيه عدعو التفغا 
 أكثر وضوحملا اريؤسسة عديبح اإلدارية، اريؤسسا  يف الشفافية

 الويء  دور ويعملز  متا،  اإلنتماء روح مه  يمليد اا عوجهاهتا  يف
  2007).)الراشدي،  إنتاجيته   مه  ويمليد  العاملني،  لدى
عديم  سياسا  وأنظمة مؤسسا  التعلي  العايل هبدع  و     

حول   وافرة  مبعلوما   العالقة  وأةحاب  اريستفيديه  عملويد 
أجل   مه  التنافس  زايدة  إىل  يؤدي  مبا  واارساهتا  أدارها 

 (. Dill,2004احليول علج نوعية ععلي  أكثر فاعلية )
 يف اجلامعا   جناح  أساد التنظيمية الثقة وععد

 التدريس هيئة  فعضو األداء، مه عالية مستواي   حتقيه 
 األكادمييني  القادة  وبني  بينه  اريتبادلة  ابلثقة  يشعر  عندما 

 بدافعية  األكادميي عمله  علج  يدقبل  اإلداريني،  واريوظفني 
ا ويسعج  عالية،   فهي  هبا،  يعمل  اليت  اجلامعة  لتطوير  جاهدمل
 الثقة  فممارسة  عنظيمية؛ لقوانني يخيضة نفسيملا االتملاممل  ععغس

 جناح يف  الضرورية  األمور مه  دُّ يع اجلامعا ،  يف التنظيمية
 ,Davis)  الوظيفية والفاعلية اإلنتاجية  وحتقيه  اجلامعا ، علك 

Schoorman, Mayer & Tan, 2000). 
 العمل  عالقا   يف الثقة  أ  (2012) الملهراين  أوضحو 

يف   اريؤسسا  عساعد اليت ساسية األ الدعار  واحدة مه  دُّ عع
 حتقيه  يف حموري عامل  فهي أهدافها،  وحتقيه فاعليتها ععمليمل
 فإ   ابريؤسسة  الثقة  مه  جو يسود  فحيثما  اريؤسسا ،  جناح

 ويعاو  ومشاعره ، أفغاره  عه اإلفياح يستطيعو  األفراد
 معملا.  ويتعلمو  بعضملا، بعضه  

 اإلدارية  الشفافية مه كل أمهية مدى  يتبني  عقدم، واا     
اا   وعطويرها؛ الرتبوية اريؤسسا  عقدم يف  التنظيمية الثقة  وعوفر 
علمية هتدع للغش.   دراسة مه  يبد  أنه إىل   الباحثا   دعج

درجة  الثقة بدرجة وعالقتها اإلدارية الشفافية  اارسة عه 
  . التنظيمية

 :الدراسة مشك:ة 
 التحداي  مه عددملا األردني ة اجلامعا  عواجه

 حنو  اريتملايد والطلب  العاريية  التتاا   بسبب  واريشغال  
 والطلبة، للعاملني اريقدمة  واصدما  األداء  جودة حتسني
هتا  وقياد التعليمية اريؤسسا  فاعلة إلدارة قيادا  إىل  واحلاجة

 اجلامعية،  األهداع لتحقيه  وايستمرارية  واإلبداع  التميمل  حنو
 اإلدارية الشفافية  إ  إذ والفعالية، الغفاءة مه  عالية وبدرجة 
عنمية   يف اريهمة األساسية الركارمل  مه دَّا  عع التنظيمية والثقة 

 وعطوير العمل اجلامعي. 
دراسة  الدراسا   مه  الغثا  دعا   كما  احلريب  مثل 

 الشفافية عطبيه عبين إىل (2017) غامن ودراسة ،( 2012)
 اجلامعا  ومنها  الرتبوية اريؤسسا   خمتل. يف اإلدارية 
 عسعج  اليت  األهداع حتقيه  يف أمهية  مه  للشفافية  ريا  األردني ة 

و الرتبوي العملية  متا دراسة دراسا  أوضحاة،  مثل   أمرى 
 دراسة عبين ضرورة (2014) الراجحي  ودراسة   (2011)حرب

 اليت  اريؤسسا  يف  العاملني لدى التنظيمية  الثقة مستوى 
 الوظيفية ابريتتاا  وعالقتها اجلامعا   وماةة هبا يعملو 
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 ألعضاء  العايل  واألداء التنافسية ارييملة حتقيه  يف عسه  اليت
 . التدريسية امتيئة 

 اليت  العلمية  الدراسا  وقلة الشفافية،  أمهية  ضوء ويف
يه   لد عولد ، ثنيحسب عل  الباح   –التنظيمية   ابلثقة  عربطها
اصاة ة يف   اجلامعا   إمغانية  مدى  معرفة  يف  الرغبة  األردني ة 

 مستوى عوفا ظل  عملي يف  كمنها الشفافية األمهل مبفهوم
جلامعته    التدريس  هيئة  أعضاء لدى التظيمية  الثقة  مه  عال
بوةفهما  العالقة  ودراسة هبا  يعملو  اليت  القي  مه بينهما 

 يف  الدراسة مشغلة  متثلا لهلا الرتبوية، للمؤسسا   التنظيمية
 :اآليت الرريس السؤال عه اإلجابة

 األقسام  رؤساء  لدى  اإلدارية  الشفافية اارسة درجة ما      
اصاة ة  اجلامعا   يف  األكادميية   عم ا   العاةمة  يف  األردني ة 
 مه  التدريس  هيئة  ألعضاء  التنظيمية  الثقة  بدرجة  وعالقتها 

 نظره ؟  وجهة

 :وأسئ:تها الدراسة هدف
اارسة    علجالتعرع    إىل   الدراسة  هدفا درجة 

وعالقتها   اإلدارية  اجلامعا   الشفافية  يف  التنظيمية  ابلثقة 
 :اآلعية سئلة األ عه اإلجابة ردنية اصاةة مه مالل األ
 األقسام  رؤساء  لدى اإلدارية  الشفافية  اارسة  درجة  ما  .1

 التدريس؟  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  األكادميية مه 
 مه  التدريس  هيئة  أعضاء لدى التنظيمية  الثقة ما درجة  .2

  نظره ؟ وجهة
ارعبا ية  هناك  هل .3  عند إحيارية ديلة  ذا   عالقة 

ديلة   اريتوسطا   ، (α≤0.05)مستوى  احلسابية   بني 
 الثقة ودرجة  اإلدارية  لشفافية ا اارسة  لالستجابة لدرجة

  التظيمية؟
مستوى ديلة   عند إحيارية ديلة  ذا  فروق هناك هل .4

(α≤0.05)اارسة  ايستجابة لدرجةمتوسطا    ، بني 
 األكادميية، اجلنس، والرعبة ريتتا ععملى اإلدارية الشفافية
 الغلية؟  ولي. 

مستوى   عند إحيارية ديلة  ذا   فروق هناك هل .5
 لدرجة احلسابية اريتوسطا  بني،  (α≤0.05)الديلة  

 األكادميية،  اجلنس، والرعبة ا ريتتا  ععملى  التنظيمية الثقة
  الغلية؟ ولي. 

 :الدراسة  أمهية 
يف   والتطبيقي،  النظري جانبيها يف الدراسة أمهيةعغمه      

 :حتقه اآليت
 اصطط وإعداد عنظي  يف  القرار أةحاب ستفادةا .1

 .األردني ة  اجلامعا  دارةإ  يف  ايستااعيجية 
بيفة   العربية  للمغتبة  جديدة ومعرفة  علمية، إضافة  متثل  .2

 . ةماة  بيفة  األردني ة  واريغتبة ،عامة 
 يف  جديدة ودراسا  ألحباأل  منطلقملا  عغو   أ   .3

 .األمرى الرتبوية  اريؤسسا 
 أو عطوير أو بناء  ريه مه مريهاآل الباحثني ستفادةا .4

 البحو.  دوا أ استِدام

 الدراسة   حدود
البشرية: الدراسة علج  احلدود  التدريس   هيئة أعضاء  اقتير  

 اصاة ة. األردني ة  اجلامعا   يف
اريغانية  علج :  والملمانية   احلدود  األردني ة   اجلامعا    بقا 

 . 2018يف عام    عم ا  العاةمة يف  اصاة ة 

 :الدراسة مصط:حات 

   اإلدارية  الشفافية
إىل  الشفافي مفهوم  يشا      اإلدارية  جمموعة ة  األمناط   أنه 

 الغش. تضمه ل  اإلدارة هبا  عقوم اليت واألداءا   السلوكية 
 )أبو  القرارا   ةنة يف  والتشاركية  اريعلوما   عه  اريقيود 
 الدرجة أبهنا إجرائًيا اإلدارية الشفافية وعدعرع 2009).كرمي،

 أفراد إجااب  مالل مه األقسام  رؤساء عليها اليت حيل
 الشفافية استبانة علج التدريسية امتيئة أعضاء  مه العينة

 . اإلدارية 
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   التنظيمية الثقة
التوقعا  (2011) اصالدي عرع أبهنا  التنظيمية   الثقة 
 ايعتماد  ابإلمغا   إذ اريؤسسة يف  العاملني  لألفراد  اإلجيابية 
 الثقة  وععرع   .األهداع مة متوافقة  نتارا حتقيه يف عليه 

 هيئة  أعضاء عليها حيل اليت  الدرجة أبهنا إجرائًيا التنظيمية
 يف  عم ا   العاةمة يف اصاة ة األردني ة   اجلامعا   يف  التدريس 

   . التنظيمية ابلثقة  اصاة ة  ايستبانة علج  استجاابهت 

 األدب النظري والدراسات السابقة 

   النظري  أواًل  األدب 
للشفافية  : اإلدارية  الشفافية  . أ عرضملا  اجلملء  ههلا  يتناول 

 .اإلدارية مه حيو مفهومها وعناةرها
     مفهوم الشفافية اإلدارية

احلديثة         اإلدارية  اريواضية  مه  اإلدارية أبهنا  الشفافية  عتس  
الواجب علج اإلدارا  الواعية الناجحة األمهل هبا؛ ريا متا مه  

مفهوم الشفافية أبنه    عرعويد أمهية يف إحداأل التنمية اإلدارية،  
الوضوح وعدم التمو  يف كل جماي  العمل، حبيو عغو   

للجمية  متاحة  احللي     امتياةه  حسب  كل    ،اريعلومة  )عبد 
،  1988(. وعدعرع الشفافية، كما ذكر برقاوي )2006،  وعبابنة 

أو  33  -32 ابريتطلبا   وايلتملام  والعقالنية  الوضوح  لأبهنا   )
وسهولة   للجمية،  الفرص  وعغافؤ  للعمل،  اريرجعية  الشروط 
الشفافية   كلمة  اللتة  قواميس  معظ   وعفسر  اإلجراءا ل. 

والن  واليراحة  ابلنسبة  ابلوضوح،  أما  التش.  وعدم  ملاهة 
للعاملني واريؤسسا ، فتعين الشفافية السماح لآلمريه مبعرفة  
غا   الفعلي  اإلفياح  ععين  الواسة  مبعناها  فالشفافية  احلقيقة. 

 (. Oliver, 2004اريشروط، )
أهنا:   علج  اإلدارية  الشفافية  إىل  النظر  ميغه  عقدم  اا 

إظهار   يف  واليراحة  اريتعلقة  الوضوح  واريعلوما   البياا  
لال الع   اريستفيديه  جلمية  متاحة  عغو   حبيو  ابلقرارا ، 

 .عليها
 

   اإلدارية الشفافية  أمهية 
عغمه أمهية الشفافية اإلدارية يف أهنا قناة مفتوحة لالعيال       

ا حملاربة    بني أةحاب ارييلحة واريسؤولني فهي أداة  مهمة جدمل
والقواعد    إذ ،  الفساد  القوانني،  خمتل.  عه  الغش.  عتطلب 

عبدو   الشفافية  أ   كما  واآلليا .  والتعليما ،  واألنظمة، 
فاريغاشفة   لهلا  اإلدارية؛  العمل  ريؤسسا   وملحة  ضرورية 
مه   وعمليد  العاملني،  لدى  الويء  ععملز  والوضوح  وارييارحة 

  أ ها بوةفه  جدملءملا ي يتجمل ل شئ عن إنتاجيته  حني يعرفو  ك
 (. 2007مه ههله اريؤسسة )الراشدي، 

   الشفافية اإلدارية عناصر
فقد       اإلدارية  الشفافية  عناةر  الباحثو  يف حتديد  امتل. 

 ( السبيعي  يف:  2010أكد  متثلا  الشفافية  عناةر  أه   أ    )
واإلفياح،   والتمغني،  وارييداقية،  والوضوح،  العلنية، 

( والعضايلة  الطراونة  رأى  حني  يف  أ   2010والقانونية.   )
العلنية   مها  عنيريه  علج  عقتير  اإلدارية  الشفافية  عناةر 
أما   الرقابة،  مطوا   مه  مطوة  أول  متثل  فالعلنية  والقانونية، 

حه  و يتيح حرية الوةول للمعلوما   ما  القانونية فتعتمد علج  
قضاء علج مظاهر الفساد يف اجملتمة. وذكر  للالرقابة واريساءلة  

افية اإلدارية عتمثل يف كل مه:  ( أ  عناةر الشف2012احلريب )
الشفافية اريطلقة، واريشاركة، واريعلوما  ووضوحها، واريساءلة،  

 واينفتاح.  
مباشر   وبناءمل  عرعبط  الشفافية  عناةر  فإ   سبه  ما    ةمل علج 

ابريعلوما ، وايعيال اإلداري، واريساءلة اإلدارية، واريشاركة،  
 واألنظمة وإجراءا  العمل، وعقومي األداء.    

يتناول ههلا اجلملء عرضملا للثقة التنظيمية  : الثقة التنظيمية . ب
 .مه حيو مفهومها وأمهيتها وأبعادها

 مفهوم الثقة التنظيمية 
( ديسلر  متتملج  Deseler, 2003وأوضح  الثقة  أ    )

ابإلنتاجية العالية، وأ  األسلوب التقليدي لإلدارة الهلي يعتمد  
عدم   إىل  ذاعه  الوقا  يف  يؤدي  العاملني  يف  الثقة  عدم  علج 
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مه   اجملموعة  حتويل  ةعوبة  موضحملا  اريشرفني،  قبل  مه  الثقة 
   ا.اريستواي  ارينِفضة مه الثقة إىل اريستواي  العلي

اريتبادل  2010ورأى هاش  والعابدي ) الفه   ( أبهنا 
التنظيمية.  األهداع  وحيقه  ينسج   مبا  واألفراد  اريؤسسة    بني 

سبه   ععري.واا  الفرد    ميغه  إميا   أبهنا  التنظيمية  الثقة  أ  
اعتملاز أهنا  والرؤساء، كما  العمل  بملمالء  الفرد أبهداع    وثقته 

الفريه  فيها وبو جو يتس  ابلتعاو  وروح    اريؤسسة اليت يعمل 
 اا يؤدي إىل ويره وانتماره للمؤسسة والعاملني معه. 

   أمهية الثقة التنظيمية 
التنظيمية       الثقة  الركارمل  عدعد  إحدى  العمل  عالقا   يف 

ه  ساسية اليت عساعد اريؤسسا  علج عدعي  فاعليتها وحتقي األ
األ أكثر  ععد  أهنا  ألهنا  أهدافها، كما  فاعلية؛  اإلدارية  دوا  

الظروع الالزمة لنجاح اريؤسسا  فهي عامل حموري يف  هتيئ  
عنيرملا   يدعد  ابريؤسسة  الثقة  اريؤسسا ، كهللك  جناح  حتقيه 

  .  مهمملا يف الثقة التنظيمية 
األفغار      عبادل  التنظيمية يف زايدة  الثقة  أمهية  عتمثل  كما 

وعقبل   لديه ،  اريعنوية  الروح  وارعفاع  ابريؤسسة،  العاملني  بني 
وال  يف  التجديد  عسه   وكهللك  اجلهد،  مه  اريمليد  وبهلل  تطوير 

حتقيه أهداع اريؤسسة اليت يعملو  هبا    مه ث زايدة اإلنتاجية و 
 (. 2013)ابراهي ، 

   أبعاد الثقة التنظيمية 
ابملشرفني    . أ اريشرع  الثقة  بني  اريتبادلة  ابلثقة  عتمثل 

  واريرؤوسني يف العمل وفقملا للعالقا  اريتبادلة بني الطرفني 
 (. 2010)حغما، 

العمل . ب بزمالء  اريتبادلة     الثقة  العالقا   علك  وهي 
األفغار   وعبادل  األفراد  بني  التعاو   علج  القارمة 
يف   يسه   وذلك  األ راع  مجية  بني  اريشرتك  والتواةل 

 (.  2010)هاش  والعابدي،   حتقيه األهداع اريشرتكة
ابملؤسسة . ج ثقة     الثقة  اكتساب  مه  اإلدارة  عتمغه 

احتياجاهت    إشباع  مالل  مه  اريؤسسة  يف  العاملني 

مت  واريعنوي  اريادي  الدع   وعوفا  )ةديه،    ورغباهت  
2005  .) 

( التامدي  للثقة  1990أما  أبعاد  أربعة  إىل  عوةل  فقد   )
الهلا ،   وايبتغار وحتقيه  الرتقية،  العدالة يف  التنظيمية وهي: 

وبناءمل علج ما سبه فيمغه  عوافر اريعلوما .  والقي  الساردة، و 
وبدعد   اريعلوما ،  بدعد  اآليت:  يف  التنظيمية  الثقة  أبعاد  حتديد 

والتشريعا السياسا   وبدعد  واريشاركة،  وبدعد  اإلبداع   ، 
 ، وبدعد القي  التنظيمية.  األسلوب القيادي السارد

   السابقة  الدراسات اثنًيا  
 الدراسا   مه جمموعة  علج احليول  مه ا  الباحث متغه  
وقد  مبتتاا   اريتعلقة واألجنبية  العربية  السابقة     الدراسة 
  يت: وفه اآل جمموعا   ثالأل  يف  عينيفها 

   اإلدارية  ابلشفافية  الص:ة ذات السابقة الدراسات  .1
  ( حرب  دراسة  واقة  2011جاء   إىل  للتعرع   )

قطاع غملة، واستِدم  الشفافية اإلدارية ومتطلبا  عطبيقها يف  
لقياد درجة اارسة    أداةمل نها الوةفي )اريسحي( وايستبانة  اري

مه   الدراسة  جمتمة  مه  عشوارية  عينة  بقية  علج  الشفافية، 
قطاع غملة   الفلسطينية يف  اجلامعا   اإلداريني واألكادمييني يف 

( العينة  حج   وجود  205وبلغ  الدراسة  وأظهر   موظفملا،   )
الشف مبمارسة  عينة  التملام  لدى  مقبولة  بدرجة  اإلدارية  افية 

 الدراسة.  
( التعرع إىل درجة  2013هدفا دراسة رمملي )  يف حني

ومشريف   مديري  نظر  وجهة  مه  ابلشفافية  اإلدارة  عطبيه 
و  اريغرمة،  مغة  مبنطقة  والتعلي   الرتبية  نها  اري  اعباع مغاعب 

واستِدام  اريسحي،  ومغونة    أداةمل ايستبانة    الوةفي  للدراسة 
( مدير مغتب  16  جمتمة الدراسة مه )مه ستة حماور، وعغوَّ 

( وععلي ،  فقد  844عربية  الدراسة  عينة  أما   ، عربوايمل مشرفملا   )
( علج  و)16اشتملا  وععلي ،  عربية  مغتب  مدير   )260  )

اإلدارة   عطبيه  الدراسة إىل: أ  درجة  ، وعوةلا  عربوايمل مشرفملا 
 .بية والتعلي  كباةابلشفافية لدى مغاعب الرت 
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( الربيعة  علج  2015وقام  التعرع  إىل  هتدع  بدراسة   )
وحتديد   التنظيمية  واريوا نة  اإلدارية  الشفافية  اارسة  درجة 

بينهما، العالقة  الوةفي    عَّبةوا   بيعة  ارينها  الدراسة  ههله  يف 
ايستبانة   الدراسة  أدوا   وكانا  وايرعبا ي،  التحليلي 

وعغوَّ  جمتواريقابلة،  السعودية     اجلامعا   مه  الدراسة  مة 
الب عددها ا احلغومية  هيئة     (24)لغ  أعضاء  مجية  مه  جامعة 

( عدده   والبالغ  مجية  23324التدريس  مشلا  عضوملا. كما   )
الب  احلغومية  السعودية  اجلامعا   يف  الغليا   لغ  اعمداء 

( اارسة  508عددها  درجة  أ   النتارا  أبرز  وكانا  ا.  عميدمل  )
اجلامعا القيادا    يف  اإلدارية  للشفافية  السعودية    اجلامعية 

 احلغومية كانا متوسطة.  
 التنظيمية  ابلثقة  الص:ة ذات السابقة الدراسات  .2

    ( فينربع  دراسة  إىل  Vineburgh, 2010وجاء   للتعرع   )
هيئة   ألعضاء  اريتتاا   وبعض  التنظيمية  الثقة  بني  العالقة 

( أيوا       إذ (،  The University of LOWAالتدريس يف جامعة 
الوةفي    ع  باع ا وامتا يرعبا ي اارينها  مه      ،  عشوارية  عينة 
استِدما ايستبانة    وقد مه أعضاء هيئة التدريس،    )3070)

جلمة اريعلوما  وعوةلا الدراسة إىل وجود عالقة موجبة بني  
 الثقة التنظيمية ومقاومة التتيا.  

لج  ع التعرع  إىل  ( دراسة هدفا  2012وأجر  البغار ) 
الثانوية   اريدارد  مديرو  ميارسها  اليت  التنظيمية  العدالة  مستوى 

مب وعالقتها  عم ا   العاةمة  حمافظة  يف  الثقة  العامة  ستوى 
التنظيمية يف مدارسه  مه وجهة نظر معلميه ، ومتثلا العينة  

( الطبقية  377مه  ابلطريقة  امتيارها  و   ومعلمة،  معلمملا   )
وقد   النسبية،  ايرعبا ي    اعَّبعاالعشوارية  الوةفي  ارينها 

والثقة   التنظيمية  العدالة  مستوى  لقياد  أداات   و ور  
إجيابية بني مستوى  و التنظيمية،   الدراسة وجود عالقة  أظهر  

فروق   وجود  وعدم  التنظيمية  الثقة  ومستوى  التنظيمية  العدالة 
ريتتا   ععملى  التنظيمية  الثقة  مستوى  يف  إحيارية  ديلة  ذا  

 اريؤهل العلمي.  اجلنس واصربة و 

 ( اريرشد  دراسة  دراسة  2014أما  إىل  هتدع  فغانا   )
نظر   وجهة  مه  اإلداري  ابإلبداع  التنظيمية  الثقة  عالقة 
موظفا  جامعة األماة نور بنا عبد الرمحه وعغونا العينة  

( موظفة   امتيارهه عشواريملا واستِدما ايستبانة  321مه )
النتارا   أه   وكانا  اريعلوما ،  ألبعاد  جلمة  اريوظفا   إدراك 

التنظيمية   الثقة  بني  موجبة  عالقة  ووجود  التنظيمية  الثقة 
     واإلبداع اإلداري.

( فارد  دراسة  هدفا  التعرع  2014كما  إىل  لج  ع( 
زهر  وايلتملام التنظيمي يف جامعة األ  العالقة بني الثقة التنظيمية 

واإلداريني يف جامعة    جمتمة الدراسة مه العاملني  بتملة، وعغوَّ 
  أداةمل بانة  ( موظفملا و  استِدام ايست 170األزهر وبلغ عدده  )

ارعبا ية بني   الدراسة وجود عالقة  اريعلوما ، وأظهر   جلمة 
 الثقة ابلملمالء وايلتملام التنظيمي.   

والثقة    ابملتغريين متع:قة  دراسات .3 اإلدارية  الشفافية 
   التنظيمية

 درجة  علج  هبدع التعرع  (2011) احلريب  وجاء  دراسة 
 التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة مه ابلشفافية اإلدارة عطبيه

 عبد  اريلك  وجامعة  اريغرمة  مبغة  القرى أم  جامعة يف  واريوظفني 
 ألعضاء  التنظيمية  الثقة  مستوى عه  والغش. جبدة،  العمليمل 
 هبا، يعملو   اليت  ابريؤسسا  واريوظفني التدريس  هيئة 

 عناسبية  عشوارية   بقية  عينة  امتيار     امتدع  ههلا ولتحقيه 
 وكا  واريوظفني، التدريس  هيئة  أعضاء مه فردملا  (960)ا بلت
 ابلشفافية اإلدارة عطبيه درجة  أ  الدراسة نتارا أه  مه
 مة  متوسطة،  التنظيمية الثقة  مستوى  ودرجة  متوسطة، ا  كان

 ريتتاا   عبعملا  الدراسة عينة  أفراد  استجااب  يف فروق  وجود
اجلنس   غا  ليات  اجلنسية  الهلكور،  ليات  الدراسة: 

 الدرجة حيو مه العمل و بيعة  العلمي اريؤهل السعوديني.
 بني  ايرعباط معامل  أ   كما  . الوظيفية  واريرعبة األكادميية 

 .  (0.749)بلغ التنظيمية ابلشفافية والثقة  اإلدارة
 واقة عه للغش.بدراسة هدفا   (2014) الراجحي وقام    

 فهد  اريلك  بغلية  العاملني  نظر  وجهة  مه  الشفافية  عطبيه 
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 ابريملغة الراي  مبدينة  العسغرية مالد اريلك وكلية األمنية
 مبؤسساهت   ثقته   علج  ذلك  انعغاد  ومدى  السعودية،  العربية

 الغليا  يف العاملني واريدنيني الضباط  مه  العينة امتيار   .
 نتارا  أبرز  وجاء   فردملا،  (1138) عدده   والبالغ  األمنية 
 مطبقة التنظيمية والثقة اإلدارية الشفافية مه كالمل  أ  الدراسة
 عالقة ووجود األمنية، األكادميية اريؤسسا  يف متوسطة بدرجة
 ومعرفته  جهة مه  أببعادها  الشفافية عطبيه واقة بني  ردية
 األكادميية  اريؤسسا   يف  أمرى جهة  مه  التنظيمية  الثقة  لواقة 
  ة. األمني 

 :م:ص  الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية منها 
 الشفافية  متتا عناولا اليت  الدراسا  أهداع عنوعا

 ببعض وعالقتها  اإلدارية  الشفافية عناول  بعضها  إذ إ  اإلدارية 
وهدفا بعضها إىل معرفة درجة  ،  والتنظيمية الوظيفية  اريتتاا 

 بعض أ  وعبني  (.2013اارسة الشفافية مثل دراسة رمملي )
الثقة  عناولا  الدراسا    مبتتاا   وعالقتها  التنظيمية متتا 

 ، (2014)  فارد  دراسة و  (2012) البغار دراسة  يف كما
 اهتما دراسا ا   الباحث كما وجد  . (2014)اريرشد راسةود

 كدراسة التنظيمية( والثقة اإلدارية اريتتايه معملا )الشفافية بغال
حيو    .  (2011)احلريب مه  السابقة  الدراسا   عنوعا  وقد 

فقد   اريعلوما   علج  للحيول  عليها  اعتمد   اليت  األدوا  
جلمة   كوسيلة  ايستبانة  استِدام  علج  معظمها  اعتمد 

  السابقة  البياا . واعفقا الدراسة احلالية مة معظ  الدراسا
للتعرع علج درجة اارسة الشفافية   أداةمل يف استِدام ايستبانة 

اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكادميية يف اجلامعا  األردني ة  
التنظيمية   الثقة  مبستوى  وعالقتها  عم ا   العاةمة  يف  اصاة ة 

 كل دراسة مثل لدى أعضاء هيئة التدريس مه وجهة نظره 
والراجحي  (2011)  احلريب  مه  )و   ، (2014)،  (  2015الربيعة 

 (.  2017، واحلردا  )(2017)وغامن
 والثقة  الشفافية  عناولا اليت السابقة  الدراسا    دُّ عع
 علج ولغه  منها؛ العربية وميوةملا  نسبيملا حديثة  التنظيمية

 وأومتا ما،  نوعملا  متامرملا  ايهتمام جاء  العايل  التعلي   اريستوى
 السعودية اجلامعا  علج عطبيقها  جاء فقد  (2011) احلريب
 الثانية الدراسة أبهنا  ههله عتميمل مه ثو  معملا،  اريتتايه  بدراسة
العريب،   التعلي   مؤسسا   مستوى علج الو ه  يف  العايل 

هي   -نيحسب عل  الباحث  -واألوىل ابلنسبة جملتمة الدراسة  
اصاة ة اجلامعا   ) العاةمة يف  األردني ة  وعددها  (  13عم ا  
) التدريس  هيئة  أعضاء وإىل  جامعة، ( عضوملا  1835وعدده  

 .  جلمة اريعلوما   أداةمل ايستبانة  ابستِدام
)و  احلريب  دراسة  أبعادمل 2011عناولا  الشفافية    ا (  ريمارسة 

الشفافية  متثلا يف    إذاإلدارية لتل. عه أبعاد الدراسة احلالية  
السرية اريساءلة،  اريعلوما ،  اريشاركة،  أ اريطلقة،  حني  يف   .   

يف   أبعادها  متثلا  احلالية  وايعيال  الدراسة  اريعلوما ، 
وإجراءا    واألنظمة  واريشاركة،  اإلدارية،  واريساءلة  اإلداري، 

األداء  وعقومي  يف .  العمل،  اليت    وكهللك  التنظيمية  الثقة  أبعاد 
( احلريب  دراسة  يف  النحو  2011جاء   علج  الثقة  اآليت:  ( 

ا النية  النملاهة،  . أما يف الدراسة احلالية  حلسنةاريطلقة، اجلدارة، 
واإلبداعفتمثلا يف   اريعلوما ،  والسياسا     ،بدعد  واريشاركة، 

السارد والت القيادي  واألسلوب  التنظيمية.  شريعا ،  والقي    ،
  .  اريتتاا  اليت عناولتها الدراستاعالوة علج امتالع 

 واإلجراءات  الطريقة
 :الدراسة  منهج
واستِدما   الوةفي ارينها  ا الباحثعَّبة  ا  ايرعبا ي، 

 ايستبانة وسيلة جلمة البياا . 
 الدراسة   جمتمع

 التدريس  هيئة  أعضاء مجية  مه  الدراسة  جمتمة    عغوَّ  
  13عم ا  وعددها   العاةمة يف  األردني ة اصاة ة  اجلامعا  يف

( عدده   والبالغ  ماةة  عدريس  1835جامعة  هيئة  عضو   )
عام  حسب معلوما  قس  اريوارد البشرية يف اجلامعا  مالل  

2018.  ( ابجلدول  موضح  هو  أداه. 1كما   )  
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 1جدول 
   حسب اجلنس توزيع أفراد جمتمع الدراسة يف اجلامعات األردنيّة اخلاصّة يف حمافظة العاصمة عمّان 

 اجلامعة  الرقم
 اجلنس

 اجملموع
 إانث  ذكور

 89 14 75 عم ا  العربية 1
 170 51 119 الشرق األوسط 2
 212 54 158 عم ا  األهلية 3
 254 57 197 العلوم التطبيقية 4
 214 41 173 فيالدلفيا 5
 223 42 181 اإلسراء 6
 227 70 157 البرتا األهلية 7
 255 60 195 المليتونة األردني ة 8
 98 13 85 األماة مسية للتغنولوجيا 9
 15 1 14 األكادميية األردني ة للموسيقج 10
 32 10 22 كلية العلوم الرتبوية واآلداب_األنروا 11
 6 2 4 كلية األرد  اجلامعية التطبيقية للتعلي  الفندقي والسياحي 12
 40 12 28 اجلامعة العربية اريفتوحة 13

 1835 427 1408 اجملموع

 :اإلجراءا  اآلعية   استِدام  :الدراسة عينة
مه  :  العشوارية  العنقودية العينة .1 جامعا   أربة  امتا  

)اجلامعا  األ (. وهنا وحدة  13ردنية اصاةة وعددها 
تِدامها كو  الدراسة مسحية،  ايمتيار اجملموعة و  اس 

أ دقيهكما  اجلامعا  غا  عه  البياا   عوافر  بنسبة      
جامعا ،  100% وجود  يف    ومة  وماةة  حغومية 

عما ،   مة  العاةمة  لتناسبها  العينة  ههله  امتيار    
 اجملتمة اريدرود كمجموعا .  

نسبة  امتا     : النسبية العشوارية الطبقية العينة .2 لتغو  
قليالمل  فيها  العيين  يف    اصطا  العينا   نسبة  عغو   حبيو 

كل  بقة نفس نسبة عواجده  عقريبملا يف جمتمة الدراسة  
ا جلدول حتديد  وفقمل   (269)وبلغ عددها  مثل )اجلنس(،  

كريسي  أعده  الهلي  اجملتمة  حج   مه  العينة    حج  
( هو  .(,1970Krejcie & Morganومورجا   كما 

   :( أداه2موضح ابجلدول رق  )

 2 جدول
  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس 

 اجلامعة 
 اجلنس

 اجملموع
 إانث  ذكور

 52 16 36 الشرق األوسط 
 69 13 56 اإلسراء 

 70 22 48 البرتا األهلية 
 78 18 60 المليتونة األردني ة 

 269 اجملموع 
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 :الدراسة  أدات 
الدراسة   ا الباحث  الدراسة،  ور أهداع لتحقيه      أدايت 

 مبمارسة اريتعله السابه النظري األدب مسح علج اعتمادامل 
 أدايت بناء  منها يف واإلفادة التنظيمية والثقة اإلدارية الشفافية
 اليلة ذا  السابقة الدراسا  إىل الرجوع    إذ الدراسة؛ 
،   (2011)احلريب مه  كل دراسة مثل الدراسة مبوضوع

وهي   (2017) وغامن ، (2017)واحلردا  ،(2014)والراجحي  
 :اآليت علج النحو 

 رؤساء  لدى  اإلدارية  الشفافية  اارسة  درجة  لدراسة  استبانة أويمل:  
 . التدريس  هيئة  أعضاء نظر وجهة  مه األكادميية األقسام
 امتيئة ألعضاء  التنظيمية الثقة درجة  لدراسة استبانةاثنيامل:  

 . نظره  وجهة  مه  التدريسية
   سة  ار الصدق الظاهري ألدايت الد

الدراسة  مه  التحقه    أدايت   اليدق  ابستِدام  ةدق 
األولية   ايستبانتني فقرا  بعر  وذلك الظاهري بييتتهما 

 مه  اصربة  وذوي  اريِتيني  مه  احملغمني مه  جمموعة علج
الرتبوية يف عدد مه   العلوم  أساعهلة مه  التدريس هيئة  أعضاء 

اجلامعا  األردني ة، وقد   األمهل ابلفقرا  اليت حيلا علج  
 مة  الالزم  إجراء و   احملغمني فاكثر،  مه (80%) بنسبة  موافقة 

   .حهلفها  أو ةياغتها  إعادة أو ععديلها اقرتح اليت  الفقرا 
 :الدراسة  ايت أد  ثبات

الباحث األداة،  ثبا   مه للتحقه   نوعني ابستِدام ا قام 
علج  وهي  داه  أ   ( 3،4الثبا ، كما هو موضح ابجلدول ) مه 

 اآليت: النحو 
 مه وذلك (test-retest) ايمتبار وإعادة ايمتبار  ريقة .1

 امتيئة أعضاء مه   (25)مقدارها عينة امتيار مالل
 مقداره زمين بفاةل الدراسة عينة مارج مه التدريسية
   أسبوعا . 

ألفا   كرونباخ معامل ابستِدام الداملي ايعساق  ريقة .2
(Cronbach Alpha)الدراسة.  ة ، وذلك بعد عطبيه أدا 

  3جدول 
   االختبار وطريقة االتساق الداخ:يمعامالت ثبات استبانة الشفافية اإلدارية بطريقة االختبار وإعادة 

 االتساق الداخ:ي   معامل الثبات إعادة االختبار  –االختبار   معامل الثبات الُبعد  الرقم 
 0.76 0.81 اريعلوما   1
 0.82 0.82 ايعيال اإلداري  2
 0.87 0.86 اريساءلة اإلدارية  3
 0.82 0.84 اريشاركة  4
 0.84 0.88 األنظمة وإجراءا  العمل  5
 0.84 0.90 عقومي األداء  6

  0.94 الدرجة الك:ية ل:شفافية 

     ( رق   اجلدول  الشفافية  3يظهر  استبانة  ثبا   معامال    )
ايمتبار   وإعادة  ايمتبار  بطريقة  بني    فقداإلدارية  عراوحا 

األداء،    ( 0.90  –  0.81) لبدعد عقومي  ثبا  كا   معامل  وأعلج 
 ( للشفافية  الغلية  للدرجة  الثبا   معامل  وهي  0.94وكا    )

مرعفعة، وكهللك يظهر اجلدول معامل الثبا  بطريقة ايعساق  
(، وأعلج معامل ثبا   0.87  –  0.84وعراوحا بني )   الداملي

 سة. ار الدجراء ههله القي  مقبولة إل دُّ عد عقومي األداء، وععللبد 

 4جدول 
 : معامالت ثبات استبانة الثقة التنظيمية بطريقة االختبار وإعادة االختبار وطريقة االتساق الداخ:ي

 االتساق الداخ:ي   معامل الثبات إعادة االختبار   –االختبار    معامل الثبات الُبعد الرقم
 0.85 0.82 اريعلوما  1
 0.88 0.85 اإلبداع واريشاركة 2
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 االتساق الداخ:ي   معامل الثبات إعادة االختبار   –االختبار    معامل الثبات الُبعد الرقم
 0.76 0.84 السياسا  والتشريعا  3
 0.73 0.88 األسلوب القيادي السارد 4
 0.91 0.86 القي  التنظيمية 5

  0.89 التنظيمية الدرجة الك:ية ل:ثقة  

    ( رق   اجلدول  الثقة  4يظهر  استبانة  ثبا   معامال    )
التنظيمية بطريقة ايمتبار وإعادة ايمتبار وأعلج معامل ثبا   
الثبا    معامل  وكا   السارد،  القيادي  األسلوب  لبدعد  كا  

( التنظيمية  للثقة  الغلية  وأعلج  (  0.89للدرجة  مرعفعة،  وهي 
ثبا  الداملي  معامل  وععترب  ل  لالعساق  التنظيمية،  القي   بدعد 

 ههله القي  مقبولة يجراء الدارسة.    
  :الدراسة متغريات

   اشتملا الدراسة علج كل مه اريتتاا  اآلعية: 
 التنظيمية   اإلدارية، والثقة الشفافية اريتتاا  التابعة:  .1
 اآليت:  علج النحو اريتتاا  اريستقلة، وهي  .2

 .األ إو  ذكور :فئتا  وهو اجلنس، -
 وأستاذ  أستاذ،  :رعب ثالأل  وهي األكادميية  الرعبة  -

 .مساعد  وأستاذ  مشارك، 
نوع - الغلية وهو  الغلية  الي.  العلمية،  الغلية   : 

 اإلنسانية.  
 
 

   اإلحصائية املعاجلة 
 استِدام   والثاين، األول السؤالني  عه  لإلجابة .1

 والرعبة اريعيارية وايحنرافا  احلسابية  اريتوسطا 
 .واريستوى 

 معامل  استِدام     الثالو،  السؤال عه  لإلجابة  .2
) ايرعباط   ،( Pearson Correlation Coefficientباسو  
 ديلته.  مستوى ريعرفة  التاري  وايمتبار 

الرابة  عه  لإلجابة  .3  استِدام    واصامس السؤالني 
 متتا عه لإلجابة مستقلتني لعينتني ،(t- test) امتبار
  األحادي  التبايه  حتليل امتبار استِدام    كما  اجلنس،

(one way ANOVA لإلجابة  الرعبة  متتا عه ( 
 .الغلية  األكادميية، ولي. 

 – test) ايمتبار  وإعادة ايمتبار  ريقة استِدام   .4

retest)    معامل  استِدام   و   .األداعني ثبا   إلجياد 
 ايعساق معامل إلجياد ( Cronbach Alphaألفا ) كرونباخ
  لألداعني. الداملي

األكادميية   .5 األقسام  رؤساء  اارسة  مستوى  حتديد    
 : للشفافية اإلدارية وفقملا للمعادلة اآلعية 

1.33 =
4

3
=

1 − 5

3
=

القيمة  الدنيا  للبديل  − القيمة  العليا  للبديل 
عدد اريستواي  

 

اريستوى منِفضمل  )  ا وبهللك: يغو   ويغو   ،  (2.33  -  1مه 
( مه  اريتوسط  يغو   و ،  ( 3.67  -  2.34اريستوى 

اريرعفة   )ماريستوى  و   3.68-5ه  اريعادلة(  ذاهتا    عطبيه 
الثقة   درجة  التدريس.  لتحديد  هيئة  ألعضاء  التنظيمية 

   :الدراسة  تطبيق إجراءات 
 اي الع علج األدب النظري والدراسا  السابقة.   .1

 .وعينتها  الدراسة جمتمة أفراد حتديد .2
 .وثباهتما  ةدقهما مه والتحقه  الدراسة  أدايت إعداد .3
 .العينة  علج الدراسة أدايت  عطبيه .4
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  اإلحيارية الرزمة ابستِدام إحياريملا البياا  حتليل .5
.(SPSS)    

 .ومناقشتها وعرضها وحتليلها النتارا رةد .6
 إليه التوةل ا  م علج بناءمل  واريقرتحا  التوةيا  عقدمي .7

 .نتارا مه

 نتائج الدراسة  
ما األول     لدى   اإلدارية  الشفافية ممارسة درجة  السؤال 

 هيئة أعضاء نظر وجهة من األكادميية األقسام رؤساء
  التدريس؟

 5  جدول
 مرتبة تنازليًا.  اإلداريةلشفافية ااملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب ومستوى ممارسة 

 مستوى الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب البُعد  الرقم
 املمارسة 

 مرعفة 1 0.42 4.50 اريعلوما   1
 مرعفة 2 0.52 4.45 األنظمة وإجراءا  العمل  5
 مرعفة 3 0.46 4.40 ايعيال اإلداري  2
 مرعفة 4 0.48 4.36 عقومي األداء  6
 مرعفة 5 0.57 4.27 اريساءلة اإلدارية  3
 مرعفة 6 0.52 4.20 اريشاركة  4

 مرتفع  0.41 4.36 الدرجة الك:ية
( أ  درجة اارسة الشفافية اإلدارية لدى 5يظهر اجلدول )

ــاد  رؤســــاء األقســــام ايكادمييــــة كانــــا مرعفعــــة، ، وجــــاء  أبعــ
أما ابلنسبة لفقـرا  كـل بدعـد . األداة مجيعها يف الدرجة اريرعفعة

فغانــــــــــــــــــــــــــــــــــا النتــــــــــــــــــــــــــــــــــارا علــــــــــــــــــــــــــــــــــج النحــــــــــــــــــــــــــــــــــو اآليت: 
 بعد املع:ومات    .1

 6 جدول
 مرتبة تنازليًا.  ع:وماتلبُعد امل ةلشفافية اإلداريااملعيارية والرتب ومستوى ممارسة  املتوسطات احلسابية واالحنرافات

( اجلدول  يف  اارسة  6يالحظ  مستوى  أ   ة  الشفافي  ( 
األ األقسام  رؤساء  لدى  لبدعد  اإلدارية  اريعلوما  كا   كادميية 

( احلسايب  اريتوسط  بلغ  إذ  معياري  4.50مرعفعملا،  واحنراع   )

اريستوى  0.42) يف  مجيعها  البدعد  ههلا  فقرا   وجاء    ،)
 . اريرعفة

 

 الفقرة الرقم
املتوسط  
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

مستوى   الرتبة
 املمارسة 

 مرعفة 1 0.52 4.74 القس  ابرييداقية.عتس  اريعلوما  اليادرة مه رريس   1
 مرعفة 2 0.84 4.56 ه رريس القس  متطلبا  العمل.معليب اريعلوما  اليادرة   6
 مرعفة 3 0.55 4.55 يقدم رريس القس  اريعلوما  الغافية بشفافية دو   لب مه أعضاء هيئة التدريس.    2
يتـــيح ررـــيس القســـ  ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس الفرةـــة لال ـــالع علـــج اريعلومـــا  واإلجـــراءا  اإلداريـــة   3

 اريِتلفة.  
 مرعفة 4 0.62 4.42

 مرعفة 5 0.65 4.38 الوقا اريناسب.يتلقج عضو هيئة التدريس اريعلومة يف   4
 مرعفة 6 0.67 4.28 حيافظ رريس القس  علج سرية اريعلوما . 5

 مرعفة  0.42 4.50 الدرجة الك:ية
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 بُعد األنظمة وإجراءات العمل    .2
   (7جدول )

 لبُعد األنظمة وإجراءات العمل مرتبة تنازليًا.  ةلشفافية اإلداريااملعيارية والرتب ومستوى ممارسة  املتوسطات احلسابية واالحنرافات
 مستوى املمارسة الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم

 مرعفة 1 670. 4.52 يعله رريس القس  التشريعا  اإلدارية اريعمول هبا. 1
 مرعفة 2 720. 4.51 يدبسط رريس القس  اإلجراءا  بيورة واضحة.   3
 مرعفة 3 650. 4.49 حيرص رريس القس  علج عنفيهل اإلجراءا  بنملاهة. 2
 مرعفة 4 690. 4.29 يطبه رريس القس  التشريعا  علج مجية العاملني دو  متييمل.   4
 مرعفة 4 770. 4.29 يراجة رريس القس  التشريعا  اإلدارية هبدع عوضيحها.   5

 مرتفع  0.52 4.45 الدرجة الك:ية
ة ( أ  مســـــتوى اارســـــة الشـــــفافي7يالحـــــظ يف اجلـــــدول )  

كادمييـــــــة لبدعـــــــد األنظمـــــــة اإلداريـــــــة لـــــــدى رؤســـــــاء األقســـــــام األ
ــراءا   ــمل وإجــ ــا  مرعفعــ ــاء  االعمــــل كــ ــد ، وجــ ــهلا البدعــ فقــــرا  هــ

ــابية  ــة، إذ عراوحـــا اريتوســـطا  احلسـ مجيعهـــا يف الدرجـــة اريرعفعـ
 (.4.52 –  4.29بني )

 بُعد االتصال اإلداري   .3
 8جدول 

 لبُعد االتصال اإلداري مرتبة تنازليًا.  اإلدارية لشفافيةممارسة ااملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب ومستوى 

 الفقرة الرقم
املتوسط  
 احلسايب

االحنراف  
 الرتبة املعياري 

مستوى  
 املمارسة 

 مرعفة 1 0.68 4.46 القس .يعمل رريس القس  علج عوفا نظام اعيال ميسر بني مجية أعضاء   1
 مرعفة 1 0.68 4.46 يوظ. رريس القس  التغنولوجيا يف جمال ايعيال. 6
 مرعفة 3 0.63 4.42 يستفيد رريس القس  مه ردود التتهلية الراجعة للتاكد مه فه  التاية مه عملية ايعيال.   4
 مرعفة 4 0.72 4.38 عتي. اريعلوما  اليت ينقلها رريس القس  مه اإلدارة العليا ابلدقة والوضوح.    3
 مرعفة 5 0.68 4.36 يستِدم رريس القس  أساليب اعيال متنوعة.   2
 مرعفة 6 0.59 4.31 يعتمد رريس القس  التسلسل اإلداري يف اريِا با  الرمسية مة اإلدارة العليا. 5

 مرتفع  0.46 4.40 الدرجة الك:ية
ة ( أ  مســــــتوى اارســــــة الشــــــفافي8يالحــــــظ يف اجلــــــدول )

كادمييـة لبدعـد ايعيـال اإلداري  اإلدارية لدى رؤساء األقسام األ
ــايب ) ــغ اريتوســــــط احلســــ ا، إذ بلــــ ــمل ــا  مرعفعــــ ــراع 4.40كــــ ( واحنــــ

البدعد مجيعها يف الدرجـة (، وجاء  فقرا  ههلا  0.46معياري )
ــابية بــــــــني )   –4.31اريرعفعــــــــة، إذ عراوحــــــــا اريتوســــــــطا  احلســــــ

64.4) . 
 
 
 
 
 
 بُعد تقومي األداء  .4

   9جدول 
 لبُعد تقومي األداء مرتبة تنازليًا.  اإلدارية لشفافيةااملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب ومستوى ممارسة 
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 مستوى املمارسة الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم
 مرعفة 1 0.69 4.44 يطبه رريس القس  آلية عقومي األداء مبيداقية اتمة. 2

6 
ــة   يدطلـــة ررـــيس القســـ  أعضـــاء هيئـــة التـــدريس علـــج اجلوانـــب اإلجيابيـــة والســـلبية لعمليـ

 التقومي.
 مرعفة 2 0.81 4.36

 مرعفة 3 0.72 4.30 يوفر رريس القس  التسهيال  الالزمة لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس. 5
 مرعفة 4 0.63 4.28 دورية.م رريس القس  أداء أعضاء هيئة التدريس بيورة  يدقو   3
 مرعفة 5 0.89 4.25 يوثه رريس القس  نتارا عملية عقومي األداء بغل دقة وموضوعية. 7
 مرعفة 6 710. 4.22 يعتمد رريس القس  آلية حمددة لتقومي األداء. 1

4 
يسمح رريس القس  بتقومي أداره مه قبل أعضاء هيئة التدريس دو  ععمد إمفــاء أي  

 معلومة.
 مرعفة 7 0.74 4.18

 مرتفع  0.48 4.36 الدرجة الك:ية

ة اإلدارية ( أ  مستوى اارسة الشفافي9يالحظ يف اجلدول )
كادمييـة لبدعـد عقـومي األداء كـا  مرعفعـملا، لدى رؤساء األقسام األ

ــايب  ــاري  (4.36)إذ بلــــغ اريتوســــط احلســ ــراع معيــ ، (0.48)واحنــ

فقـــــرا  هـــــهلا البدعـــــد مجيعهـــــا يف الدرجـــــة اريرعفعـــــة، إذ وجـــــاء  
 .(4.44  –  4.18)عراوحا اريتوسطا  احلسابية بني 

 بُعد املساءلة اإلدارية    .5
  10جدول 
 لشفافية اإلدارية لبُعد املساءلة اإلدارية مرتبة تنازليًا. ا املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب ومستوى ممارسة  

 الفقرة الرقم
املتوسط  
 احلسايب

االحنراف  
 الرتبة املعياري 

مستوى  
 املمارسة 

 مرعفة 1 0.81 4.32 هيئة التدريس القواعد اريطلوب ايلتملام هبا.يوضح رريس القس  ألعضاء   1
 مرعفة 2 0.69 4.28 حيارب رريس القس  مجية أشغال الفساد اإلداري. 5
 مرعفة 3 0.66 4.27 يطبه رريس القس  نظام اريساءلة بفاعلية.   3
 مرعفة 4 0.72 4.26 عبعملا لنوع اريِالفة.يطبه رريس القس  العقواب  اريفروضة علج أعضاء هيئة التدريس   2
يطلب رريس القس  مه أعضاء هيئة التدريس عقدمي عفساا  لقراراهت  وعيرفاهت  اريِالفــة   6

 للقوانني.  
 مرعفة 5 0.82 4.23

 مرعفة 6 0.83 4.12 يدنم ي رريس القس  أسلوب الرقابة الهلاعية.   4
 مرتفع  0.57 4.27 الدرجة الك:ية

ــدول ) ــة الشــــفافي10يالحــــظ يف اجلــ ة ( أ  مســــتوى اارســ
ة اإلداريــة  كادمييـة لبدعـد اريسـاءلاإلداريـة لـدى رؤسـاء األقســام األ

ــاء   ا، وجـ ــمل ــا  مرعفعـ ــة كـ ــا يف الدرجـ ــد مجيعهـ ــهلا البدعـ ــرا  هـ فقـ
 .اريرعفعة

 
 
 
 بُعد املشاركة   .6

  11جدول 
 لبُعد املشاركة مرتبة تنازليًا.  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب ومستوى ممارسة رؤساء األقسام األكادميية ل:شفافية اإلدارية

مستوى   الرتبةاالحنراف  املتوسط   الفقرة الرقم
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 املمارسة  املعياري  احلسايب
 مرعفة 1 0.64 4.24 يشرك رريس القس  أعضاء هيئة التدريس يف ةناعة القرارا .   3
 مرعفة 2 0.68 4.24 يعمل رريس القس  علج ايستماع ريشغال  أعضاء هيئة التدريس وعلبية احتياجاهت . 6
 مرعفة 3 0.77 4.21 يتيح رريس القس  ألعضاء هيئة التدريس فرةة اريشاركة يف وضة معايا عقومي األداء.    5
 مرعفة 4 0.79 4.14 يتقبل رريس القس  اقرتاحا  أعضاء هيئة التدريس. 4
 مرعفة 5 780. 4.08 يشجة رريس القس  أعضاء هيئة التدريس علج إبداء الرأي.   1
 مرعفة 6 0.81 4.06 يدويل رريس القس  ايهتمام أبعضاء هيئة التدريس دو  عفريه. 2

 مرتفع  0.53 4.20 الدرجة الك:ية
ة أ  مســــــتوى اارســــــة الشــــــفافي (11)يالحــــــظ يف اجلــــــدول 

كادمييــة يف اجلامعــا  األردنيــ ة اإلداريــة لــدى رؤســاء األقســام األ
ــاء هيئـــــة  ــر أعضـــ ــة نظـــ ــه وجهـــ ا  مـــ ــ  ــمة عمـــ ة يف العاةـــ ــ  اصاةـــ

فقـرا  هـهلا البدعـد ، وجـاء  اكا  مرعفعـمل   اريشاركةالتدريس لبدعد 
 .مجيعها يف الدرجة اريرعفعة
 هيئتة أعضتاء لتدى التنظيميتة الثقتة السؤال الثاين  ما درجة

  نظرهم؟ وجهة من التدريس
  12جدول 

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب ملستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس مرتبة تنازليًا.  
 مستوى املمارسة الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب البُعد  الرقم
 مرعفة 1 0.50 4.46 اريعلوما   1
 مرعفة 2 0.66 4.45 السياسا  واإلجراءا   3
 مرعفة 3 0.50 4.43 القي  التنظيمية  5
 مرعفة 4 0.84 4.35 األسلوب القيادي السارد  4
 مرعفة 5 0.58 4.31 اإلبداع واريشاركة  2

 مرتفع  0.48 4.40 الدرجة الك:ية
 

أ  مســـــتوى الثقـــــة التنظيميـــــة لـــــدى  (12)يظهـــــر اجلـــــدول 
ة يف  ــ  ة اصاةـــــ أعضـــــــاء هيئـــــــة التـــــــدريس يف اجلامعـــــــا  األردنيـــــــ 

، إذ بلـغ اريتوسـط االعاةمة عم ا  مه وجهة نظـره  كـا  مرعفعـمل 

، وجــــــاء  أبعــــــاد (0.48)واحنــــــراع معيــــــاري (  4.40)احلســــــايب 
ــة، إذ عراوحــــــا اريتوســــــطا   األداة مجيعهــــــا يف الدرجــــــة اريرعفعــــ

 .(4.46  –  4.31)احلسابية بني 
 بُعد املع:ومات   .1

   13جدول
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب ملستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس لبُعد املع:ومات مرتبة تنازليًا.  
 مستوى املمارسة الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم
 مرعفة 1 0.68 4.50 أثه ابريعلوما  اليادرة عه رريس القس .   1
أحيل علج اريعلوما  اليت احتاجها مه رريس القســ  لتاديــة مهــامي ابلوقــا   4

 اريناسب.   
 مرعفة 2 0.66 4.41

 مرعفة 3 0.67 4.38 أمتغه مه الوةول إىل اريعلوما  بسرعة وسهولة.   2
أشــعر بتنــوع وســارل ايعيــال الــيت يســتِدمها ررــيس القســ  مــة أعضــاء هيئــة   3

 التدريس.  
 مرعفة 4 0.75 4.32

 مرتفع  0.50 4.46 الدرجة الك:ية



 .. يسنداء أكرم أمحد وأمحد فتحي أبوكرمي: الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكادميية وعالقتها ابلثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدر 

 1 

أ  مســتوى الثقـة التنظيميــة لــدى  (13)يالحـظ يف اجلــدول 
ا، إذ بلــــغ  أعضــــاء هيئــــة التــــدريس لبدعــــد اريعلومــــا  كــــا  مرعفعــــمل

، وجـــاء  (0.50)واحنـــراع معيـــاري  (4.46)اريتوســـط احلســـايب 

فقـــــرا  هـــــهلا البدعـــــد مجيعهـــــا يف الدرجـــــة اريرعفعـــــة، إذ عراوحـــــا 
 (.4.50  –  4.32)اريتوسطا  احلسابية بني 

 بُعد السياسات واإلجراءات  . 2
 14جدول 
 ازليًا. املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب ملستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس لبُعد السياسات واإلجراءات مرتبة تن 

 مستوى املمارسة الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم
 مرعفة 1 0.77 4.47 أقوم ابلعمل ضمه وةٍ. وظيفٍي حمدد.   1
 مرعفة 2 0.84 4.43 أشارك يف إبداء الرأي يف عملي.   4
 مرعفة 3 0.74 4.36 أشعر ابلرضا عه التشريعا  اليت عضمه فرص النمو اريهين لديَّ.   3
 مرعفة 4 0.77 4.34 أثه يف نظام احلوافمل اريتبة دامل القس .   2
 مرعفة 5 0.80 4.33 ي عدمل.  أبتنفيهل مهامي مبساحة كافية دو    أقوم 5
 مرعفة 6 0.79 4.32 أثه يف السياسا  والتشريعا  اريتبعه يف القس  واجلامعة.    6

 مرعفة  0.66 4.45 الدرجة الك:ية
أ  مســتوى الثقــة التنظيميــة لــدى (  14)يالحــظ يف اجلــدول 

ة يف  ــ  ة اصاةـــــ أعضـــــــاء هيئـــــــة التـــــــدريس يف اجلامعـــــــا  األردنيـــــــ 
العاةمة عم ا  مه وجهة نظره  لبدعـد السياسـا  واإلجـراءا   

واحنراع معياري (  4.45)، إذ بلغ اريتوسط احلسايب  اكا  مرعفعمل 
، وجاء  فقرا  ههلا البدعد مجيعها يف الدرجة اريرعفعة، (0.66)

 .(4.47  –  4.32)  اوحا اريتوسطا  احلسابية بنيإذ عر 
 بُعد القيم التنظيمية . 3

 15جدول 
 ا. املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب ملستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس لبُعد القيم التنظيمية مرتبة تنازليً 

 مستوى املمارسة الرتبة املعياري  االحنراف احلسايب  املتوسط الفقرة مالرق
 مرعفة 1 0.76 4.46 أشعر بتوفر مناٍخ دميقرا ي يف قسمي.   1
 مرعفة 2 0.76 4.41 أرى أ  رريس القس  يبتعد عه اإلجراءا  الباوقرا ية الشديدة.   2
 مرعفة 3 0.77 4.41 أثه مبوضوعية وعدالة النظام يف الغلية والقس .   3
 مرعفة 5 0.82 4.30 أرى أ  رريس القس  يوفر التعاو  الغامل بني أعضاء هيئة التدريس.   4
 مرعفة 4 0.79 4.30 أشعر ابينتماء القوي اجتاه جامعيت.   5
 مرعفة 6 0.84 4.26 أثه مبيداقية مجية التعامال  يف القس .   8
 مرعفة 7 0.78 4.24 أشعر ابيحرتام والتقدير مه القس .   7
 مرعفة 8 0.81 4.14 أثه يف اإلجراءا  اريتبعة حلل اريشغال  يف القس .   6

 مرتفعة   0.50 4.43 الدرجة الك:ية
أ  مســتوى الثقــة التنظيميــة لــدى (  15)  يالحــظ يف اجلــدول

ــة التـــــدريس ل ــمل أعضـــــاء هيئـــ ــا  مرعفعـــ ــة كـــ ، ابدعـــــد القـــــي  التنظيميـــ
 . وجاء  فقرا  ههلا البدعد مجيعها يف الدرجة اريرعفعة

 :بُعد األس:وب القيادي السائد. 4
  16 جدول

 احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب ملستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس لبُعد األس:وب القيادي السائد مرتبة تنازليًا. املتوسطات 
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املتوسط   الفقرة الرقم
 احلسايب

االحنراف  
 مستوى املمارسة الرتبة املعياري 

 مرعفة 1 0.86 4.63 أشارك يف حل اريشغال  دامل القس .   1
 مرعفة 2 0.81 4.28 ةورة واضحة عه رؤية اجلامعة والغلية.    يلد 3
 مرعفة 3 0.84 4.27 أرى أ  رريس القس  يشجة علج التفغا العلمي والتجديد.   2
 مرعفة 4 0.83 4.22 أرى أ  العالقا  دامل القس  عتس  ابإلنسانية.   4
 مرعفة 5 0.85 4.21 أرى أ  قيادة القس  عتس  ابجلرأة العالية.   5
 مرعفة 6 0.89 3.85 أثه بقدرة قيادة القس  علج حتقيه أهدافنا.   6

 مرتفع  0.84 4.35 الدرجة الك:ية
ــة  (16)يالحـــــظ يف اجلـــــدول    ــة التنظيميـــ أ  مســـــتوى الثقـــ

ة يف  ة اصاةـــ  لــدى أعضــاء هيئـــة التــدريس يف اجلامعـــا  األردنيــ 
ا  مــــه وجهــــة نظــــره  لبدعــــد األســــلوب القيــــادي  العاةــــمة عمــــ 

 .السارد كا  مرعفعملا
 :بُعد اإلبداع واملشاركة. 5

  17جدول 
 ليًا. املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب ملستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس لبُعد اإلبداع واملشاركة مرتبة تناز  

 مستوى املمارسة الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الفقرة الرقم
 مرعفة 1 0.74 4.44 أثه بدع  رريس القس  وحتفيمله لتحقيه أعلج مستواي  اإلنتاج.   1
ــعر حبــــرص ررــــيس القســــ  علــــج عفــــويض اليــــالحيا  الالزمــــة رييــــلحة   2 أشــ

 العمل.
 مرعفة 2 0.68 4.37

 مرعفة 3 0.72 4.28 حيفملين رريس القس  ريشاركة أفغاري.   3
 مرعفة 4 0.81 4.19 أشارك يف ةناعة القرارا  اصاة ة يب.   4
 مرعفة 5 0.91 4.11 أرى أب  رريس القس  يعملز اإلبداع الهلايت لديَّ.   6
 مرعفة 6 0.87 4.10 أرى أ  فرص النمو الوظيفي يف القس  عملداد كلما زاد األداء.   5

 مرتفع  0.58 4.31 الدرجة الك:ية
 

( أ  مسـتوى الثقـة التنظيميـة لـدى 17يالحظ يف اجلدول )
، اأعضــــاء هيئــــة التــــدريس لبدعــــد اإلبــــداع واريشــــاركة كــــا  مرعفعــــمل 

وجـــــاء  فقـــــرا  هـــــهلا البدعـــــد مجيعهـــــا يف الدرجـــــة اريرعفعـــــة، إذ 
 .(4.44  –  4.10)عراوحا اريتوسطا  احلسابية بني 

هل الثالث   ارتباطية هناك السؤال   داللة ذات عالقة 
 بني املتوسطات ،(α≤0.05)مستوى الداللة   عند إحصائية

 ودرجة اإلدارية  لشفافيةا ممارسة  احلسابية لالستجابة لدرجة 
  التظيمية؟  الثقة

 18 جدول 
 معامالت االرتباط بني درجة ممارسة الشفافية اإلدارية ودرجة الثقة التنظيمية ابستصدام معامل إرتباط بريسون

 املع:ومات البُعد 
اإلبداع  
 واملشاركة

السياسات  
 والتشريعات 

األس:وب القيادي  
 السائد 

القيم  
 الثقة التنظيمية  التنظيمية 

 املع:ومات
 0.69 0.60 0.46 0.44 0.56 0.64 معامل االرتباط 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 

 االتصال اإلداري 
 0.52 0.62 0.33 0.36 0.30 0.48 معامل االرتباط 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 

 0.39 0.44 0.30 0.28 0.19 0.35 معامل االرتباط  املساءلة اإلدارية
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 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 مستوى الداللة 

 املشاركة
 0.38 0.36 0.32 0.21 0.31 0.26 معامل االرتباط 
 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 مستوى الداللة 

وإجراءات  األنظمة  
 العمل 

 0.60 0.57 0.39 0.41 0.46 0.57 معامل االرتباط 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 

 تقومي األداء
 0.68 0.68 0.48 0.42 0.56 0.54 معامل االرتباط 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 

 الشفافية اإلدارية
 0.65 0.65 0.45 0.42 0.47 0.56 االرتباط معامل  

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 

وجــود عالقــة إجيابيــة بــني درجــة اارســة (  18)يتبــني يف اجلــدول 
ــود  ــهللك وجــ ــة، وكــ ــة التنظيميــ ــتوى الثقــ ــة ومســ ــفافية اإلداريــ الشــ

ــاد  مجيـــةعالقـــة إجيابيـــة بـــني  أبعـــاد درجـــة اارســـة الشـــفافية وأبعـ
 مستوى الثقة التنظيمية.

 عنتد إحصتائية داللتة ذات فتروق هنتاك هلالسؤال الرابع  
 االستتجابة لدرجتةمتوستطات  بتني (α≤0.05) مستتوى

 اجلتنس، والرتبتة ملتغتري تعتزى اإلداريتة الشتفافية ممارستة
  الك:ية؟ وختص  األكادميية،

 متا اإلجابة عه ههلا السؤال علج النحو اآليت:  
  متغري اجلنس .1

 19جدول 
 ( تبعًا ملتغري اجلنس t-testاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية، واختبار ) 

 مستوى الداللة  tقيمة   االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  اجلنس البُعد 

 املع:ومات
 0.00 7.42- 0.43 4.37 200 ذكر

   0.26 4.74 69 أنثى

 االتصال اإلداري 
 0.39 2.99- 0.48 4.34 200 ذكر

   0.42 4.52 69 أنثى

 املساءلة اإلدارية
 0.00 10.14- 0.53 4.27 200 ذكر

   0.65 4.28 69 أنثى

 املشاركة
 0.00 10.96- 0.47 4.18 200 ذكر

   0.61 4.24 69 أنثى

 األنظمة وإجراءات العمل 
 0.01 4.49- 0.52 4.36 200 ذكر

   0.48 4.64 69 أنثى

 تقومي األداء
 0.03 5.03- 0.49 4.25 200 ذكر

   0.39 4.55 69 أنثى

 0.04 3.88- 0.40 4.30 200 ذكر الشفافية اإلدارية
   0.40 4.49 69 أنثى

 

اليت  ع النتارا  إ 19عظهر يف اجلدول )شا  ىل وجود فروق  ( 
الديلة مستوى  عند  إحيارية  ديلة   بني   (α≤0.05)ذا  
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لدرجة  ايستجابة   ععملى اإلدارية الشفافية  اارسة متوسطا  
اجلنس، وكهللك وجود ديلة إحيارية علج مجية األبعاد   ريتتا 

 ابستثناء بدعد ايعيال اإلداري ليات فئة اإلاأل.  

 :األكادميية الرتبة   .2

 20جدول 
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية تبعًا ملتغري الرتبة األكادميية  

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  الرتبة األكادميية البُعد 

 املع:ومات
 0.36 4.51 182 أستاذ مساعد 
 0.49 4.39 56 أستاذ مشارك
 0.35 4.66 31 أستاذ  

 االتصال اإلداري  
 0.39 4.28 182 أستاذ مساعد 
 0.52 4.35 56 أستاذ مشارك
 0.36 4.75 31 أستاذ  

 املساءلة اإلدارية  
 0.48 4.01 182 أستاذ مساعد 
 0.58 4.37 56 أستاذ مشارك
 0.39 4.71 31 أستاذ  

 املشاركة
 0.46 4.04 182 أستاذ مساعد 
 0.54 4.25 56 أستاذ مشارك
 0.50 4.49 31 أستاذ  

 األنظمة وإجراءات العمل 

 0.49 4.38 182 أستاذ مساعد 
 0.58 4.38 56 أستاذ مشارك
 0.39 4.73 31 أستاذ  

 تقومي األداء
 0.40 4.22 182 أستاذ مساعد 
 0.54 4.41 56 أستاذ مشارك
 0.39 4.57 31 أستاذ  

 الشفافية اإلدارية 
 0.30 4.24 182 أستاذ مساعد 
 0.49 4.36 56 أستاذ مشارك
 0.41 4.65 31 أستاذ  

( اجلدول  مه  بني  20يتبني  ظاهرية  فروق  وجود   )
عبعملا   اإلدارية،  الشفافية  اارسة  لدرجة  احلسابية  اريتوسطا  

كانا الفروق ذا     إذاريتتا الرعبة األكادميية، ولتحديد فيما  

الديلة   مستوى  عند  إحيارية  عطبيه  (α≤0.05)ديلة     ،
(، وجاء  النتارا  one way ANOVAحتليل التبايه األحادي )

 (.  21يت الهلي يوضحه اجلدول )علج النحو اآل
 21 جدول 
   حت:يل التباين األحادي إلجياد داللة الفروق لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية، تبعًا ملتغري الرتبة األكادميية 

 درجة الداللة  قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية  جمموعات املربعات مصدر التباين  البُعد 

 املع:ومات
 0.01 7.20 1.22 2 2.43 بني اجملموعات 

   0.17 267 44.74 اجملموعات داخل 
    269 47.17 اجملموع 



 .. يسنداء أكرم أمحد وأمحد فتحي أبوكرمي: الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكادميية وعالقتها ابلثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدر 

 1 

 االتصال اإلداري 
 0.00 24.76 4.59 2 9.18 بني اجملموعات 
   0.19 267 50.10 داخل اجملموعات 
    269 59.29 اجملموع 

 املساءلة اإلدارية
 0.00 41.45 10.43 2 20.87 بني اجملموعات 
   0.25 267 67.96 داخل اجملموعات 
    269 88.82 اجملموع 

 املشاركة
 0.00 17.27 4.26 2 8.52 بني اجملموعات 
   0.25 267 66.56 داخل اجملموعات 
    269 75.07 اجملموع 

األنظمة وإجراءات  
 العمل 

 0.00 11.15 2.81 2 5.61 بني اجملموعات 
   0.25 267 67.99 داخل اجملموعات 
    269 73.60 اجملموع 

 األداءتقومي  
 0.00 12.63 2.64 2 5.29 بني اجملموعات 
   0.21 267 56.52 داخل اجملموعات 
    269 61.80 اجملموع 

 الشفافية اإلدارية
 0.00 23.34 3.39 2 6.78 بني اجملموعات 
   0.15 267 39.19 داخل اجملموعات 
    269 45.97 اجملموع 

 

   

إىل وجود فـروق ذا  ديلـة   (21)عظهر النتارا يف اجلدول  
لدرجـــــة اارســـــة  (α≤0.05)إحيــــارية عنـــــد مســـــتوى الديلــــة 

ا ريتتـــا الرعبــة األكادمييـــة، وريعرفــة عارديـــة  الشــفافية اإلداريـــة عبعــمل

ا ريتتــا الرعبــة األكادمييــة   اســتِدام امتبــار شــيفيه  الفــروق عبعــمل
 (.22للفروق والهلي يوضحه اجلدول )

 22جدول 
   ممارسة الشفافية اإلدارية تعزى ملتغري الرتبة األكادمييةاختبار شيفيه ل:فروق يف درجة 

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد  املتوسط احلسايب الرتبة األكادميية البُعد 
4.39 4.51 4.66 

 املع:ومات  
 * 0.27 0.12 - 4.39 أستاذ مساعد 
 0.15 -  4.51 أستاذ مشارك 
    4.66 أستاذ 

 االتصال اإلداري

 املتوسط احلسايب  الرتبة األكادميية 
 أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد 

4.28 4.35 4.75 
 * 0.47 0.07 - 4.28 أستاذ مساعد 
 0.40 -  4.35 أستاذ مشارك 
    4.75 أستاذ 

 املساءلة اإلدارية  

 املتوسط احلسايب  الرتبة األكادميية 
 أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد 

4.01 4.37 4.71 
 * 0.70 * 0.36 - 4.01 أستاذ مساعد 
 * 0.34 -  4.37 أستاذ مشارك 
    4.71 أستاذ 

 املتوسط احلسايب  الرتبة األكادميية  املشاركة  
 أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد 

4.04 4.25 4.49 
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 * 0.45 0.21 - 4.04 أستاذ مساعد 
 0.24 -  4.25 أستاذ مشارك 
    4.49 أستاذ 

 األنظمة وإجراءات العمل  

 املتوسط احلسايب  الرتبة األكادميية 
 أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد 

4.37 4.38 4.73 
 * 0.36 0.01 - 4.37 أستاذ مساعد 
 *0.35   4.38 أستاذ مشارك 
    4.73 أستاذ 

 تقومي األداء  

 املتوسط احلسايب  الرتبة األكادميية 
 أستاذ  مشارك أستاذ  أستاذ مساعد 

4.22 4.41 4.57 
 * 0.35 0.19 - 4.22 أستاذ مساعد 
 0.16 -  4.41 أستاذ مشارك 
    4.57 أستاذ 

 الدرجة الك:ية ل:شفافية

 املتوسط احلسايب  الرتبة األكادميية 
 أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد 

4.24 4.36 4.65 
 * 0.41 0.12 - 4.24 أستاذ مساعد 
 * 0.29 -  4.36 أستاذ مشارك 
    4.65 أستاذ 

 (α≤0.05) الفرق الدال إحياريملا عند درجة  *
( أ  الفرق كا  ليات فئة الرعبة  22يالحظ يف اجلدول )

 األكادميية لأستاذ ل جلمية األبعاد والدرجة الغلية للشفافية.  
   ختص  الك:ية  .3

 23جدول 
   املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية تبعًا ملتغري ختص  الك:ية 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  ختص  الك:ية البُعد 
 املع:ومات
 

 0.32 4.55 114 ع:مية 
 0.49 4.46 155 إنسانية

 االتصال اإلداري  
 

 0.40 4.31 114 ع:مية 

 0.50 4.48 155 إنسانية

 املساءلة اإلدارية  
 

 0.50 4.08 114 ع:مية 

 0.58 4.42 155 إنسانية

 املشاركة
 

 0.44 4.04 114 ع:مية 

 0.55 4.33 155 إنسانية

 األنظمة وإجراءات العمل 
 

 0.42 4.46 114 ع:مية 

 0.59 4.45 155 إنسانية

 تقومي األداء
 

 0.35 4.34 114 ع:مية 

 0.56 4.37 155 إنسانية

 الشفافية اإلدارية
 0.31 4.29 114 ع:مية 

 0.47 4.42 155 إنسانية



 .. يسنداء أكرم أمحد وأمحد فتحي أبوكرمي: الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكادميية وعالقتها ابلثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدر 

 1 

اجلدول   مه  بني    ( 23)يالحظ  ظاهرية  فروق  وجود 
عبعملا   اإلدارية،  الشفافية  اارسة  لدرجة  احلسابية  اريتوسطا  

فيما   ولتحديد  الغلية،  الفروق ذا     إذاريتتا لي.  كانا 

الديلة   مستوى  عند  إحيارية  عطبيه  (α≤0.05)ديلة     ،
وجاء  النتارا  (،  one way ANOVAحتليل التبايه األحادي )

 (. 24) علج النحو اآليت الهلي يوضحه اجلدول 
 24جدول 
    حت:يل التباين األحادي إلجياد داللة الفروق لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية، تبعًا ملتغري ختص  الك:ية 

 درجة الداللة  قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية  جمموعات املربعات مصدر التباين  البُعد 

 املع:ومات 
 0.11 2.62 0.46 1 0.46 بني اجملموعات 
   0.18 268 46.71 داخل اجملموعات 
    269 47.17 اجملموع 

 االتصال اإلداري
 0.00 8.78 1.86 1 1.86 بني اجملموعات 
   0.21 268 57.43 داخل اجملموعات 
    269 59.29 اجملموع 

 املساءلة اإلدارية 
 0.00 25.34 7.60 1 7.60 بني اجملموعات 
   0.30 268 81.23 داخل اجملموعات 
    269 88.82 اجملموع 

 املشاركة 
 0.00 22.33 5.71 1 5.71 بني اجملموعات 
   0.26 268 69.36 داخل اجملموعات 
    269 75.07 اجملموع 

 األنظمة وإجراءات العمل 
 0.95 0.00 0.00 1 0.00 اجملموعات بني  

   0.27 268 73.60 داخل اجملموعات 
    269 73.60 اجملموع 

 تقومي األداء 
 0.60 0.28 0.06 1 0.06 بني اجملموعات 
   0.23 268 61.74 داخل اجملموعات 
    269 61.80 اجملموع 

 الشفافية اإلدارية 
 0.01 6.14 1.02 1 1.02 بني اجملموعات 
   0.17 268 44.95 داخل اجملموعات 
    269 45.97 اجملموع 

   

( وجــــود فــــروق ذا  ديلـــــة 24عبــــني النتــــارا يف اجلـــــدول )
لدرجـــــة اارســـــة  (α≤0.05)إحيــــارية عنـــــد مســـــتوى الديلــــة 

الشفافية اإلدارية عبعملا ريتتا لي. الغلية، وكا  الفرق ليات 
ــايب للغليـــا   ــانية بـــدليل ارعفـــاع اريتوســـط احلسـ الغليـــا  اإلنسـ
اإلنسانية عه اريتوسط احلسـايب للغليـا  العلميـة ابسـتثناء بدعـد 

 . وبدعد األنظمة وإجراءا  العمل اريعلوما 

 عند  إحصائية  داللة ذات  فروق  هناك  السؤال اخلامس  هل
 لدرجة الثقة  احلسابية  املتوسطات بني  (α≤0.05) مستوى 
 وختص  األكادميية،  اجلنس، والرتبة  ملتغري تعزى  التنظيمية
  الك:ية؟ 

 متا اإلجابة عه ههلا السؤال علج النحو اآليت:  
   متغري اجلنس .1

  25جدول 
 ( تبعًا ملتغري اجلنس t-testاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة الثقة التنظيمية، واختبار )

 مستوى الداللة  tقيمة   االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  اجلنس البُعد 
 0.00 7.42- 0.46 4.27 200 ذكر املع:ومات
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   0.35 4.83 69 أنثى 

واملشاركةاإلبداع    0.39 2.99- 0.50 4.07 200 ذكر 
   0.43 4.76 69 أنثى 

 0.27 2.58- 0.70 4.27 200 ذكر السياسات والتشريعات 
   0.42 4.79 69 أنثى 

 0.90 1.94- 0.54 4.12 200 ذكر األس:وب القيادي السائد 
   0.87 4.80 69 أنثى 

 0.00 6.84- 0.52 4.29 200 ذكر القيم التنظيمية 
   0.32 4.70 69 أنثى 

 0.08 4.46- 0.40 4.20 200 ذكر الثقة التنظيمية 
   0.36 4.77 69 أنثى 

  
النتارا يف اجلدول   أنه ي يوجد فروق ذا  ديلة    (25)عظهر 

الديلة  مستوى  عند  متوسطا    بني   (α≤0.05)إحيارية 
نظر أعضاء هيئة   التنظيمية مه وجهة  الثقة  ايستجابة لدرجة 

ابستثناء بدعدي اريعلوما ، والقي     اجلنس،  ريتتا ععملى  التدريس 
 التنظيمية وليات فئة اإلاأل.    

   الرتبة األكادميية .2
  26جدول 

   املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة الثقة التنظيمية تبعًا ملتغري الرتبة األكادميية 
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  الرتبة األكادميية البُعد 

 املع:ومات
 0.53 4.50 182 أستاذ مساعد 

 0.51 4.36 56 مشارك أستاذ 
 0.42 4.54 31 أستاذ  

 
 اإلبداع واملشاركة

 0.61 4.31 182 أستاذ مساعد 
 0.54 4.23 56 أستاذ مشارك 
 0.55 4.43 31 أستاذ  

 السياسات والتشريعات 
 0.51 4.43 182 أستاذ مساعد 
 0.60 4.29 56 أستاذ مشارك 
 0.91 4.75 31 أستاذ  

 السائد األس:وب القيادي  
 0.73 4.35 182 أستاذ مساعد 
 0.62 4.31 56 أستاذ مشارك 
 0.60 4.44 31 أستاذ  

 القيم التنظيمية 
 0.41 4.30 182 أستاذ مساعد 
 0.57 4.43 56 أستاذ مشارك 
 0.47 4.71 31 أستاذ  

 الثقة التنظيمية  
 0.48 4.38 182 أستاذ مساعد 
 0.45 4.32 56 أستاذ مشارك 
 0.41 4.57 31 أستاذ  

 

اجلدول   مه  بني    (26)يالحظ  ظاهرية  فروق  وجود 
الرعبة   ريتتا  عبعملا  التنظيمية،  الثقة  لدرجة  احلسابية  اريتوسطا  

فيما   ولتحديد  ديلة    إذااألكادميية،  ذا   الفروق  كانا 

الديلة   مستوى  عند  حتليل  (α≤0.05)إحيارية  عطبيه     ،
(، وجاء  النتارا علج  one way ANOVAالتبايه األحادي ) 

اجلدول   يوضحه  الهلي  اآليت  .  ( 27)النحو 
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  27جدول 
    حت:يل التباين األحادي إلجياد داللة الفروق لدرجة الثقة التنظيمية، تبعًا ملتغري الرتبة األكادميية 

 مصدر التباين  الُبعد 
جمموعات  
 املربعات 

 درجة الداللة  قيمة ف متوسط املربعات  درجة احلرية 

 املع:ومات 
 0.77 2 1.53 بني اجملموعات 

 0.25 267 67.69 داخل اجملموعات  0.05 3.06
  269 69.22 اجملموع 

 
 اإلبداع واملشاركة 
 

 0.69 2 1.38 بني اجملموعات 
 0.33 267 89.21 داخل اجملموعات  0.13 2.09

  269 90.60 اجملموع 

 السياسات والتشريعات 
 3.81 2 7.63 بني اجملموعات 

 0.41 267 111.71 داخل اجملموعات  0.00 9.22
  269 119.34 اجملموع 

 األس:وب القيادي السائد 
 0.28 2 0.56 بني اجملموعات 

 0.70 267 189.17 داخل اجملموعات  0.67 0.40
  269 189.73 اجملموع 

 القيم التنظيمية 
 3.34 2 6.68 بني اجملموعات 

 0.23 267 61.87 داخل اجملموعات  0.00 14.59
  269 68.56 اجملموع 

 الثقة التنظيمية  
 1.17 2 2.34 بني اجملموعات 

 0.22 267 58.99 داخل اجملموعات  0.00 5.36
  269 61.34 اجملموع 

وجـــــود فـــــروق ذا  ديلـــــة  (27)عبـــــني النتـــــارا يف اجلـــــدول 
ــتوى الديلــــــة  ــة  (α≤0.05)إحيــــــارية عنــــــد مســــ لدرجــــــة الثقــــ

ا ريتتــا الرعبــة األكادمييــالتنظيميــ وريعرفــة عارديــة الفــروق  ة،ة عبعــمل

ا ريتتــا الرعبــة األكادمييــة   اســتِدام امتبــار شــيفيه للفــروق  عبعــمل
 .(28)  والهلي يوضحه اجلدول

  28جدول 
   اختبار شيفيه ل:فروق يف درجة الثقة التنظيمية تعزى ملتغري الرتبة األكادميية  

 املتوسط احلسايب  الرتبة األكادميية  الُبعد 
 أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد 

4.43 4.29 4.75 

 السياسات والتشريعات  
 0.32* 0.14- - 4.43 أستاذ مساعد 
 * 0.44 -  4.29 أستاذ مشارك 
    4.75 أستاذ 

 القيم التنظيمية 

 املتوسط احلسايب  الرتبة األكادميية 
 أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد 

4.30 4.43 4.71 
 * 0.41 0.13 - 4.30 أستاذ مساعد 
 *0.28 -  4.43 أستاذ مشارك 
    4.71 أستاذ 

 أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد  املتوسط احلسايب  الرتبة األكادميية الدرجة الك:ية ل:ثقة 
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 4.57 4.38 4.32 التنظيمية 
 * 0.25 0.06 - 4.32 أستاذ مساعد 
 0.19 -  4.38 أستاذ مشارك 
    4.57 أستاذ 

 ( α≤0.05)  مستوى الفرق الدال إحياريملا عند     *        
( اجلدول  الرعبة  28يالحظ يف  فئة  ليات  الفرق كا   أ    )

الغلية   والدرجة  األبعاد  جلمية  ل  لأستاذ  للثقة  األكادميية 
   التنظيمية. 

 :ختص  الك:ية  .3

 29جدول 
   املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة الثقة التنظيمية تبعًا ملتغري ختص  الك:ية 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  ختص  الك:ية البُعد 

 0.51 4.51 114 ع:مية  املع:ومات
 0.50 4.42 155 إنسانية 

 0.55 4.49 114 ع:مية  اإلبداع واملشاركة
 0.56 4.17 155 إنسانية 

 0.77 4.60 114 ع:مية  السياسات والتشريعات 
 0.54 4.33 155 إنسانية 

 0.45 4.43 114 ع:مية  األس:وب القيادي السائد 
 0.78 4.29 155 إنسانية 

 0.45 4.45 114 ع:مية  القيم التنظيمية 
 0.54 4.40 155 إنسانية 

 0.42 4.50 114 ع:مية  الثقة التنظيمية 
 0.50 4.33 155 إنسانية 

اجلدول     مه  بني    (29)يتبني  ظاهرية  فروق  وجود 
اريتوسطا  احلسابية لدرجة الثقة التنظيمية، عبعملا ريتتا لي.  
الغلية، ولتحديد فيما إذا كانا الفروق ذا  ديلة إحيارية  

الديلة   مستوى  التبايه  (α≤0.05)عند  حتليل  عطبيه     ،
(، وجاء  النتارا علج النحو  one way ANOVAاألحادي )

 (. 30)اآليت الهلي يوضحه اجلدول 
 30 جدول

    حت:يل التباين األحادي إلجياد داللة الفروق لدرجة الثقة التنظيمية، تبعًا ملتغري ختص  الك:ية
 درجة الداللة  قيمة ف املربعاتمتوسط   درجة احلرية  جمموعات املربعات مصدر التباين  البُعد 

 املع:ومات
 0.16 2.02 0.51 1 0.51 بني اجملموعات 

   0.25 268 68.71 داخل اجملموعات 

    269 69.22 اجملموع

 اإلبداع واملشاركة
 0.00 21.56 6.68 1 6.68 بني اجملموعات 

   0.31 268 83.92 داخل اجملموعات 

    269 90.60 اجملموع

 السياسات والتشريعات 
 0.01 11.61 4.90 1 4.90 بني اجملموعات 

   0.42 268 114.44 داخل اجملموعات 

    269 119.34 اجملموع
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 األس:وب القيادي السائد 
 0.18 1.79 1.25 1 1.25 بني اجملموعات 

   0.70 268 188.48 داخل اجملموعات 

    269 189.73 اجملموع

 التنظيمية القيم  
 0.49 0.48 0.12 1 0.12 بني اجملموعات 

   0.25 268 68.44 داخل اجملموعات 

    269 68.56 اجملموع

 الثقة التنظيمية 
 0.00 8.88 1.95 1 1.95 بني اجملموعات 

   0.22 268 59.39 داخل اجملموعات 

    269 61.34 اجملموع

ــدول    ــارا يف اجلـ ــني النتـ ــة  (30)عبـ ــروق ذا  ديلـ ــود فـ وجـ
ــتوى الديلــــــة  ــة  (α≤0.05)إحيــــــارية عنــــــد مســــ لدرجــــــة الثقــــ

ا ريتتـــــا ليـــــ. الغليـــــة، وكـــــا  الفـــــرق ليـــــات  التنظيميـــــة عبعـــــمل
ــايب للغليــــا   ــط احلســ ــدليل ارعفــــاع اريتوســ ــة بــ ــا  العلميــ الغليــ

 العلمية عه اريتوسط احلسايب للغليا  اإلنسانية.

 مناقشة النتائج والتوصيات
 درجة مامناقشة نتارا السؤال األول والهلي ين. علج ل 

 يف اجلامعات األردنّية اخلاّصة يف اإلدارية الشفافية ممارسة
 وجهة من األكادميية  األقسام رؤساء  لدى  عّمان العاصمة
 التدريس؟"  هيئة أعضاء نظر

اجلدول يف  النتارا  اارسة    ( 9)  أوضحا  مستوى  أ  
،  الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكادميية كا  مرعفعملا 

أ     . ويرى الباحثا  وجاء  مجية األبعاد مبستوى مرعفة أيضملا 
اجلامعا    ويعود ذلك حلرص  النتيجة رمبا عغو   بيعية  ههله 
اصاةة علج عطبيه اريبادئ واريفاهي  األساسية حلوكمة التعلي   

ا مفهوم الشفافية، كما أ   اجلامعا  اصاة ة لضة  العايل ومنه
السلوكيا  اريتعلقة ابلعمل األكادميي،    مجيةلرقابة عالية علج  

اي اريسؤولية  قبل مجية  وعقة حتا  ارلة  جتماعية والرقابة مه 
قي اصدمة، وعليه فإ  ثقافة اجلامعة انعغسا علج الغلية  ل تم

 فراد العينة.   أوالقس ، اا انعغس علج استجااب  
ههله النتيجة رمبا إىل أ  اريستجيبني مه  ا   عملو الباحث ي و        

لتجنبه    اإلجابة  يف  اريرعفة  اريستوى  إىل  مييلو   العينة  أفراد 
مبا يعتقدو  أبنه قد  التقيي  ارينِفض لرؤساء أقسامه  الهلي ر 

  ، اا قد يؤثر أيضملا علج عقييمه  يؤثر سلبملا علج عالقته  معه 
عقوده    واستمرارية  السنوية  وعقاريره   الوظيفي  وعطوره  

 وجتديدها. 
جاء     وجه وب   اليت  النتيجة  ههله  عفسا  ميغه  عام 

عفسر   أ   ميغه  إجيابية، كما  نتيجة  أهنا  علج  مرعفة  مبستوى 
الشفافية   مفهوم  األكادميية  األقسام  لتبين رؤساء  النتيجة  ههله 
التدريس وإدراكه  ريمارساهتا والهلي   اإلدارية مة أعضاء هيئة 

 انعغس علج استجابة أفراد العينة.  
ما درجة  سؤال الثاين والهلي ين. علج لمناقشة نتارا ال 

اجلامعات   يف  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  التنظيمية  الثقة 
 ن وجهة نظرهم؟" م ردنّية اخلاّصة يف العاصمة عّماناأل

رق     ابجلدول  اريوضحه  النتارا  مستوى    (12)عشا  أ  
أ    مرعفة، كما  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  التنظيمية  الثقة 

مرعفعة جاء   ايستبانة  أبعاد  مجية  لثقة  ا   لغو  ،  مستوى 
عع اجلامعا   يف  لتغويه    وضرورايمل   امهممل   اعنيرمل   دُّ التنظيمية 

إذ  العال والرضا  إقا ،  التنظيمي  ايستقرار  علج  عشجة  هنا 
اليراعا    لفي.  يف  ايستجااب   وعساعد  وععمليمل  السلبية 

عتبىن   اصاةة  اجلامعا   أ   ومبا  اريشغال ،  حل  يف  الفعالة 
يف   اريستمر  والتوجية  اريباشرة  الرقابة  عقليل  علج  ععمل  مبادئ 
واجلامعة   العاملني  بني  اريتبادلة  الثقة  فوجود  اإلداري  العمل 

لالسرت يس فاعلية  األكثر  عطبيه  يف  مه  ه   يرفة  اا  اعيجية 
جيابية  النتارا إىل درجة إشار   كما أألداء الوظيفي.مستوى ا

ومرضية يف استجااب  أعضاء هيئة التدريس، ويعملو الباحثا   
أ  كل ما ميارسه عضو هيئة التدريس مه سلوكيا   ذلك إىل  
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إحساد   مه  ابعة  سلوكيا   هي  إمنا  وعيرفا   وأعمال 
شعورمل  لديه  ويولد  به  يقوم  الهلي  العمل  أمهية  يوضح    ا داملي 

للجامعة،  اب واينتماء  والرضا  انعغس    اوههللويء  يف  ما 
 جيابية علج أبعاد الثقة التنظيمية.  استجاابهت  اإل

ل علج  ين.  والهلي  الثالو  السؤال  نتارا   هلمناقشة 
ارتباطية هناك مستوى   عند إحصائية داللة ذات عالقة 
املتوسطات ، (α≤0.05)الداللة   لالستجابة   تبني  احلسابية 
 التظيمية؟"  الثقة  ودرجة اإلدارية لشفافية ا ممارسة  لدرجة

اجلدول   يف  اريوضحة  النتارا  وجود    (18)عشا  إىل 
عالقة إجيابية وذا  ديلة إحيارية بني درجة اارسة الشفافية  

كما عوجد عالقة إجيابية وذا   ،  ودرجة الثقه التنظيميةاإلدارية  
الشفافية اإلدارية وأبعاد  ديلة إحيارية بني مجية أبعاد اارسة  

ايمست فالعالقة  التنظيمية،  الثقة  الشفافية  وى  بني  رعبا ية 
ينب التنظيمية  والثقة  موجبة كما كشفتها  اإلدارية  عغو   أ   تي 

اإلدارية  ألسة  ار الد الشفافية  الهلي حتققه  الوضوح واينفتاح    
يعمل علج عوفا مناخ عنظيمي دميقرا ي، كما أ  الثقة لدى  

لإلدارة  أعضاء   اإلدارية  ابريمارسا   مرعبطة  التدريس  هيئة 

والقادة، فغلما كانا اارسا  اإلدارة ععغس شفافيتها كا   
العاملني أكثر ثقة أبنفسه  وعمله  وجامعته ، اا يمليد الرغبة  
زايدة   مالل  مه  هبا  يعملو   اليت  اريؤسسة  عطور  يف  لديه  

ينعغس     ايهتكفا اا  واإلنتاجية،  علج  إ ة  بيور العملية  جيابية 
إليه   عسعج  ما  وههلا  هبا  والنهو   وعطورها  اجلامعة  جودة 

 . اجلامعا  اصاةة 
نتيجة  بيعية   الدراسة  أظهرهتا  اليت  النتيجة  وعدعد 

 يرعفاع درجه اارسة الشفافية اإلدارية وارعفاع مستوى الثقة  
التنظيمية اا أدى إىل وجود عالقة إجيابية ارعبا ية،  

أ    آبمر  كما  أو  بشغل  عتدامل  اإلدارية  الشفافية  أبعاد 
علج   أثر  اا  التنظيمية  الثقة  أبعاد  مة  وعنسج   وعرعبط 

التدريس. هيئة  التنظيمية  أ  كما  ايستجااب  ألعضاء  الثقة    
عتمثل يف انعغاد اريمارسا  اريِتلفة اليت عيدر مه الطرع  

و  ثاآلمر  اإلدا  مه  الشفافية  علج  الدالة  السلوكيا   رية  فإ  
 لقس  أد  إىل وجود ثقة عنظيمية.  مه قبل رريس ا 

 هل "مناقشة نتارا السؤال الرابة والهلي ين. علج  
 (α≤0.05) مستوى  عند إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك

 اإلدارية الشفافية ممارسة متوسطات االستجابة لدرجة  بني
 الك:ية؟"  وختص  األكادميية،  اجلنس، والرتبة  ملتغري تعزى 

رق    اجلدول  يف  اريوضحة  النتارا  إىل    (19)عشا 
الشفافية   اارسة  درجة  يف  إحيارية  ديلة  ذا   فروق  وجود 
الغلية   الدرجة  يف  الفروق  وكانا  اجلنس  ريتتا  عبعملا  اإلدارية 
إىل كو    رمبا  ذلك  ويعملى  اإلاأل،  ليات  األبعاد  ومجية 

التملاممل  أكثر  التدريس  هيئة  جمال  عضوا   ولغو   بعملهه،  ا 
كثر متاسغملا ابلعمل  التدريس هو اجملال األفضل مته ولغوهنه أ 

 هه مه فقدا  الوظيفة والرتقيا .  ورمبا صوف
النتارا   فتشا  األكادميية  الرعبة  متتا  أما مه حيو 

رق    اجلداول  )21)يف  ديلة    (22(،  ذا   فروق  وجود  إىل 
الفروق   وكانا  اإلدارية  الشفافية  اارسة  درجة  يف  إحيارية 

ذلك  ويعملى  لأستاذل  رعبة  الرعبة    أن ه كلما   إىل   ليات  زاد  
حرةملا،   وازداد  عمرملا  التدريس  هيئة  عضو  ازداد  األكادميية 

وسلوكيا    اارسا   مه  جديد  هو  ما  لغل  وعطلعملا  وعلمملا 
مفاهي    عؤثر  و ععملز  جديدة  العملية    ا فعليمل   أتثاملامبادئ  علج 

ععمليمل   علج  حرةملا  أكثر  يغو   أ   بهللك  ويستطية  التعليمية 
اريفاهي  اليت    واارسة  ودراية كافي اجلديدة  معرفة  علج  ة  يغو  

 هبا ومنها الشفافية اإلدارية.  
وجود فروق    (24(، ) 23)  وعوضح النتارا يف اجلداول

الشفافية   ريمارسة  الغلية  الدرجة  يف  إحيارية  ديلة  ذا  
ويعملو   اإلنسانية،  الغليا   ليات  الفروق  وكانا  اإلدارية 

اجلوا يف  الساردة  الثقافة  أ   إىل  رمبا  ذلك  نب  الباحثا  
اإل  الغليا   يف  أكثر  العلمية  نسانية  اإلنسانية  الغليا   مه 

العملية أ وكما    ، عام  وجه ب الغليا   األسلوب       علج  ععتمد 
الق ههله  مثل  يف  ييلح  فال  استجابة  العلمي  جعل  اا  ضااي 

هما  يكل    أانب ابلرغ  مه  اجل  اأعلج يف ههلنساينة  الغليا  اإل
 مرعفة. 
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علج   ين.  والهلي  اصامس  السؤال  نتارا  مناقشة 
 مستوى عند  إحصائية  داللة  ذات فروق هناك هلل

(α≤0.05) التنظيمية الثقة لدرجة احلسابية املتوسطات بني 
  الك:ية"  وختص  األكادميية،  اجلنس، والرتبة  ملتغري تعزى 

إىل عدم    ( 25)عشا النتارا اريوضحة يف اجلدول رق   
ريستوى   الغلية  الدرجة  يف  إحيارية  ديلة  ذا   فروق  وجود 
اريعلوما    بدعد  نتارا  أما  اجلنس،  ريتتا  عبعملا  التنظيمية  الثقة 
والقي  التنظيمية اريوضحة يف اجلداول عشا لوجود فروق ذا   
ليات   الفروق  وكانا  اجلنس  ريتتا  ععملى  إحيارية  ديلة 

فئة اإلاأل علج ايلتملام أكثر    اإلاأل، ويعملى ذلك رمبا حلرص
اريوضح  مه النتارا  أما  الهلكور،  رق     ةفئة  اجلداول  (،  27)يف 

فتشا إىل وجود فروق ذا  ديلة إحيارية ععملى ريتتا    ( 28)
ل رعبة  ليات  الفروق  وكانا  األكادميية  ويعملو  الرعبة  أستاذل، 

  نه كلما زاد  الرعبة األكادميية ازداد عضو أالباحثا  ذلك إىل  
ما هو   التدريس عمرملا وازداد حرةملا، وعلمملا وعطلعملا لغل  هيئة 

مفاهيجديد   ععملز  ومبادئ جديدة     مه اارسا  وسلوكيا  
أ     افعليمل   أتثاملاعؤثر   بهللك  ويستطية  التعليمية  العملية  علج 

اليت   اجلديدة  اريفاهي   واارسة  ععمليمل  علج  حرةملا  أكثر  يغو  
 منها الثقة التنظيمية. يغو  علج معرفة ودراية كافية هبا و 

إىل وجود    (30(، )29)  كما عشا النتارا يف اجلداول
فروق ذا  ديلة إحيارية ععملى ريتتا لي. الغلية وكانا  
أ    الباحثا  ذلك إىل  العلمية، ويعملو  الغليا   الفروق ليات 
الغليا   يف  منها  أكرب  العلمية  الغليا   يف  التنظيمية    الثقة 

لج الوقارة  عية  م ليعود ذلك إىل اعتماد الغليا  العاإلنسانية و 
و  اليت  مة    مقارنتهاواحلقاره  األجنبية  جامعاهت   يف  ععلموه  ما 

جاء مستوى    مه ث لرج معظ  أعضاء هيئة التدريس منها، و 
اإلدارية   الشفافية  درجة  مة  قياسملا  عاليملا  التنظيمية  الثقة 
ومنسجمة معها علج عغس استجااب  أعضاء هيئة التدريس  

مضطربة   فجاء   اإلنسانية  استجابة    إذللغليا   كانا 
التدر  هيئة  اارسة  ل  يس أعضاء  بدرجة  أكرب  اإلنسانية  لغليا  

 الشفافية اإلدارية ومبستوى الثقة التنظيمية أقل.  

 توصيات الدراسة ومقرتحاهتا
لدى   - اإلدارية  الشفافية  مبمارسة  الوعي  وزايدة  ععميه 

العايل   التعلي   مؤسسا   يف  األكادميية  الغوادر 
عدريبه  وإ العه    التجارب  األردني ة عه  ريه  علج 

 . العاريية
للجامر  - العام واصاص  ايعتماد  نظام  بدرجة  بط  عا  

ا يف  اجلامعا   عقدمه  الشفافية  ما  مبادئ  عطبيه  جتاه 
 ثقة التنظيمية يف مؤسساهت . ايدارية وال

بقدرة   - وايعتماد  اجلودة  ضما   منح  نظام  ربط 
الشفافية   مبادئ  عوفا  علج  العايل  التعلي   مؤسسا  

 اإلدارية والثقة التنظيمية يف اارساهت .
بتطبيه ارورة وضة مطة اسرت ض - لشفافية  اعيجية ململمة 

العايل التعلي   وزارة  و يف  سنوية  ،  جارملة  رةد 
 . مؤسسا  التعليمية األكثر شفافيةلل

لدإ - دراسة  يف  جراء  اإلدارية  الشفافية  عوافر  رجة 
 . جراءا  ععيني وعرقية أعضاء هيئة التدريس إ
 املراجع  

)إ عقل  عمر  مىن  الثانوية  (.  2013براهي ،  اريدارد  مديري  اارسة  درجة 
مبستوى   وعالقتها  اصادمة  للقيادة  عم ا   حمافظة  يف  الثقة  اصاة ة 

اريعلمني. نظر  وجهة  مه  مدارسه   يف  الساردة  رسالة    التنظيمية 
 ق األوسط، عم ا ، األرد . ماجستا غا منشورة، جامعة الشر 

( فتحي  أمحد  اإلدارة(،  2009أبو كرمي،  يف  والقيادة  دار  الشفافية  عم ا :   .
 .احلامد للنشر

عم ا : الرواد للنشر  .  حماولة يف قراءة عير النهضة(.  1988برقاوي، أمحد )
 والتوزية. 

مستوى العدالة التنظيمية اليت ميارسها  (. 2012البغار، أماين يوس.  الب )
مديرو اريدارد الثانوية يف حمافظة عم ا  وعالقته مبستوى الثقة التنظيمية  

اريعلمني  نظر  وجهة  مه  مدارسه   منشورة،  يف  غا  ماجستا  رسالة   .
 ألرد . عة الشرق األوسط، عم ا ، اجام

واقة الشفافية اإلدارية ومتطلبا  عطبيقها يف   .(2011حرب، نعيمة حممد )
اجلامعة  رسالة ماجستا غا منشورة،  . اجلامعا  الفلسطينية بقطاع غملة

 اإلسالمية، غملة، فلسطني. 
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(. درجة التملام مبمارسة الشفافية اإلدارية  2012احلريب، حممد به حممد أمحد )
األكادميي األقسام  سعود.  لدى  اريلك  جبامعة  الرتبية  يف كلية  اجمللة  ة 

 . 341-308(،  1)6  ،الدولية الرتبوية اريتِيية 
( الياعدي  سامل  به  حامد  بنا  نيفني  ابلشفافية  (.  2011احلريب،  اإلدارة 

وعالقتها ابلثقة التنظيمية ابجلامعا  السعودية مه وجهة نظر أعضاء  
واريوظفني التدريس  دكت.  هيئة  أم    ه وراأ روحة  جامعة  منشورة،  غا 

 القرى، مغة اريغرمة، اريملغة العربية السعودية.  
درجة الهلكاء العا في ريديري اريدارد  (.  2017احلردا ، نسي  فالح رفيفا  )

الثانوية احلغومية وعالقتها ابلثقة التنظيمية للمعلمني مه وجهة نظره   
عم ا   العاةمة  الشرق  يف  جامعة  منشورة،  غا  ماجستا  رسالة   .

 األوسط، عم ا ، األرد .   
( فليح  حممد  وايلتملام  2010حغما،  التنظيمية  الثقة  بني  العالقة  حتليل   .)

التقاعد والرعاية ايجتماعية يف  التنظيمي )دراسة استطالعية يف دارريت  
 .  202  –  166(،  3)  83،  قتياد اإلدارة واي جملة  (.  مدينة عغريا 

)إاصالدي،   بدر شهاب  اإلدارة(.  2011براهي   أسامة  معج   دار  عم ا :   ،
 للنشر والتوزية. 

( علي  حممد  التن(.  2014الراجحي،  ابلثقة  وعالقتها  يف  الشفافية  ظيمية 
األ  األكادميية  العاملني فيهااريؤسسا   السعودية مه وجهة نظر  .  منية 
غا   ماجسيرت  األ منشور رسالة  للعلوم  العربية  اي.  جامعة  منية،  ة، 

 اريملغة العربية السعودية.  
اريعرفة  . عم ا :  اإلدارة ابلشفافية(.  2007الراشدي، سعيد علي ) دار كنوز 
 . للنشر والتوزية 

( حممد  به  ةات  و (.  2015الربيعة،  اإلدارية  يف  الشفافية  التنظيمية  اريوا نة 
عط  اجلامعا  )رؤية  مقرتحة( و السعودية  دكتورا  .يرية  غا    هإ روحة 

 ، اريملغة العربية السعودية.   منشورة، جامعة اريلك سعود، مغة اريغرمة
( الرمحه  عبد  فهد  الرتبية  (.  2013رمملي،  مغاعب  لدى  ابلشفافية  اإلدارة 

اريديريه واريشرفني  اريغرمة مه وجهة نظر  . رسالة  والتعلي  مبنطقة مغة 
 ماجستا غا منشورة، جامعة أم القرى، مغة اريغرمة.  

( الوزاب  حسه  به  أمحد  مديري  (.  2012الملهراين،  لدى  التنظيمية  الثقة 
. رسالة  اريدارد الثانوية ابلطار. وعالقتها ابلسلوك اإلداري اإلبداعي 

ماجستا غا منشورة، جامعة أم القرى، مغة اريغرمة، اريملغة العربية  
 ودية.   السع

( ابدي  به  علوش  به  فارد  مه  (.  2010السبيعي،  احلد  الشفافية يف  دور 
،  أ روحة دكتوراه غا منشورة  الفساد اإلداري يف القطاعا  احلغومية.

 منية، الراي ، اريملغة العربية السعودية. جامعة اي. العربية للعلوم األ 
( سليما   جالل  حممد  عل(.  2005ةديه،  التنظيمية  الثقة  إدراك  أثر  ج 

اريعربة التجارية  البنوك  اريعرفة يف  . رسالة ماجستا غا  العاملني إلدارة 
   منشورة، جامعة ارينيورة، ارينيورة، مير.

( عمر  حممد  والعضايلة،  حامد  ايل  رشا  عطبيه  2010الطراونة،  أثر   .)
الوزارا  األردني ة. اجمللة األردني ة يف   الشفافية علج اريساءلة اإلدارية يف 

   .  96  -36(،  1)  6ارة األعمال،  إد
نيسا (. أمهية التفويض    27-25،  2006عبد احللي ، أمحد وعبابنة، رارد )

العام األردين   القطاع  اإلداري والشفافية يف اارسة اإلبداع اإلداري يف 
اإل  نظر  وجهة  اإلشرافية.  دمه  اإلداري  ارة  والتحول  اإلبداع  مؤمتر 

 رد . ربد، األ إ، جامعة الاموك،  وايقتيادي
(. الثقة التنظيمية لألجهملة اإلدارية يف اريملغة  1990التامدي، عبدهللا التين )
 .  47  –  5(،  3)   14،  اجمللة العربية لإلدارةالعربية السعودية.  

( درجة عطبيه رؤساء األقسام األكادميية  (.  2017غامن، عدا  كامل فارد 
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Abstract: This study aimed to identify the degree of administrative transparency in the heads of the academic departments 

and their relation to the degree of organizational trust in the faculty members from their point of view at the private Jordanian 

universities.  In order to achieve this goal, a random sample consisting of four Universities. A random sample was taken from 

the faculty member, there were 269. The researchers used the descriptive approach to the study, and distributed two 

questionnaires; the first one was of administrative transparency, while the second one was of organizational trust, both tools 

was verified. 

 The results showed that the total degree of the heads of academic departments was high, and the level of 

organizational trust was high. Also as a result, there was a positive correlation between the degree of transparency and the 

degree of organizational trust, as well as a positive relationship. As there are statistically significant differences in the 

practice of administrative transparency due to the gender variable in favor of females, Academic level in favor of the 

category of "professor", and the specialization of the college in favor of the humanitarian faculties, There were statistically 

significant differences in the degree of organizational trust attributed to the academic level variable in favor of the category 

"professor" and the variable specialization of the college for the benefit of scientific colleges. 

  

 
Keywords: Administrative Transparency, Organizational Trust, Heads of Academic Departments, Faculty Members 
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 عليم  يف الت   واصل االجتماعي  الت    شبكاتة استخدام علي  فا  
 ( ودان الس   ، طانةبية جامعة الب  ة الت  ة بكلي  )دراسة ميداني  

 الص د يق عبد الص ادق البدوي بل ة 
 الّسودان  ، جامعة الُبطانة ، كلّية الّّتبية 

 هـ23/4/1440 وقبل -هـ 9/1/1440 قدم للنشر

وهدفت إىل التعّرف .  عليميف التّ   واصل االجتماعيّ التّ   شبكاتهدفت الدراسة إىل استقصاء آراء األساتذة والطالب حنو فاعلية استخدام    املستخلص:
بية جبامعة  كلية الّتّ بالب  ن جمتمع  الدراسة من األساتذة والطّ تكو  و ،  استخدمت الدراسة املنهج الوصفيّ ،  على وسائل التواصل االجتماعي املستخدمة

ومت  ،  أكد من صدقها وثباهتابعد التّ أداًة  ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام االستبانة  ،  م2017/2018ومت إجراء الدراسة يف العام الدراسي  ،  طانةالبُ 
عينة عشوائيّ  الطالب  350ة جمموعها  اختيار  األساتذة  325 من  إحصائيّ ،  25ومن  البياانت  مت  وملعاجلة  اإلحصائيّ اً  احلزم  برانمج  للعُ استخدام   لوم ة 

)االجتماعيّ  نتائج      .(SPSSة  عدة  إىل  الدراسة  الفعليّ :  أمههامن  توصلت  االستخدام  عموماً    شبكاتل  درجة  االجتماعي  بوسط التواصل  تتحقق 
 4.24راسة بوسط حسايب  عليم لدى عينة الدّ يف التّ   االجتماعيّ واصل  التّ   شبكاتتتحقق فاعلية استخدام  ،  ة دون الوسطوبدرجة تقديريّ   2.04حسايب  

عليم تعزى للنوع  يف التّ   واصل االجتماعيّ التّ   شبكاتة بني املفحوصني يف مدى فاعلية استخدام  توجد فروق ذات داللة إحصائيّ ،  ة عاليةوبدرجة تقديريّ 
التّ   واصل االجتماعيّ التّ   شبكاتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني املفحوصني يف مدى فاعلية استخدام    وال،  لصاحل اإلانث  (أُنثى.  )ذكر عليم  يف 

يف خدمة العملية التعليمية؛ وذلك   واصل االجتماعيّ التّ   شبكاتضرورة توظيف  :  وأوصت الّدراسة بعدة توصيات منها،  (طالب.  فة )أستاذعزى للصّ تُ 
؛ من خالل الدورات واصل االجتماعيّ التّ   شبكاتوحتسني مهارات األساتذة والطالب يف استخدام  ،  دمات اليت تقدمهااخل  من  من خالل االستفادة

 . ةراسات املستقبليّ من الدّ  عدًداراسة كما اقّتحت الدّ ،  ةدريبيّ التّ 
 

 . اجملموعات ، التواصل مواقع، ة بكات اإللكّتونيّ الشّ ،  االتصال شبكات :ةالكلمات املفتاحي  
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 :  املقدمة 

من أهم مسات هذا العصر التطور الكبري يف وسائل التواصل  
هبا  املرتبطة  التكنولوجية  هذه   سامهت  وقد"  واملستحداثت 

الفواصل   وإزالة ،  والتواصل  التقارب من حالة يفالشبكات  
 عديدة تقنية  ووسائل  قدرات متلكه من  مبا األحداث؛ ومتابعة

 قرية العامل ممّا جعل   جديدة؛ تقنيات  يوم  كل  إليها  ضاف يُ 
 . وسريع مذهل  بشكل  مّتابطة  صغرية  كونية
عرب التواصل مواقع وتعد"      من اإلنّتنت االجتماعي 
الثورة أحدث أن ،  شعبية وأكثرها  املعلوماتية  مفرزات   ورغم 
 إال األفراد  بني  االجتماعي للتواصل  قد أُنشئت  املواقع هذه
امتد  أنّ   السياسية  املناشط  كافة ليشمل  استخدامها 

)والثقافية واالجتماعية  بداية  ومع"   . (4:  2011،  عوض" 
 ( اإلنّتنت)  لكّتونية اإل  الشبكة بدأت والعشرين  احلادي القرن
واسعاً  تشهد  وسائل  أهم من  أصبحت  أن  إىل انتشاراً 

أدت   حيث  ؛الشعوب  قبل  من وإقباالً  شيوعاً  االنتشار
املتزايدة  إىل  اإلنّتنتو  املعلومات تكنولوجيا يف  التطورات 

التواصل يف  املشّتكني  أعداد  زايدة  "  االجتماعي شبكات 
   . (27: 2008، )خالد
الدّ   عدًداهناك  أّن    ومع      تناولت  من  قد    شبكات راسات 
من    لّتواصلا كثري  يف   استخدامها  وفاعلية  االجتماعي 

التعليم؛    اجملاالت جمال  فيها  والتّ   فإنمبا  املتسارع  التطور  مدد 
لوسائل التواصل االجتماعي يقتضي دراسة إمكانية االستفادة  

وتوظيفها توظيفاً إجيابياً؛ حىت  .  القصوى منها يف جمال التعليم
أن  على العملية التعليمية؛ السيما    ال تكون َخصماً وِخصماً 

فئا  أكثر  من  اجلامعات  يف  الطالب  اجملتمع  معظم  ت 
ال هلذه  من    .شبكات استخداماً  االستفادة  حماولة  ولعل 

من  ل قد حتوّ   عليم اجلامعيّ التواصل االجتماعي يف التّ   شبكات
السالب   االستخدام  من  للطالب  ابلنسبة  االهتمام  مسارات 

املوجب  االستخدام  يفيد؛  إىل  مبا  الفراغ  أوقات  وشغل  ؛ 
مبا   اجملال  يف  التطور  عن  والبحث  العلمي  اجملال  يف  والّتكيز 

وحتقيق  هيس كفاءهتا  ورفع  التعليمية  العملية  تفعيل  يف  م 
 . األهداف املرجوة

 :  مشكلة الدراسة
تعليمية حديثة   للبحث عن وسائل  تطلعاً  الدراسة  جاءت هذه 

  املواكبة و ،  الضيقة إىل رحاب احلداثة   التقليدية واخلروج ابلتعليم من  
العصر ل العملية  ،  روح  خيدم  مبا  العصر  ملستحداثت  وتوظيفاً 

و  مظاهر  التعليمية؛  أهم  من  االجتماعي  التواصل  شبكات  تعد 
 . التطور يف وسائل االتصال

قارير انتشار شبكات  راسات والتّ من الدّ   جمموعة  تناولت  قد  و     
يف  ورد    االجتماعي يف احلياة اليومية بصورة واسعة؛ فقدواصل  التّ 

تشكل مواقع التواصل االجتماعي يف  " :  (القدس العريب ) صحيفة
أمهية كربى خالهلا    ؛السودان  من  ويتم  الشباب  لدى  خاصة 

العديد من مشكالت اجملتمع  الفيضاانت    ؛املسامهة يف حل  ففي 
البالد   ضربت  سابقة اليت  أعوام  مجاعة    يف  اليت    ( نفري ) ظهرت 

انس شارع  )وهنالك    ،قامت بدور كبري يف درء آاثر هذه الكارثة
اليت تقوم جبهود مستمرة حلمالت التربع ابلدم من أجل    ( احلوادث

الفقراء يف املستشفيات وهنالك  ،  إنقاذ ضحااي احلوادث واملرضى 
عديد يف    ةجمموعات   :https)    (واتساب ) و  ( فيسبوك)تنشط 

//www.alquds.co.uk  .) 

وهذا يؤكد انتشار شبكات التواصل االجتماعي واستخدامها      
اجملتمعات  خيدم  والطالب    نّ إ  إذ   ؛فيما  األساتذة  معظم 
  ها واالستفادة من، لشبكاتمن هذه ا شبكةيستخدمون أكثر من  

العامة   احلياة  اجملاالت  افاعليتهت  تأثب فقد  يف  من  ويف    ، يف كثري 
جمال   يف  الفاعلية  هذه  يتحرى  أن  الباحث  حياول  الدراسة  هذه 

يف هذه الدراسة  حياول  هكما أن   يف جمتمع الدراسة؛  التعليم اجلامعي
الشبكاتاستقصاء   هلذه  الفعلي  الدراسة    االستخدام  جمتمع  يف 

الطالب    تستطلعهذه الدراسة    إذ إن  ؛ سعياً لالستفادة من ذلك 
   . واملعلمني معاً 

كثري  و    التواصل    تناولت  شبكات  استخدام  الدراسات  من 
  ( 2018الكحايل )  ات:دراستناولت    فقد   ،االجتماعي يف التعليم 

دراسة  و   (2016)    وتربي  دراسة عواجو  (2017)حنتوش   ودراسة
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شبكات التواصل  عدة جوانب يف استخدام      ( 2014الدريويش )
التحصيل   بينها  من  جوانب  عدة  من  التعليمة  العملية  دعم  يف 
يف   بعد  عن  والتعليم  النظامي  التعليم  وخدمة  للطالب  الدراسي 

    والطالب.    األساتذةاجلامعات واملدارس من وجهة نظر  

 :  الدراسة أسئلة 
 :  ت الرئيس اآلة الدراسة يف السؤال ميكن صياغة مشكل  

 التواصل االجتماعي يف التعليم؟  شبكات ما فاعلية استخدام 
 :  وتتفرّع منه األسئلة اآلتية  

الفعلي    -1 االستخدام  درجة  التواصل    شبكاتل ما 
 ؟  االجتماعي

استخدام    ما -2 فاعلية  حتقق  التواصل    شبكاتدرجة 
 االجتماعي يف التعليم؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات     -3
العينة  للمتغريات    آراء  يف     (الصفة ،  النوع )  :  تُعزى 

استخدام  التّ  فاعلية  على مدى  التواصل    شبكاتعرف 
 ؟ االجتماعي يف التعليم

 :  أهداف الدراسة 
واصل  التّ   لشبكات  عرف على درجة االستخدام الفعليّ التّ  -1

 . االجتماعيّ 
على  التّ  -2 فاعلية عرف        شبكات         استخدام    مدى 

   . يف التعليمّ   واصل االجتماعيّ التّ 
الدراسة   -3 متغريات  أثر  مدى    ( الصفة،  النوع)    معرفة  يف 

 . التواصل االجتماعي يف التعليم شبكات فاعلية استخدام 

 :  فروض الدراسة 
 :  اآلت تتمّثل فروض الدراسة يف 

 التواصل االجتماعي    لشبكات درجة االستخدام الفعلي   -1
 . عموماً متوسطة 

       التواصل االجتماعي يف   شبكات تتحقق فاعلية استخدام   -2
 . التعليم لدى عينة الدراسة بدرجة عالية

  يف    بني آراء العينةاللة إحصائية  ال توجد فروق ذات د  -3
 التواصل االجتماعي يف   شبكات فاعلية استخدام   مدى

 . ( أُنثى،  التعليم تعزى للنوع )ذكر 
إحصائية    -4 داللة  ذات  فروق  العينة توجد  آراء  يف    بني 

استخدام  مدى   االجتماعي يف    شبكات فاعلية  التواصل 
 . لصاحل األساتذة  (طالب ،  تعزى للصفة )أستاذ التعليم  

 :  أمهية الدراسة 
 :  ية ت اجلهات اآلهذه الدراسة أن تفيد ميكن لنتائج 

من   -1 االستفادة  االجتماعي    شبكاتاألستاذ يف  التواصل 
الدراسية  مقرراته  دعم  مع  ،  يف  التواصل  خالل  من 

من  ،  الطالب االجتماعي    شبكات واالستفادة  التواصل 
 . صدر تعليمي ووسيلة تعليمية فاعلةكم

العام   -2 والتعليم  العايل  التعليم  يف  املناهج  عن      املسؤولني 
يف إيالء املزيد من  ، والّتبويني واملعنيني أبمر املناهج عموماً 

 :  التواصل االجتماعي من خالل بشبكات االهتمام  
توظيف   - يف  العلمية  البحوث  نتائج  من  االستفادة 

 . سناد العملية التعليميةإ التواصل االجتماعي يف  شبكات
اإلجيابية    الوقوف  - اجلوانب  التواصل    لشبكاتعلى 

    . واجلوانب السالبة ملعاجلتها ، االجتماعي لتدعيمها

 :  حدود الدراسة
املوضوعي -1 الدراسة  : احلد  فاعلية    على   تقتصر 

     .التواصل االجتماعي يف التعليم  شبكات استخدام  
الزمان  -2 الد:  احلد  هذه  تطبيق  العام  ار مت  يف  سة 

 . م 2018-2017الدراسي 
 . األساتذة والطالب: احلد البشري -3
املكان  -4 البطانة،  برفاعة   الّتبية كلية  :  احلد  ،  جامعة 

    .السودان 
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 :  مصطلحات الدراسة
 :  فاعلية/ 1
ما  :  غوايً لُ  - فاعل   وصف كل  أقرّه جممع    ، هو  لفظ  وهي 

   ( 1985 ، أنيس وآخرون)  اللغة العربية ابلقاهرة
)اللقانيتبّن   : حاً اصطال  - تعريف  الباحث    ،  1996)  :

هبا  مقصود  الربانمج    فاعلية  حيققه  الذي  النجاح  مدى 
من   أُعّد  الذين  أولئك  يستخدمه  عندما  مرضية  بدرجة 

ويقاس أبثره يف    ،ومدى حتقيق األهداف املنشودة،  أجلهم
 "  الدارسني عن طريق االختبارات واملقاييس 

جناح  :  إجرائياً  - مدى  عن  التواصل    شبكات  يبحث 
من خالل استطالع   دعم العملية التعليميةيف  االجتماعي

   .األساتذة والطالب بكلية الّتبية جبامعة الُبطانة آراء 
 :  التواصل االجتماعي / شبكات 2   

تسمح   اليت  لكّتونيةاإل الشبكات  من  "هي منظومة 
فيها  موقع للمشّتك   من ربطه  ث  من  و،  به خاص  إبنشاء 

  لديهم  آخرين أعضاء مع إلكّتون اجتماعي نظام  خالل
 أو اجلامعة أصدقاء مع مجعه  أو  نفسها واهلواايت  االهتمامات 

 23)  : 2003، )راضي " الثانوية 
مواقع عبارة االجتماعي  التواصل  شبكات  إلكّتونية  عن 

اخلدمات جمموعة تقدم  الرسائل:  مثل   للمستخدمني من 
من  امللفات  ومشاركة والتدوين  والفيديو اخلاصة    وغريها 
من   جتمع وهي  اخلدمات ليتشاركوا   املستخدمني   املاليني 
 . االهتمامات  ويتبادلوا

 :  جامعة البطانة  / 3
حملية    ،  والية اجلزيرةبجامعة حكومية تقع يف دولة السودان  "

يف   الوطن  اجمللس  قبل  من  قانوهنا  إجازة  اجلزيرة  متت  شرق 
تعيني  ومت  وصادق عليه السيد رئيس اجلمهورية  ،    2008عام  

ومت ختريج الدفعة األُوىل من  ،  2009مدير اجلامعة يف سبتمرب  
العام يف  البطانة  "2015  اجلامعة  جامعة  ،  السودان ،  )دليل 

2017:   15 ) . 

 والدراسات السابقةاإلطار النظري 

 :  اإلطار النظري أ/  
 :  التواصل االجتماعي  شبكاتمفهوم   -1

" األوريب  اجلوار  معلومات  مركز   EUيعرفها 

Neighbourhood Info Centreشبكات عبارة عن  :  " أبهنا  
شبكة   مع    اإلنّتنت على  التواصل  للمستخدم  الفرصة  تتيح 

واألفكار املعلومات   وتبادل  معهم  والتفاعل  ،  األفراد 
مركز معلومات  ) ".  داخل جمتمع افّتاضي  االهتمام ومشاركتهم  
    (5: اجلوار األوريب
اجلهن  على  أبهنّ "   :( 126  : 2017)  يعرفها  يطلق  مصطلح  ا 
ا من  شبكة    شبكات لجمموعة  التواصل    ؛ اإلنّتنتعلى  تتيح 

جيمعهم   افّتاضي  جمتمع  بيئة  يف  األفراد  جمموعات  يف  بني 
ويتم عن طريق خدمات التواصل  ،  اهتمام أو شبكات انتماء

مثل  امللفات  إ  :املباشر  على  االطالع  أو  الرسائل  رسال 
ومعرفة أخبارهم ومعلوماهتم اليت يتيحوهنا  ، الشخصية لآلخرين 

   . للعرض"
" (415  : 2014)"    براهيمإوعرفها   على    شبكاتأبهنا  : 
أشكال    اإلنّتنت  بكل  املستمر  التواصل  لألفراد خدمة  تقدم 
امللفات  : التفاعل تبادل  وحماداثت،  من  ورسائل    ؛ ودردشة 

املصاحل   وتبادل  االجتماعي  االتصال  استمرار  هبدف  ذلك 
 . املشّتكة"

 : التواصل االجتماعي  شبكاتمن أنواع  -2
   : (Facebook) الفيس بوك   أ/  
االجتماعي "      التواصل  وسائل  من  وسيلة  واليت  ،  وهو 

التواصل   ألغراض  موقع  على  ابحلصول  يرغب  ملن  تسمح 
وغريهم العمل  وزمالء  واألصدقاء  األقارب  مع  ،  االجتماعي 
ومقاطع   الشخصية  والصور  املعلومات  لتبادل  ويستخدم 

عام    ،الفيديو زوكريربج  مارك  بتأسيسه  "طالب    2004قام  
مع   ابالشّتاك  هارفرد"  موسكوفيتز جبامعة  وكريس  داستني 

ح،  هيوز العامل  مستخدميه حول  عدد  حصائيات  إسب  بلغ 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%B2_%28%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%B2_%28%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83%29&action=edit&redlink=1
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اتريخ   يف  الفيسبوك  لعام    31موقع  مليار    2014ديسمرب 
شهرايً  نشط  حنو  ،  مستخدم  من  82.4ويقدر   %
خارج   من  وكنداأ املستخدمني    : 2013،  )اطميزي  " مريكا 

143) .   
   :Google Plus) (جوجل بلسب/ 

بعد   وأتت  االجتماعي  التواصل  شبكات  أكرب  من  هي 
،  2011مت إطالقها رمسياً بواسطة شركة جوجل  ،  الفيس بوك 

أمهها  من  خدمات  عدة  الشبكة  واحملاداثت    :وتقدم  الدوائر 
واملنتدايت والصفحات وغريها مع دمج اخلدمات  ،  اجلماعية

مليون    260  بلغ مستخدمي الشبكة حوايل ي ،  القدمية جلوجل 
شهرايً  نشط  بنسبة    إذ  ؛ مستخدم  املستخدمني  عدد  ينمو 

 . 2014ديسمرب لعام   31من اتريخ   % سنوايً 33
   :(Twitterr)تي و الت  ج/
الشبكات االجتماعية  مت أتسيسه    مواقعهو أحد    ّت يو ت     
الشبكة  قدم  وت   ،  من طرف الشاب جاك دورسي   2006عام  

إبرسال   ملستخدميه  تسمح  واليت  املصغر  التدوين  خدمة 
حبد    وتكونمجع تغريدة    ،تغريدات كتابية، تُعَرف ابل   حتديثات
وذلك مباشرة عن طريق  ،  حرفاً  للرسالة الواحدة  140أقصى  
عن    ّت يو تموقع   قصريةأو  نصية  رسالة  أو    SMS))  طريق 

برامج احملادثة الفورية أو التطبيقات اليت يقدمها املطورون مثل  
   . ( 145: ص ،  الفيسبوك )إطميزي 

 : (WhatsApp) الواتساب د/ 
جمانّ "    برانمج  عن  عبارة  على    هو  املتجر  من  حتميله  يتم 

اهلاتف إلجراء حمادثة بني الشخص ومجيع األصدقاء املضافني  
على أن ميتلك الطرف اآلخر    ،يف قائمة األمساء على اجلهاز 

الربانمج عام    ، نفس  أتسس  جني كوم    يد   على   2009وقد 
اكنت النصية  ، وبراين  للرسائل  بديل  بدايته  كتطبيق  كانت 

لو ،  القصرية  تطويره  متعددة  مت  أنواع  واستقبال  إرسال  يتضمن 
منها الوسائط  الفيديو    : من  والصور ومقاطع  النصية  الرسائل 

 . واملستندات واملوقع اجلغرايف والرسائل الصوتية 
 

 : Instagram))  إنستجرام هـ/ 

مايك كرجير عام    أطلقه  سيسّتون  ويضم  ،  2010وكيفن 
من   مشّتك   300أكثر  لتبادل  ،  مليون  موقع  الصور  وهو 

الكمبيوتر أو  احملمول  اهلاتف  عرب  ويتيح  ،  والفيديوهات 
ومن  .  للمستخدم ربط حسابه أبي حساب آخر له كفيسبوك 

إنستجرام   على  له  صورة  نشر  مبجرد  ميكنه  االختيار  ذلك 
الوقت   أيًضا   يف  هبا  الربط  مت  اليت  املواقع  ابقي  على  تنشر 
إنستجرام،  نفسه  ظهور  يف    ومع  عديدة  مسات  ظهرت 
   . (88: 2012. )املنصور " دمتها السيلفيمق

  (:Imo)  ه/ إميو 
اإلميو تطبيق من التطبيقات االجتماعية املشاهبة للكثري        

الذكية   اهلواتف  على  اجملانية  اإللكّتونية  التطبيقات  من 
الكثري     والفايرب  اب كالواتس وغريها  اإلميو    ويتمّيز  ،  والتاجنو 

مكاملات   إجراء  ابلفيديو إبمكانية  ما    ؛ صوتية  جيمع  أنّه  أي 
والواتس السكايب  من  يقّدمها كل  اليت  املميزات  .  ب ابني 

عند  ضاف ابإل التطبيق  هذا  يقّدمها  اليت  العالية  اجلودة  إىل  ة 
،  إجراء مكاملة الفيديو ومكاملات الصوت يف االجتاه املطلوب 

بذلك القيام  عند  عقبات  أو  عوائق  أي  ن  وميكّ ،  دون وجود 
من استعمال احملاداثت الكتابية اجلماعية مع عدد  املستخدم  

األشخاص  من  وعدم  ،  كبري  استعماله  سهولة  إىل  ابإلضافة 
الذكي   اجلهاز  على  حتميله  عند  إضافية  رسوم  أي  فرض 

 ( com.mawdoo3//: https) اخلاص ابملستخدم

العملية    شبكات أمهية   -3 يف  االجتماعي  التواصل 
 :  التعليمية 

يف     جاء  االجتماعي كما  التواصل  وسائل  أمهية  :  تتمثل 
 : (2000، سالمة )و  (2003، الشرهان)

  وتبادهلا   ها حفظمهمة للحصول على املعلومات و أداة    أهنا  
،  مستفيدة من ُسرعة وصول املعلومات من املصدر إىل املتلقي 

أهّنا   املتعلمعلى  تعمل  كما  لدى  الذات  التعلم    وهي ،  تنمية 
واالستكشاف  للبحث  فاعلة  التفكري  و ،  أداة  مهارات  تنمية 

و العلمي   على    ،  للطالب للمعّلم  تعمل  أهّنا  فرص  كما  زايدة 
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أهنا  كما  ،  وبني املؤسسات التعليمية   التواصل بني املعلم واملتعلم
التعلمتسهم يف حتقيق   أهداف  إ  ،  بعض  سهامها  فضاًل عن 

وقت   يف واملتعلم  توفري  على  ،  هوجهد  املعلم  تعمل  أهنا  كما 
 . إجياد اسّتاتيجيات وخطط حلل بعض املشاكل 

االجتماعي  التواصل  شبكات  أمهية  تتمثّل    يف   كما 
إمكانية تقدمي وسائط تعليمية متنوعة تسهم يف تعزيز املواقف  

العلمية العاملية  مكانية احلصول على املستجدات  إو ،  التعليمية
التخصص  بني  ،  يف جمال  الفريق  بروح  العمل  مهارات  وتنمي 

مهارات    وتنمي،  من خالل مشاركاهتم يف اجملموعات املتعلمني
وإعدادهم   الطالب  لدى  والشبكات  األجهزة  استخدام 

 . للتعايش مع البيئات التقنية املتطورة

 :  الدراسات السابقةب/ 
استخدام   جمال  يف  السابقة  والدراسات  للبحوث  املتتبع 
اليت   الدراسات  ندرة  يلحظ  االجتماعي  التواصل  شبكات 
التواصل   شبكات  ظهور  حلداثة  وذلك  املوضوع؛  تناولت 
االجتماعي نفسها؛ وما يؤكد ذلك أن الدراسات اليت حتّصل  

األعوام   بني  الباحث كانت  وهذه  ،  2010-2018عليها 
 :  الدراسات هي 

وسائل  التعرف على  إىل    ( 2018دراسة الكحايل )  هدفت
من   الدراسي  التحصيل  على  وأتثريها  االجتماعي  التواصل 

عمان بسلطنة  واملعلمات  املعلمني  نظر  على    وجهة  والتعرف 
االجتماعي   النوع  متغري  العلميالفروق وفق  واملؤهل  ،  واخلربة 

من   الدراسة  عينة    اتبع و ،  ومعلمة  معلم  200  وتكونت 
الوصفي  املنهج   جلمع    أداةً استبانة    واستخدم،  الباحث 

من   مكونة  على      28  البياانت  توزعت  :  امه  حمورين فقرة 
من ويتكون  اإلجيابية  اآلاثر  األول  واحملور  .  فقرة   15  احملور 

 .  فقرة 14 الثان اآلاثر السلبية ويتكون من 
إىل   الدراسة  نتائج  عالية    : وأشارت  درجة  أتثري  وجود  يف 

الدراسي التحصيل  على  االجتماعي  التواصل  وعدم    . وسائل 
أت يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  التواصل  وجود  وسائل  ثري 

األول     ملتغري النوع االجتماعي إال يف احملور    االجتماعي تعزى 
وعدم وجود فروق ذات داللة    .اآلاثر اإلجيابية لصاحل اإلانث 

أت يف  تعزى إحصائية  االجتماعي  التواصل  وسائل  ملتغري    ثري 
بعدد من التوصيات    وأوصت الدراسة    .اخلربة واملؤهل العلمي 

استخدام    منها:   آباثر  األمور  ألولياء  توعية  برامج  إقامة 
ائهم وبيان خماطر االستخدام  وسائل التواصل االجتماعي ألبن

الوسائل  يئالس املدرسة  و   . هلذه  قبل  من  واألسرة  التعاون 
والطالب لعمل خطة يوضح فيها االستخدام األمثل لوسائل  

يف    ألبنائهمولياء األمور  أضرورة متابعة  و   .التواصل االجتماعي 
االجتماعي التواصل  وسائل  استخدام  هذه    ومع  . أثناء  أن 

الدراسة ودراسة الكحايل تتناوالن موضوع استخدام شبكات  
التعليم؛   يف  األهداف    فإهنما التواصل  يف  هدفت    إذ ختتلفان 

على التعرف  إىل  الدراسة  استخدام    هذه    شبكات فاعلية 
هدفت    يف حنيبصورة عامة،    عليميف التّ   واصل االجتماعيّ التّ 

التعرف  إىل  الكحايل  االتصال    على  دراسة  وسائل  أثر 
و  املعلمني،  نظر  من وجهة  التحصيل  تلتقي  االجتماعي على 

الكحا دراسة  مع  الدراسة  واألداة؛  هذه  املنهج  يف  إن يل    إذ 
االستبانة  أداة  خالل  من  الوصفي  املنهج  اتبعتا    ، الدراستني 
من   التالميذ  لدى  الدراسي  التحصيل  أثر  قياس  أن  ونرى 

ولكن هناك تباين واضح  األفضل أن يُقاس ابملنهج التجرييب،  
اقتصرت    فقد  ،يف نوع العينة بني الدراستني يف جمتمع الدراسة 

الكحايل  علدراسة  يف    فقط  املعلمني  التعليم  ى  مرحلة 
عينة يف هذه الدراسة من املعلمني  ال كانت    يف حنياألساسي،  

يف   االختالف  ويرجع  اجلامعي؛  التعليم  مرحلة  يف  والطالب 
التالميذ   أن  للدراسة يف  عينة  للتالميذ  الكحايل  اختيار  عدم 
يف مرحلة األساس يف أعمار صغرية يصعب عليه معرفة أتثري  
مواقع التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي، كما أن  

إىل الدقة نوعاً    حتتاج   دراسة الكحايل خرجت هبا  النتائج اليت
 مل حتدد درجة حتقق اآلاثر املوجبة أو السالبة.   إذ ما؛ 
)وهدفت      حنتوش  أثر   على  التعرف إىل   (2017دراسة 
ويف  التواصل  واقعم  الفيسبوك  موقعي  مقدمتها  االجتماعي 
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املتزايد   ابإلقبال مقارنة .  التعليم ميدان  يف واليوتيوب
 ميكن وما ،  والطالب  األستاذ قبل من املواقع هذه ملستعملي

.  اجلامعي  التعليم واقع  حتسني من املواقع هذه تقدمه أن
 يف توظيفها  وإمكانية  وتطبيقاهتا  التواصل مواقع  تقنيات  ومعرفة 

 . وسلبياهتا جيابياهتاإ  على  التعرف  عن فضالً ،  العملية التعليمية
الوصفي البحث اعتمد وقد  البحث عينة  ومشلت،  املنهج 
طالباً من طالب     50  و التدريس  هيئة  من  ا عضوً    25  على  

 مت .  القاسم اخلضراء جامعة  البيطري الطب  بكلية  البكالوريوس 
   . البحث عينيت  املعلومات من جلمع االستبانة  اعتماد
 هلا االجتماعي التواصل مواقع  أن :  النتائج  همأ وكانت       
 املواقع  هلذه وأن،  اجلامعي التعليم  يف  ميكن توظيفها  عدة فوائد 

 توصيات ومن    .الطالب  بني األكادميي  التواصل يف  أتثرياً كبرياً 
 ابلفوائد  املعرفة  تزيد  تثقيفية  برامج  قيام  ضرورة  الدراسة: 
مواقع  اإلجيابية   التعليم  يف  االجتماعي  التواصل الستعمال 
هذه    استعمال من  متكن  جيدة  حتتية  بنية توفري و ،  اجلامعي
   .املثلى  ابلصورة املواقع
يف اهلدف العام   الدراسة احلاليةتلتقي دراسة حنتوش مع  و     

التعليم   يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  أثر  على  التعرف  وهو 
اجلامعي؛ بل تعمقت دراسة حنتوش لتدرس أثر مواقع بعينها  

رمبا    مها: دراسة  وهي  واليوتيوب  على  الفيسبوك  انبنت 
الدراسة  جمتمع  يف  سابقة  املواقع  و   ، دراسات  أكثر  استقصت 

يف   الدراستان  تتشابه  الدراسة. كما  جمتمع  يف  استخداماً 
جند أن  تنوع عينة  استخدام املنهج الوصفي وأداة االستبانة، و 

الدراسة   ( طالب،  الدراسة )معلمني  بدرجة    قد خدم أهداف 
عود قلة  ت ورمبا  ،  عليمية الرئيسنيمشل طريف العملية الت  إذ ؛  عالية 

الدراسة إلحصائية الطالب يف جمتمع   عدد الطالب يف عينة 
 الدراسة. 

التعرف    إىل  (2016)    وتربي  دراسة عواجوهدفت    
  للتعليم عن بُعد مواقع التواصل االجتماعي    دعم  مدى    على

العملية التعليمية  مدى إقبال أطراف    من خالل التعرف على:
االجتماعي  التواصل  مواقع  وأمناط    ومعرفة،  على  عادات 

واملتعلم    املعلم  من  عن  توظيف كل  التعليم  يف  املواقع  هلذه 
استخدام كل من املعلم واملتعلم  ملواقع    ومعرفة  أهداف،  بُعد

االجتماعي  بعد  التواصل  عن  التعليم  استفادهتم    يف  ومدى 
 . العيوب واملعوقات منها يف تذليل 

على  اعتمدت الدراسة  الدراسة    أسئلة ولإلجابة عن   
الوصفي  أداةً    املنهج  الدراسة من ،  واالستبانة    وتكونت عينة 

 . مت اختيارهم قصدايً   اأستاذً   35 و  اطالبً  197
الدراسة    توصلت  ذلك  على  أن    إىلوبناًء  مفادها  حقيقة 

مواقع التواصل االجتماعي خاصة الفيسبوك واليوتيوب تلعُب  
وتساهم بشكل كبري يف  .  يف عملية التعليم عن بُعد فاعالً دوراً  

التقليدي التعليم  الدراسة بضرورة    .تذليل عيوب  كما أوصت 
عرب   للتعليم  بتجارب  االجتماعي   القيام  التواصل  مواقع 

 . امعات ها على مستوى اجلوتعميم
مع  و   وتربي  عواج  دراسة  احلالية تلتقي  اهلدف    الدراسة  يف 

على  ،  العام  التعرف  االجتماعي  وهو  التواصل  مواقع  دعم 
دراسة   أن  الدراسة؛ حيث   جمتمع  ختتلفان يف  ولكن  للتعليم 

مع   متسقة  بُعد؛  عن  التعليم  يف  أجريت  وتربي  نوع  عواج 
للدراسة  الطالب  الذي ال يعتمد على حضور  كما    ،الدراسة 

احلاليةأن   املنهج    الدراسة  يف  تشاهبتا  وتربي  عواج  ودراسة 
اال أداة  ويف  املعلمني  الوصفي  من  العينة  ونوع  ستبانة 

يف والطالب  اختالفات  وهناك  بل    ،  الدراستني  بني  النتائج 
وتربي  دراسة      خرجت مواقع    عواج  عن  تفصيلية  بنتائج 

الدراسة  خرجت    يف حنيبعينها خاصة الفيسبوك واليوتيوب؛  
االجتماعي؛    احلالية  التواصل  شبكات  عن كل  عامة  بنتائج 

بني   االختالف  جمتمعي  ويعود  اختالف  إىل  الدراستني 
 الدراستني. 

 شبكات أثر  بيان  ملعرفة :  (2014)  دراسة الطيار هدفت  و  
 من  اجلامعة  طالب  لدى القيم  على  االجتماعي  التواصل 

التعرف  اآلاثر  بيان:  يةتاآل الفرعية  األهداف على  خالل 
 لشبكات اجلامعة طالب استخدام على  املّتتبة السلبية
 على  املّتتبة  اإلجيابية اآلاثر بيان و ،  االجتماعي  التواصل 
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،  االجتماعي  التواصل لشبكات اجلامعة طالب  استخدام
 القيم  تغيري  يف االجتماعي التواصل  شبكات  أثر  بيان و 

 املنهج الباحث استخدم   . اجلامعة طالب لدى  االجتماعية 
طالباً    2274من   الدراسة عينة  وتكونت .  التحليلي الوصفي
 من  عدد  إىل الدراسة وتوصلت،  عشوائية بطريقة اختريوا
 التواصل  لشبكات السلبية اآلاثر أهم أن:  أمهها من النتائج
 اجلنس مع شرعية غري عالقات إجراء من  التمكن :  يف متثلت
اإلجيابية   اآلاثر  أهم  وأن ،  الدينية  الشعائر  يف  اإلمهال و ،  اآلخر
 تعلمو ، فيه  نعيش الذي البلد أخبار على  االطالع: يف  متثلت 
،  االجتماعي التواصل شبكات خالل من جديدة أمور
.  اخلجل حاجز  ختطي من  التمكنيو ،  الرأي  عن  حبرية  التعبري و 

:  يف التواصل ظهر شبكات نتيجة القيم تغيري مظاهر أهم وأن
،  االجتماعي التواصل لشبكات الطالب  استخدام  تعزيز 
 . جبرأة اآلخر اجلنس خماطبة  على القدرة
من        تكثيف:  ت أي ما  الدراسة توصيات  أهم وكان 
 لطالب تبني اليت اهلادفة  التعليمية  والربامج العلمية الندوات 
 على  االجتماعي  التواصل  لشبكات  السليب التأثري اجلامعة 
 الوقت  يف  خاصة  مستمرة  بصورة  واالهتمام  ،االجتماعية  القيم 
 األفراد  على  االجتماعي  التواصلشبكات   أتثري  بدراسة  الراهن 
 وعلى  الشباب  سلوك  على به تؤثر ملا نتيجة  الشباب؛ خاصة
 الدينية اهلوية  وكذلك  ،احمللية والثقافة واهلوية واملفاهيم القيم
   . وسلوكيات وعادات قيم من هبا  يرتبط  وما

احلالية  ختتلف  و        يف  الدراسة  الطيار   دراسة  عن 
 شبكات  ثر دراسة الطيار هتدف إىل معرفة أ  إذ إن األهداف  
السلبيات    القيم على  االجتماعي  التواصل  معرفة  خالل  من 

القيم.   على  االجتماعي  التواصل  ملواقع  تتمّثل  و واإلجيابيات 
الطيارأمهية   أثر    دراسة  دراسة  التواصل    شبكات يف 

القيم؛   على  إهنا االجتماعي  اليت    من  إذ  النادرة  الدراسات 
والتوظيف   للمعاجلة  سعياً  والقيم؛  الوسائل  هذه  بني  ربطت 

   إجياابً.  الشبكات هلذه 

الدراستني يف املنهج واألداة      التشابه بني  وعلى الرغم من 
اختار    فقدالدراستني اختلفتا يف نوع العينة  وعدد العينة    فإن

الطيار عينته من الطالب فقط ومتيزت دراسته بعدد كبري من  
  دراسة الطيار   ، ويف النتائج مل تظهر2274الطالب يف العينة  

والسلبي املق اإلجيابية  اآلاثر  بني  التواصارنة  لوسائل    ل ة 
 يف جمتمع الدراسة.  على القيم االجتماعي
)وهدفت   الدريويش   واقع استقصاء   إىل   (2014دراسة 
 لدى التعليم يف االجتماعي التواصل  شبكات استخدام
 آليات ووضع،  سعود امللك جامعة  يف املعلمني كلية طالب 

 . التعليمية العملية يف االجتماعي التواصل لتفعيل شبكات 
،  سةالدرا أهداف لتحقيق الوصفي املنهج استخدام مت   

 النتائجأظهرت  وقد  . طالب 100 من الدراسة  عينة  وتكّونت 
 إذ،  األول  احملور  مفردات  مجيع  أمهية على الطالب اتفاق 

 جمال يف جديدة معلومة على  حصلتُ  إذا" عبارة حصلت
 التواصل شبكات  يف نشرها على أحرصُ  التعليم

 .  98%  بلغت  نسبة على . "االجتماعي
 معظم أمهية  على  الطالب  اتفاق   النتائج   أظهرت  كما       
حصلت  . عبارة  11  من  املكون  الثان  احملور  مفردات   وقد 
 التعليمية الواجبات أداء يف زمالئي مع أتعاونُ " 6  رقم العبارة

  9  رقم  والعبارة   .  " االجتماعي التواصل  شبكات  ابستخدام 
 يف االجتماعي التواصل شبكات  استخدام عند ابملتعة أشعرُ "

  كليهما  يف النسبة  جاءت فقد  املفردات  أعلى  على   " التعليم
97% . 

 احملور  مفردات مجيع  أمهية  على  الطالب واتفق         
 عالية  إنّتنت شبكة  إجياد" 1  رقم العبارة حصلت  إذ.  الثالث 
 تواصل  شبكة  توفري "  2  رقم  والعبارة  " اجلامعات  يف  السرعة 

املفردات على ابلتعليم خاصة اجتماعي  كانت إذ.  أعلى 
الدراسة    النتائج ضوء ويف،  % 99 امكليه يف  النسبة  أوصت 

تفعيل   آليات  تطبيق  أمهها: ضرورة  من  التوصيات  من  بعدد 
شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم ابجلامعات السعودية  
   على وجه العموم وجامعة امللك سعود على وجه اخلصوص.
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دراسة  و    احلالية  مع    الدريويشتلتقي  األهداف  يف  الدراسة 
دراسة   أن  غري  عامة  الواقع    الدريويشبصورة  عن  استقصت 

  يف حني بني الطالب،  ستخدام مواقع التواصل االجتماعي  ال
آراء املعلمني والطالب معاً عن دور    الدراسة احلالية استقصت  

ذلك   عن  وفضالً  التعليم،  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات 
استقصت   احلالية  فقد  التالدراسة  شبكات  واصل  عن 

و  الدراسة،  جمتمع  يف  املستخدمة  يعود  االجتماعي  رمبا 
دراسة   شبكات    الدريويشاستقصاء  الستخدام  الواقع  عن 

استخدام مواقع   الدراسة يف  لتقدم جمتمع  التعليم  التواصل يف 
الدراسة  التواصل االجتماعي عن جمتمع هذه الدراسة، وتلتقي  

الوصفي ويف    املنهجاستخدام  يف    الدريويش مع دراسة  احلالية  
دراسة   أن  غري  أداة  االستبانة  متيزت    قد  الدريويش استخدام 

استخدام   يف  تفصيلية  نتائج  التواصل    شبكاتابستعراض 
تحسن إيراد نتائج عامة  ولكن من املس،  االجتماعي يف التعليم

 أهداف الدراسة ومن َثّ تفصيل النتائج.   أواًل تغطي
   Aren karbnsky (2010):  كاربنسكي أرين دراسة هدفت  

 على  " بوك  فيس" موقع  استخدام أثر  لى ع التعّرف   إىل 
 الدراسة طبقت وقد.  اجلامعات طلبة لدى  الدراسي التحصيل

 إذ  ومت استخدام املنهج الوصفي.،  جامعياً  طالًبا219    على
 طالب  عليها  حيصل  اليت الدرجات  أن  النتائج  أظهرت 
 فيس" موقع وتصفح اإلنّتنت شبكة  املدمنون على اجلامعات

  بكثري  أدن  اإلنّتنت  على االجتماعية  الشبكات أكرب  "بوك
 هذا يستخدمون ال  الذين نظراؤهم عليها  حيصل  اليت  تلك من

 .  املوقع
ازداد أنه النتائج أظهرت كما  ميضيه الذي الوقت كلما 
يف   درجاته تدنت كلما املوقع هذا تصفح يف اجلامعي الطالب

 يقضون الذين األشخاص أن النتائج بينت كما  .االمتحاانت 
 اً مشري  للدراسة  وقًتا أقصر  خيصصون  اإلنّتنت  على أطول وقًتا
 يتيح  املوقع هذا وأن.  " جتذبه  اهتمامات جيل  لكل أن  إىل

 من كثري  يف رأيه وإبداء.  الفوازير وحل.  "الدردشة"للمستخدم
 النتائج  وبينت .  قدامى أو جدد  أصدقاء عن  والبحث  األمور 

 الدراسة مشلتهم  الذين  اجلامعيني  الطالب  من   % 79  أن 
 على  سلبًيا  ر أث   "بوك  الفيس" على موقع  إدماهنم  أبن  اعّتفوا

 . الدراسي حتصيلهم
من حيث األهداف مع    كاربنسكي  أرين اختلفت دراسة  و   

حيث   الدراسة؛  موقع    كاربنسكي  أرينمتيّزت  هذه  بفحص 
من   االجتماعي  شبكات واحد  بوك   التواصل  )الفيس    (، هو 
حني  احلالية  استهدفت    يف  التواصل  الدراسة  شبكات  كل 

الختالف   األهداف  يف  االختالف  يعود  ورمبا  االجتماعي 
إن اجملتمعات؛   جرت يف جمتمع     كاربنسكي أرين دراسة    إذ 

متقدم يف استخدام شبكات التواصل االجتماعي عن جمتمع  
يف   الدراستني  بني  االتفاق  من  الرغم  وعلى  الدراسة.   هذه 

واألداة   الع فإ املنهج  يف  اختلفتا  فدراسة  هنما   أرينينة 
حني  كاربنسكي يف  فقط،  الطالب  استهدفت    استهدفت 

احلالية   املعلمني  الدراسة  األساسني:  التعليمية  العملية  طريف 
 والطالب. 

ابلشمول من خالل الربط    كاربنسكي أرين دراسة  متيزت  و   
الدراسي والتحصيل  للموقع  االستخدام  درجة  كما  ،  بني 

إدمان   قضية  الدراسة  خالل    اإلنّتنتتناولت    شبكات من 
 التواصل االجتماعي.  

اليتأهّم    ومن    بني    املالحظات  للعالقة  الدراسة  نوردها 
 :  والدراسات السابقة احلالية 

استفادة   من  الرغم  احلالية  على  الدراسات  الدراسة  من 
اال بناء  ويف  املنهجية  يف  النظري،  السابقة  اإلطار  ستبانة ويف 

التواصل  فإ شبكات  أهّم  بيّنت  أهنا  يف  عنها  متّيزت  هنا 
الدراسة؛ مما يفيد الباحثني    االجتماعي املستخدمة يف جمتمع

إ  االجيف  التواصل  شبكات  وتوظيف  دراسة  تماعي  مكانية 
 حسب االستخدام. 

الدراسات  نشري إىل أنكما     التوصيات    معظم  تشاهبت يف 
التواصل   شبكات  أبمهية  التوعية  ضرورة  إىل  أشارت  اليت 

التعليم والّتبية،  االجتماعي كما  ،  وضرورة توظيفها يف خدمة 
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الدراسات إىل أمهية توفري الدعم لالستفادة من هذه   أشارت 
 الشبكات. الشبكات من خالل األجهزة و 

 إجراءات الدراسة امليدانية  
 :  منهج الد راسة 

الوصفي     املنهج  الدراسة  هذه  يف  الباحث  استخدم 
املشكالت هذه  مثل  دراسة  يف  األنسب  ألنه    . التحليلي؛ 

وتفسريه  هو كائن  ما  بوصف  الوصفي  املنهج  وهو  .  ويقوم 
كما يهتم  .  يهتم بتحديد الظروف والعالقات اليت تواجه الواقع 

والتعرف على  .  أيضاً بتحديد املمارسات الشائعة أو السائدة 
واجلماعات  األفراد  من  فرد  عند كل  واالجتاهات  .  املعتقدات 

 . وطرائقها يف النمو والتطور 
وتبويبها    البياانت  على مجع  الوصفي  املنهج  يقتصر  .  وال 

وإمنا ميضي إىل ما هو أبعد من ذلك؛ ألنه يتضمن قدراً من  
ولذلك كثرياً ما يقّتن الوصف ابملقارنة  . البياانت التفسري هلذه 

 . ( 136: 1985 ،.  وكاظم. )جابر 
 :  أداة الدراسة

استخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة ملناسبتها هلذا النوع  
وجتميع  .  من الدراسات؛ إذ تساعد يف احلصول على احلقائق 
 . املعلومات عن الظروف واألساليب القائمة ابلفعل

وعلى    .  الباحث ابستطالع بعض الّدراسات السابقةقام    
جزأين من  االستبانة  تصميم  مت  العاّمة  :  ضوئها  البياانت 

األول  .  واحملاور احملور  يف  حمورين  إىل  احملاور  تقسيم    5ومت 
الثان  .  عبارات صدقها    15ويف  من  التأكد  )بعد  عبارة 

املختصني بعض  من  حتكيمها  طريق  عن  مت    وقد  ( الظاهري 
االستبانة بواسطة سبعة من أعضاء هيئة التدريس من    حتكيم

والبطانة  اجلزيرة  جبامعيت  الّتبية  على    .  كليات  وختصصاهتم 
واثنان من  .  ثالثة من ختصص تكنولوجيا التعليم:  اآلت النحو  

التدريس  وطرائق  املناهج  النفس  .  ختصص  علم  من  واثنان 
 :  وعباراهتا من وتكونت حماور االستبانة . الّتبوي

وقد استعان الباحث ملعاجلة البياانت اإلحصائية ابلربانمج      
والذي يشري اختصاراً إىل احلزمة اإلحصائية    SPSSاإلحصائي  

االجتماعية    Statistical Package for Socialللعلوم 

Sciences  بياانت االستبانة وتبويبها وحتليلها ؛  وذلك لتفريغ 
بربانمج   االستعانة  متت  البيانية    Excelكما  األشكال  لتنفيذ 

 . املطلوبة

 :  أساليب املعاجلات اإلحصائية 
لتحليل بياانت الدراسة مت استخدام برانمج احلزم اإلحصائية 

ــة  ــوم االجتماعيـ ــيت مت . SPSS))للعلـ ــائية الـ ــاليب اإلحصـ واألسـ
 : ستخدامها هيا

، داللـــــة الفـــــروق بـــــني التكـــــراراتمربـــــع كـــــاي لقيـــــاس  -
 .واالحنراف املعياري ،واملتوسطات ،والنسب املئوية

ــار )ت - ــاس ال (اختبـــ ــلقيـــ ــط ق بـــــني و ر فـــ عينتـــــني متوســـ
 .مستقلتني

     .لقياس ثبات االستبانة   معامل ألفا كرونباخ  -
 :  تطبيق أداة الدراسة 

املتغريات       ترميز  أو  مت  وصف  إبعطاء كل  وذلك  النوعية 
وزانً  )ليكرت  صفة  مقياس  خيارات  من  الصفة  تلك    ( يقابل 

بواسطة   البياانت  تلك  مع  التعامل  يسُهل  حىت  اخلماسي 
 :  على النحو اآلت وذلك  .  احلاسب اآليل 

 
 
 

   1جدول  
 جدول ترميز املتغريات النوعية 
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 اخليار أوافق بشدة  أوافق  حمايد  ال أوافق  ال أوافق بشدة 
 الوزن  5 4 3 2 1

 على النحو اآلت: ويتم حساب الوسط الفرضي 
 3=      5+  4+ 3+  2+  1    =     ناجمموع األوز الوسط الفرضي   =    

 
 : ة االستبانصدق وثبات  

 2جدول 
   الدراسة  الستبانةمعامالت الثبات و الصدق  

 معامل الصدق معامل الثبات  عدد الفقرات العبارات 
 0.88 0.78 5 التواصل   شبكاتحمور درجة استخدام  

 0.90 0.81 16 التواصل االجتماعي يف التعليم  شبكاتاستخدام    فاعليةحمور  
 0.90 0.81 21 كل االستبانة 

يتضح أن مجيع معامالت الثبات    ( 2اجلدول )خالل  من       
من    لالستبانة والصدق   )أكرب     االستبانة حملاور    (% 70عالية 

بثبات وصدق  تعامة    هتا بصور   االستبانةوهذا يوضح أن   تمتع 
هذ  .  كبريين ابستخدام  الدراسة  طبقنا  إذا  أننا  يعن    ههذا 
سوف    ا بصورهت  االستبانة  مرة  مئة  مماثل  جمتمع  على  احلالية 

% وهي متثل قيمة معامل  81حنصل على نفس النتائج بنسبة  
أي    الثبات صادقة  النتائج  وتكون  تن  إالكلية  في  االستبانة 

  % تقريباً 90من أجله بنسبة تصل إىل   تلغرض الذي ُصمماب
الكلية الصدق  معامل  قيمة  سيتم  .  وهي  ذلك  ضوء  على 

 . النهائية احلالية  لتطبيق الدراسة  ا بصورهت االستبانة عتماد ا
 :  يةتغة اآل علماً أبن معامل الثبات حيسب من الصي

Alpha =   
r

r

+1

2  
 :  حيث

Alpha :   معامل الثبات 
r  :   معامل االرتباط 

  = الصدق  معامل  اجل  Alphaوأن  الّتبيعي  ذأي  ر 
   .ملعامل الثبات 

 
 : جمتمع وعينة الدراسة

يقصد مبجتمـع الدراسـة اجملموعـة الكليـة مـن العناصـر الـيت 
يســعى الباحــث أن يعمــم عليهــا النتــائج ذات العالقــة ابملشــكلة 

ــة يتكـــــون اجملتمـــــع األصـــــلي للدراســـــة مـــــن األســـــاتذة . املدروســـ
 2045والطالب بكلية الّتبيـة جامعـة البطانـة جممـوعهم الكلـي 

وقــد . طالبــاً نظاميــاً  1995والطــالب  50عــدد األســاتذة . فــرداً 
 .عينة عشوائية منهم متثل اجملتمع اختري

 3جدول 
 التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب املتغريات   

 النسبة التكرار النوع 
 % 35.4 124 ذكر
 % 64.6 226 أنثى

 %100 350 اجملموع 
 النسبة  التكرار  الصفة 
% 1.7 25 أستاذ  
% 9.92 325 طالب   
 %100 350 اجملموع 

عينة الدراسة    يفيتضح أن نسبة اإلانث    (3)من اجلدول  
بنسبة   األكثر  نسبة.  % 64.4هم  أن  حني  الذكور    يف 

حيث    ؛  35.4% من  العامة  للنسبة  مقاربة  النسبة  وهذه 
أن    .النوع  العينة  7.1ويتضح  أفراد  مجلة  من  يف  ساتذة أ%   ،
مما سبق نستنتج أن معظم أفراد  .  % منهم طالب92.9حني  

 5 عددها



 ( م2019يونيو  /هـ1440الرايض )شوال    – 2العدد  – اجمللة السعودية للعلوم الّتبوية

 

114 

ابعتبارهم  ا طالب  املستهدفة  يف  ألعينة  الشأن  صحاب 
   . استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية

 ج عرض وحتليل ومناقشة النتائ

 شـــــــبكاتدرجـــــــة االســـــــتخدام الفعلـــــــي لمـــــــا  :الســــــوال األول
 ؟ التواصل االجتماعي

 4جدول 
 . يوضح الوسط احلسايب واالحنراف املعياري والقيمة االحتمالية ملربع كاي  لعبارات حمور االستخدام الفعلي لوسائل التواصل االجتماعي 
             م

 الشبكة  
 درجة االستخدام الفعلي 

 درجة االستخدام   قيمة االختبار    املعياري    االحنراف الوسط احلسايب  
 فوق الوسط WhatsApp 3.36 1.38 84.49الواتساب   1
 وسط Facebook 2.87 1.53 31.63  الفيس بوك 2
 دون الوسط Youtube 2.07 1.24 192.20يوتيوب   3
 دون الوسط imo 2.18 1.33 164.94إميو   4
 ضعيف Twitter 1.56 0.98 545.37  ّت يو الت 5

 الوسطدون    2.4 املتوسط العام للوسط احلسايب
درجـة االسـتخدام مـا : لإلجابة عن السؤال األول للدراسة     

مــن اجلــدول نالحــظ  التواصــل االجتمــاعي؟  شــبكاتالفعلــي ل
 لشـــبكاتدرجـــة االســـتخدام الفعلـــي اخلـــاص مبحـــور و  (4رقـــم )
 (Sig) االحتماليــةالقــيم  مجيــعأن  يتضــح صــل االجتمــاعياالتو 

وهــذا يعــ  أن هنــاك  0.05للعبــارات أقــل مــن مســتوى املعنويــة 
ــائيةذات داللـــــــــة  افروقـــــــــً  أي توجـــــــــد فـــــــــروق يف توزيـــــــــع  إحصـــــــ

أفراد العينة علـى خيـارات درجـة االسـتخدام )كبـرية   استجاابت
ن إأي   (ضـــــــعيفة جـــــــداً  ،ضـــــــعيفة ،متوســـــــطة  ،كبـــــــرية  ،جـــــــداً 

كمــا ُيالحــظ مــن .  أفــراد العينــة تتحيــز خليــار دون غــريه إجــاابت
ــن  ــل مــ ــابية أقــ ــاط احلســ ــيم األوســ ــم قــ ــابق أن معظــ اجلــــدول الســ

هذا يدل على أن استجاابت أفـراد العينـة  (3الوسط الفرضي )
تتحيــــز خليــــارات التقــــدير بدرجــــة متوســــطة أو ضــــعيفة لوســــائل 

ن يعـــــن ذلـــــك أ . ّتيالتواصــــل خاصـــــة اليوتيــــوب واإلميـــــو والتــــو 
لتواصـــل االجتمـــاعي علـــى ا شـــبكاتل افعليًـــ  اهنالـــك اســـتخدامً 

 : تالنحو اآل
 . تساب ومتوسط للفيسبوك ا استخدام فوق الوسط للو   -1
 . األخرى شبكاتل استخدام دون الوسط أو ضعيف ل -2

فمم     نتائج  من  سبق  الفعلي  ا  االستخدام  حمور  خيص  يما 
ونتائج    شبكاتل الوصفي  التحليل  من  االجتماعي  التواصل 

رقم الفعلي    (4)  اجلدول  االستخدام  أن    شبكات ليتضح 
حسايب   بوسط  يتحقق  عامة  بصورة  ودرجة    2.04التواصل  

وعليه تكون اإلجابة عن السؤال األول    .  تقديرية دون الوسط
لما  للدراسة   الفعلي  االستخدام  التواصل    شبكاتدرجة 
أن    :   ؟االجتماعي الفعلي  هي  االستخدام    لشبكات درجة 

، وهي درجة ضعيفة نوعاً ما؛  دون الوسط التواصل االجتماعي  
يُعد  ويعو  الذي  الدراسة  جملتمع  ذلك  غري    د  اجملتمعات  من 

التواصل   بشبكات  املتعلقة  األجهزة  استخدام  يف  املتقدمة 
)االجتماعي،   أكرب    ( والفيسبوكالواتساب،  واستحوذ  على 

املستخدمني لشبكات التواصل االجتماعي يف جمتمع  عدد من  
الدراسة؛ وهذه إشارة ميكن أن يبن عليها الباحثون واملهتمون  
من   االستفادة  االجتماعي يف  التواصل  التعليم وشبكات  أبمر 

 يهها توجيها جيداً خلدمة التعليمهذه الشبكات وتوج
الثان  استخدام    ما     :السوال  فاعلية  حتقق  التواصل    شبكاتدرجة 

 ؟  لدى عينة الدراسة االجتماعي يف التعليم
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 5جدول 

 التواصل االجتماعي يف التعليم  شبكاتاستخدام  فاعليةيوضح الوسط احلسايب واالحنراف املعياري والقيمة االحتمالية ملربع كاي  لعبارات حمور  

رقم
ال

 

الوسط   العبارة 
 احلسايب  

  االحنراف
 املعياري   

قيمة  
 االختبار   

القيمة  
 االحتمالية   

 القرار التتيب 

 عالية جداً  1 0.000 513.37 0.87 4.50 . اآلخرين مهما كانت املسافات بني املستخدمنيسرعة التواصل مع   1
ــــوبة للمسـتخدمـني بـــــــصورة سهلة 2  عالية جداً  5 0.000 323.40 0.90 4.25 . توفري البياانت واملعلومات املطلــــــ

 عالية جداً  5 0.000 309.97 0.98 4.25   .االنتشار السريع للمعلومة 3

 عالية  14 0.000 240.37 1.00 4.11 . تعزيز مهارات التواصل لدى املستخدمني 4

 عالية  12 0.000 274.77 0.99 4.14 . ( تساعد على إجياد بيئة تعليمية تعاونية )اجملموعات 5

 عالية جداً  8 0.000 284.34 0.94 4.20 . تسهم يف زايدة التفاعل بني املعلم واملتعلم  6

 عالية  9 0.000 301.29 0.88 4.19 . تنمية مهارات التعلم الذات لدى املستخدمني  7

 عالية جداً  7 0.000 290.09 0.92 4.22 . االطالع على التجارب العاملية يف شىت اجملاالت 8

 عالية  11 0.000 289.74 0.95 4.18 .سهام يف تفعيل التعليم عن بعداإل  9

 عالية  9 0.000 282.11 0.97 4.19 . التعليم التقليدي معاجلة عيوب   10

 عالية جداً  4 0.000 341.86 0.79 4.27 . تسهيل عملية الوصول إىل مصادر املعلومات  11

 عالية  15 0.000 211.63 1.00 4.05 . متابعة املستجدات يف امليادين املختلفة 12

 عالية  12 0.000 259.97 1.02 4.14 تقدمي تــــــــــدريبات متنوعة تساعد املتعلم على املذاكرة املثمرة من خالل   13

 عالية جداً  2 0.000 388.14 0.90 4.36 . جعل التعليم أكثر حيوية ومتعة ومعايشة 14

 عالية جداً  3 0.000 364.09 0.87 4.34 . التحفيز على التفكري اإلبداعي أبمناط وطرق خمتلفة 15

 عالية جداً   4.23 الوسط احلسايب العام 
      

على:   ينص  والذي  الثان  السؤال  عن  درجة    مالإلجابة 
استخدام   فاعلية  يف    شبكات حتقق  االجتماعي  التواصل 

الدراسة؟    التعليم عينة  رقم  لدى  اجلدول  من    ( 5)يتضح 
التواصل االجتماعي    شبكاتاستخدام    فاعلية اخلاص مبحور  

للعبارات أقل من    ( Sig)  االحتماليةالقيم    مجيع أن    يف التعليم 
ذات داللة    اوهذا يع  أن هناك فروقً   0.05مستوى املعنوية  

توزيع    إحصائية يف  فروق  توجد  العينة    استجاابتأي  أفراد 
  ، حمايد    ،أوافق   ،على خيارات درجة االستخدام )أوافق بشدة

أفراد العينة تتحيز    إجاابتن  إأي     (ال أوافق بشدة  ، ال أوافق
كما ُيالحظ من اجلدول السابق أن مجيع قيم  .  خليار دون غريه

هذا يدل    3األوساط احلسابية أكرب من الوسط الفرضي وهو  
على   املوافقة  خليارات  تتحيز  العينة  أفراد  استجاابت  أن  على 

،  5ألن خيارات املوافقة أتخذ الوزن األكرب )  ؛ما جاء ابحملور 

على أن  بدرجة عالية  معظم أفراد العينة يوافقون  أّن  يعن  .  (4
استخدام   مميزات  أهم  ميثل  ابحملور  جاء  التواصل    شبكات ما 

 . االجتماعي
يف  الّتتيب  حسب  ابلتفصيل  احملور  عبارات     وبتناول 

عبارة أتت  األوىل  مهما  :  املرتبة  اآلخرين  مع  التواصل  سرعة 
املستخدمني بني  املسافات  حسايب    كانت    4.50بوسط 

جداً  عالية  عبارة.  وبدرجة  الثانية  املرتبة  يف  جعل  :  وتليها 
ومعايشة ومتعة  حيوية  أكثر  حسايب    التعليم    4.36بوسط 

التحفيز  :  ويف املرتبة الثالثة  جاءت عبارة .  وبدرجة عالية جداً 
خمتلفة وطرق  أبمناط  اإلبداعي  التفكري  حسايب    على  بوسط 

عالية    4.34 العبارات    .  جداً وبدرجة  املتبقية  وجاءت كل 
عالية بقرار    عبارة    ()اثنتا عشرة املرتبة  وجاءت  .  وبدرجة  يف 
عبارة املعلومات :  الرابعة  مصادر  إىل  الوصول  عملية    تسهيل 
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حسا  اخلامسة  .  4.27  يببوسط  املرتبة  عبارات ويف  ن  جاءت 
حسايب   واملعلومات  :  مها  4.25بوسط  البياانت  توفري 

سهلة  بـــــــصورة  للمسـتخدمـني  السريع    االنتشارو .  املطلــــــــــوبة 
حسايب  جاءت  و .  للمعلومة بوسط  السابعة  املرتبة    4.22يف 
ويف  .  االطالع على التجارب العاملية يف شىت اجملاالت:  عبارة

تسهم يف زايدة التفاعل بني املعلم  :  عبارة   جاءت   املرتبة الثامنة 
حسايب    واملتعلم  التاسعة.  4.22بوسط  املرتبة    جاءت   ويف 

حسايب   مهاعبارات   4.19بوسط  التعلم    :  ن  مهارات  تنمية 
.  معاجلة عيوب التعليم التقليديو  .  الذات لدى املستخدمني 

عبارةجاءت  و  عشرة  احلادية  املرتبة  تفعيل  اإل:  يف  يف  سهام 
ويف املرتبة الثانية عشرة  .  4.18بوسط حسايب   التعليم عن بعد

حسايب  ات عبار جاءت   بوسط  املتعلم  :  مها  4.14ن  تساعد 
متنوعة  تــــــــــدريبات  تقدمي  خالل  من  املثمرة  املذاكرة    على 

حسايب  تعليمية  :  وعبارة  .  بوسط  بيئة  إجياد  على  تساعد 
)اجملموعات الرابعة عشرة  . ( تعاونية  املرتبة  :  عبارة  جاءت   ويف 

املستخدمنيتعزيز   لدى  التواصل  حسايب     مهارات    بوسط 
واألخرية .  4.11 عشرة  اخلامسة  املرتبة  عبارة  ويف  :  جاءت 

املختلفة  امليادين  يف  املستجدات  حسايب      بوسط   متابعة 
رقم  .4.05 اجلدول  من  يتضح  قيم    5كما  معظم  أن 

احمل  االحنرافات لعبارات  صحيح  املعيارية  الواحد  من  أقل  ور 
تع أفراد    د  وهي  إجاابت  جتانس  على  يدل  مما  نسبياً  صغرية 

مميزات   عبارات  على  االجتماعي   شبكاتالعينة    .  التواصل 
 . أي ال يوجد تضارب يف اآلراء

عبارات       لكل  العام  احلسايب  الوسط  أن  جند  وإمجااًل 
وهذه النسبة تشري إىل أن موافقة بدرجة    4.23احملور قد بلغ  

املف جداً  عالية   إمن  أي  الواردة؛  العبارات  على  ن  حوصني 
العملية    شبكات استخدام    فاعلية  يف  االجتماعي  التواصل 

عالية    التعليمية بدرجة  حتققت  إذ جداً قد  العينة  إ   ؛  أفراد  ن 
يرون أن ما ذكر ابحملور ميثل مميزات استخدام مواقع التواصل  

،  14،  15رقم  جتماعي يف التعليم وبصورة خاصة العبارات  اال
فاعلية  أن     اإلجابة عن السؤال الثان للدراسة  ؛ عليه تكون1

لدى  تتحقق  التواصل االجتماع يف التعليم    شبكات استخدام  
وهذه النتيجة تؤكد أن    .جداً   بدرجة عالية   قق عينة الدراسة حت
 عينة الدراسة 

ما  وهذه النتيجة تتوافق مع    وعلى الرغم من االستخدام  
)سالمة،  2003)الشرهان،  إليه    ذهب أّن  2000(و  يف   )

ت  االجتماعي هلا من املواصفات واإلمكاان  شبكات التواصل
اليت ميكن من خالهلا أن ختدم العملية التعليمية بدرجة عالية  

أجهزة  إذا   من  املعينات  توفري  خالل  من  توظيفها،  أُحسن 
وشبكات ومصادر تعليم، مع أتهيل للكوادر البشرية يف إدارة  

   هذه الشبكات.
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  :  السؤال الثالث 

العينة تقديرات   للمتغريات   آراء  يف     ( الصفة.  النوع)  :  تُعزى 
استخدام   فاعلية  مدى  على  التواصل    شبكات التعرف 

 ؟ االجتماعي يف التعليم

 6جدول 
 التواصل االجتماعي وفقاً للنوع  شبكاتعن فاعلية استخدام  لالستجاابتاإلحصاءات الوصفية   

 املعياري  االحنراف الوسط احلسايب حجم العينة النوع
 0.539 4.11 124 ذكر
 0.554 4.29 226 أنثى

يتضح    6من اجلدول  لإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة  
فاعلية   خيص  فيما  الذكور  املبحوثني  استجاابت  متوسط  أن 

بلغ  االتو   شبكات استخدام   االجتماعي  يف  درجة    4.11صل 

أن  بلغ    حني  اإلانث  استجاابت  مما  .  درجة   4.29متوسط 
استخدام   فاعلية  أن  نستنتج  التواصل    شبكات سبق 

 . االجتماعي يف التعليم عند اإلانث أكرب مقارنة ابلذكور 
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 7جدول 
 ملتوسط االستجاابت وفق متغري النوع  (نتائج اختبار )ت 

 االستنتاج مستوى الداللة  درجة احلرية  ( قيمة اختبار )ت
 توجد فروق ذات داللة إحصائية  0.004 348 2.930-

اجلدول   من  الداللة    7يتضح  مستوى    لالختبار أن 
به    0.004تساوي   أقل من اخلطأ املسموح  عليه    0.05فهي 

فروقً  هنالك  أن  دال  انستنتج  متوسطي  ذات  بني  إحصائية  لة 
التواصل    شبكاتاإلانث فيما خيص فاعلية استخدام  الذكور و 

 .  االجتماعي يف التعليم
ا سبق يعن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف فاعلية  مم 

من نتائج جدول  ويتضح ذلك  .  االستخدام تُعزى ملتغري النوع
رقم   الوصفية  رقم    6اإلحصاءات  اجلدول  هنالك    فإن ؛  7و 

؛ ورمبا تُعزى هذه النتيجة الهتمام اإلانث  لصاحل اإلانث  اً فروق
الذكور؛   من  أكثر  ابلتعليم  إن عموماً  للذكور يف    إذ  الوظائف 

ال ترتبط    -جمتمعات الدول النامية    -  من  وهو  جمتمع الدراسة
مرتبطة   غري  أُخرى  وظائف  إجياد  للذكور  فيمكن  ابلتعليم 

العلمية  أن  ؛ابملؤهالت  حني  الوظيفة    يف  ترتبط  غالباً  اإلانث 
العمل    نعنده سوق  جمتمع  ابلتعليميف  يف  اإلانث  أن  ؛ كما 

الدراسة أكثر من الذكور؛ مما يضيق فرص التوظيف لديهن مما  
 . زايدة دافعيتهن للتفوق يف الدراسةيستوجب  

الرابع بني  هل    : السوال  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
استخدام   فاعلية  مدى  يف  التواصل    شبكاتاملفحوصني 
   ؟ (طالب . االجتماعي يف التعليم تعزى للصفة )أستاذ 

 8دول ج
 : عن فاعلية استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف التعليم وفقاً للصفة لالستجاابتاإلحصاءات الوصفية   

 املعياري  االحنراف الوسط احلسايب حجم العينة الصفة
 0.365 4.44 25 أستاذ
 0.564 4.21 325 طالب 

الرابع   السؤال  عن  اجلدول  لإلجابة  أن    8من  يتضح 
فاعلية   خيص  فيما  املبحوثني  األساتذة  استجاابت  متوسط 

بلغ    شبكات استخدام   التعليم  االجتماعي يف    4.44التواصل 

أندرجة   بلغ    يف حني  املبحوثني  الطالب  متوسط استجاابت 
التواصل    شبكات األساتذة  يستخدم  و .  درجة   4.21

 . االجتماعي بفاعلية أكثر مقارنة ابلطالب 
 9جدول 

 ملتوسط االستجاابت وفق الصفة  (نتائج اختبار )ت 
 االستنتاج مستوى الداللة  درجة احلرية  ( قيمة اختبار )ت

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  054. 348 1.935
تساوي    لالختبارأن مستوى الداللة    9يتضح من اجلدول  

عليه نستنتج  و   0.05فهي أكرب من اخلطأ املسموح به    0.398
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني األساتذة والطالب  

الفعلي   االستخدام  االجتماعي    لشبكاتفيما خيص  التواصل 
 .  يف التعليم

بني   يعن عدم وجود عالقة  سبق  املبحوث  ما  متغري صفة 
استخدام    (طالب .  )أستاذ  التواصل    شبكاتوفاعلية 

التعليم يف  متوسط  .  االجتماعي  يف  الظاهرة  الفروق  أما 
ليست    8االستجاابت ابجلدول   أي  غري جوهرية  فروق  فهي 

 .  ذات داللة إحصائية ال يعتد هبا
الوصفية  مم     اإلحصاءات  جدول  نتائج  من  سبق    8ا 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني    نستنج عدم  9اجلدول  و 

استخدام   فاعلية  مدى  يف  التواصل    شبكاتاملفحوصني 
)أستاذ للصفة  تعزى  التعليم  يف  وهذه    ؛ ( طالب.  االجتماعي 
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النتيجة تؤكد أن استشعار فاعلية شبكات التواصل االجتماعي  
؛ ويف ذلك إشارة الرتفاع درجة  الطالب األستاذ و   هيتساوى في 
وسائل  الوعي   من  يفيدهم   ما  معرفة  يف  الطالب  لدى 

التعليم  الرغم من    ؛ كما يؤكد  مستحدثة يف  الطالب على  أّن 
انمية   دولة  يف  شبكات    فإهنم أهنم  جمال  يف  التطور  يواكبون 

 التواصل االجتماعي مثلهم مثل األساتذة. 

 التوصيات واملقتحات

وصــــي تالــــيت توصــــلت إليهــــا الدراســــة نتــــائج العلــــى ضــــوء     
لدراســــات  قــــّتح مقّتحــــاتتبعــــدد مــــن التوصــــيات و  الدراســــة

ســـــهاماً يف تفعيـــــل اســـــتخدام شـــــبكات التواصـــــل مســـــتقبلية؛ إ
 االجتماعي يف العملية التعليمية  ومن أهّم هذه املقّتحات:

التواصــل االجتمــاعي يف خدمــة  شــبكاتضــرورة توظيــف  -1
ــن  ــتفادة مـــ ــة؛ وذلـــــك مـــــن خـــــالل االســـ العمليـــــة التعليميـــ

 .الشبكاتخدمات اجملموعات اليت تقدمها 
وحتســـــــني مهـــــــارات األســـــــاتذة والطـــــــالب يف اســـــــتخدام   -2

ــبكات ــدورات  شـــ ــالل الـــ ــن خـــ ــاعي؛ مـــ ــل االجتمـــ التواصـــ
 .التدريبية واملناهج التعليمية

 املستقبلية منها:كما اقّتحت الدراسة بعض الدراسات   
التواصــل االجتمــاعي يف التحصــيل الدراســي  شــبكاتأثــر  -1

 .(لدى الطالب )الواتساب أمنوذجاً 
 شــــــبكاتكفــــــاايت األســــــاتذة والطــــــالب ابجلامعــــــات يف  -2

 .التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية
ــتخدام  -3 ــبكاتمعوقــــــات اســــ ــاعي يف  شــــ ــل االجتمــــ التواصــــ

 .العملية التعليمية
التواصـل االجتمـاعي للطالـب   شبكاتسلبيات استخدام   -4

 .اجلامعي

 املراجع  
وآخرون)  ،  إبراهيم األوفيس    .م( 1985أنيس  مطابع  الوسيط.  املعجم 

 بشركة اإلعالانت الشرقية. 

عبدالعزيز،  براهيمإ التواصل  (.  2014)  خدجية  شبكات  استخدام  واقع 
جبامعة صعيد مصر التعليمية  العملية  العلوم  ،  االجتماعي يف  جملة 

 . 476  -  413(،  3)22،  الّتبوية
( االجتماعي  التواصل  وسائل  اجلوار    .(2014استخدام  معلومات  مركز 

 EU Neighbourdhood Info Centre:  Anاألوريب
ENPI Project5، ص. 

 ( مجيل  التعليم  2013اطميزي،  نظم  الدمام.  م(.  وأدواته.  اإللكّتون 
 مكتبة املتنيب  السعودية،

احلميد،  جابر خريي) ،  وكاظم،  عبد  يف    .م(1985أمحد  البحث  مناهج 
النفس وعلم  والنشر  ،  القاهرة ،  الّتبية  للطبع  العربية  النهضة  دار 

 والتوزيع. 
).  اجلهن عبدهللا  التواصل  .  (2017خالد  شبكات  استخدام  أثر 

على   مادة  االجتماعي  يف  الدراسي  التحصيل  تنمية  يف  الطالب 
الثانوية للمرحلة  التعلم  ومصادر  الّتبوية ،  البحث  العلوم  جملة 

 . 136  -126(،4)1،والنفسية 
 االجتماعي التواصل ورقة علمية مواقع  .م(2017كاظم )  أمحد،  حنتوش 

 جامعة  البيطري:  الطب اجلامعي كلية التعليم قطاع يف  ودورها
اإلنسانيةاخلضراء.   القاسم للدراسات  اببل  جامعة  (،  4)7  ،جملة 
196-231 . 

لكّتونية على التنمية السياسية  أثر الصحافة اإل   .م( 2008معايل )،  خالد  
الغربية وقطاع غزة من   -1996الفلسطينية يف فلسطني )الضفة 

انبلس.  ،  جامعة النجاح الفلسطينية ،  ، دراسة ماجستري م(2007
   .فلسطني 

 التواصل  شبكات  استخدام واقع. م(2014) عبدهللا  بن أمحد ، الدريويش
 امللك جبامعة املعلمني كلية طالب لدى التعليم يف االجتماعي

علمية   ،  سعود  يف  للبحوث العربية  اجلامعات  احتاد  جملة ،  ورقة 
 . 102-91(،  2)34،  العايل التعليم

مطبعة حممد    .م( 2017)م  2019/ 2017دليل جامعة البطانة السودان  
 علي. الطبعة األُوىل.  

 العامل  يف االجتماعي  التواصل مواقع  استخدام .   2003)،  زاهر،  راضي 
 . 23(،  15) ،  جامعة عمان األهلية،  جملة  الّتبية،  العريب

)،  سالمة احلافظ  واملنهج2000عبد  التعليمية  الوسائل  ،  عمان ،  م(: 
 والنشر. دار الفكر للطباعة  ،  األردن 

العزيز) بن عبد  التعليمية ومستجدات  2003الشرهان، مجال  الوسائل   .)
التعليم الثالثة،  تكنولوجيا  السعودية،  الطبعة  العربية  مطابع    اململكة 

 احلميضي. 
 وأثرها االجتماعي  التواصل شبكات  .م(2014فهد بن علي: )،  الطيار 

 تطبيقية  دراسة اجلامعة   طالب  » منوذجاً  ّت يتو  «لدى   القيم على
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علمية،  سعود  امللك جامعة طالب على العربية    ،ورقة  اجمللة 
 . 224-193(،  61)31  ،للدراسات األمنية والتدريب

 قراءة بوك؟   وفيس ّت يتو  بعد ماذا  .م( 2013)  حممد بن خالد ،  العماري
اململكة  ،  ومستقبلها االجتماعي  التواصل  تقنيات اتريخ  يف الرايض، 

 العبيكان.  مكتبة  ،السعودية العربية  
دور مواقع التواصل االجتماعي    .م(2016سامية)،  وتربي ،  سامية ،  عواج

اجلامعي الطالب  لدى  بعد  عن  التعليم  دعم  يف  ،  يف  علمية  ورقة 
احل الدويل  الرقمية.  ،  دي عشر ااملؤمتر  التكنولوجيا  التعّلم يف عصر 

 . 21-1، ص  لبنان،  طرابلس 
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Abstract: The study aimed to investigate the views of teaching staff and students on the effectiveness of using social media 

sites in education. It also aimed to identify the social media used among the subjects. The study used the descriptive 

approach. The study was conducted in the academic year 2017/2018.To achieve the objectives of the study,  the questionnaire 

was administered after verifying its validity and stability. A random sample of 350 participants was selected, including 325 

students, and 25 teaching staff. To analyze the data statistically,  the Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) program 

was used. The study reached several results,  the most important of which are: the degree of actual use of social media sites is 

generally achieved by a mean  2.04 ,  and an estimate below the average. Moreover, the effectiveness of the use of social 

media sites in education in the study sample is achieved by a mean  4.24  and with a high degree of discretion. There are 

statistically significant differences among the respondents in the effectiveness of using social media sites in education due to 

gender (male, female) for females. There were no statistically significant differences among the subjects in the effectiveness 

of the use of social media sites in education due to the degree (teaching staff, student). In light of the results, the study 

recommended several recommendations,  including: the need to employ social media sites to promote educational process, 

using the services provided by these sites and improve the skills of teachers and students in the use of social media sites,  

through training courses and curricula. The study also suggested several future studies. 

Key words: Communication, Networking, Communication Programs, Groups 
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يف بـرام  التقنيـة ملعلمـات الطـالب الصـومع وضـعاف السـمع    املستحداثتهدفت الدراسة إىل التعرف على االحتياجات التدريبية يف ضوء :    املستخلص

 االحتياجــات التدريبيــة  يف الكشــ   عــج أوجــال االفــتالف  يف إىل   كمــا فــدف الدراســةالرتبيــة اصا ــة يف املعاهــد ومــداريف الــدم  يف املرحلــة االبتدا يــة
 تبــاا املــن    ان تــولتحقيــه هــهلا ا ــدف  قامــت الباح بعــاد التصصــمل واملوهــل وســنوات اصــدو وعــدد الــدورات التدريبيــة املتعلقــة  لتطــورات التقنيــة  أضـوء 

لـــ الا جمـــاالت   مت تقســـيم ا إذ  واالحتياجـــات التدريبيـــة للمعلمـــات الو ـــ و. واســـتصدمت أداو االســـتباةة  مكوعةـــة مـــج جـــزأيج: البيـــا ت ا ساســـية   
( معلمـة مـج معلمـات الطـالب 205َعي عنة الدراسـة ) كما بلغت   وقد مت تطبيق ا بعد التحقه مج  دق ا وثبافاأساسية  )املعرفة  االستصدام  اإلةتاج(  

  ومت لــت أبـــزر االحتياجـــات التدريبيـــة يف بوعـــد املعرفـــة يف: امعرفـــة معـــاي  افتيـــار يف املعاهـــد ومـــداريف الـــدم  يف املرحلـــة االبتدا يـــةالصــم وضـــعاف الســـمع 
مع وضــعاف الســمع يف الصــ  الدراســوا  ويف بوعــد االســتصدام مت لــت يف ااســتصدام  ا الفــتالف أ ــاال تعلــم الطــالب  الصــو أدوات التطــورات  التقنيــة تبعــال

ادو مج مزاايها يف إيضاح امل اهيما  ويف بوعد اإلةتاج مت لت يف اإةتاج القصمل الرقميةا. وقد كشـ ت السرتيرت( واالست   -الرسوم البياةية )أدويب فوتوشوب
ز  ملتغــ  عــدد ســنوات اصــدو 0.05النتــا   عــج وجــود فــرول ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتو   % يف اســتابا ت َعي عنــة الدراســة علــى بوعــد )املعرفــة( تـوعــن

مل تكش  الدراسة عج أي فرول يف االحتياج تـوعنز   يف حنيبوعَدي )املعرفة واالستصدام( تـوعنز  ملتغ  املوهل العلمو. التدريسية   كما وجدت فرول على  
 ملتغ َي التصصمل ا كادميو والدورات التدريبية املتعلقة  ملستحداثت التقنية.

 االحتياجات التدريبية  املعلمات  التلميهلات الصم وضعاف السمع  املستحداثت التقنية. الكلمات املفتاحية:
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   :املقدمة 

السمعية        اإلعاقة  اآلاثر    ا عديدال ترتك  خمتل   مج  على 
واللغوي   االجتماعو  النمو  )الص دي     وا كادميو جواةب 

عج  2012 البحث  يف  السابقة  ا دبيات  اهتمت  وقد    )
ت عيل   أبرزها  ومج  التأث ات   ههله  مج  للحدع  فاعلة  أساليب 
عملية   إثراء  يف  دورالا كب الا  أحدثت  اليت  التقنية  املستحداثت 

عاف السمع فر ة التعب    إذالتعليم    أعطت التالميهل الصومع وض 
عج أة س م  وحسعنت مج جودو حيافم  وساعدت على رفع  

( السامعني  أقراهنم  مستو   مع  يتوافه  مبا   ,Tomeiمستواهم 

اجلودو  2003 مج  عاٍل  مستو   ذا  تعليمالا  وفعرت  م  ( كما 
 (.  Campoy, Cote, & Stang, 2016وال اعلية )

ة  إىل امتالك املستحداثت التقنية لعنا ر التح يز  فباإلضاف    
احلوايف   واست ارو خمتل   التعليمية   يف  والتشويه   العملية  أثناء 

التالميهل    أذهان  املعلومات إىل  إيصال  فإهنا تساهم يف تسريع 
 ,Ismanمج فالل حتويل امل اهيم اجملردو إىل م اهيم حمسوسة )

Yaratan, & Caner,  2007  مج وحتد  وتزيد  (.  العزلة  
 (.  Kaye, 2000االستقاللية  وتساعد يف العملية التعليمية )

كما يتنوا أتث  املستحداثت التقنية على خمتل  امل ارات       
ال  اجلاةب  ف و  السمع   وضعاف  الصم  التالميهل  قرا و  لد  

العيسى دراسة  2014)  أجر   أثر  (  الكش  عج  إىل  هدفت 
املتعدد الوسا ط  على  قا م  القراءو  بر م   م ارو  تنمية  يف  و 

امل ارات   حتديد  ومت  السمع   ضعاف  التالميهل  لد   اجل رية 
الصحيحة   )القراءو  هو:  م ارات   أربع  يف  املست دفة 
الضبط   وم ارو  ويسر   بطالقة  القراءو  وم ارو  للكلمات  
حسب   القرا و  ا داء  تلويج  وم ارو  املقروء   للنمل  النحوي 

ا إىل  النتا    وتو لت  الوسا ط  السيال(   بر م   أتث   رت اا 
املتعددو على م ارات القراءو اجل رية املست دفة لصاحل اجملموعة  

 التابريبية. 
دراسة       التأث   سوكساكولشاي   تيشاروةغروةغ   وتوافق ا يف 

 ,Techaraungrong, Suksakulchaiوموريف)  كاوبرا ن  

Kaewprapan,&Murphy, 2017 )     واليت هدفت إىل الكش
تدريس   يف  املتعددو  الرقمية  الوسا ط  استصدام  أتث   عج 

املتعددو    وقد كش ت الرايضيات    الوسا ط  أن  إىل  النتا   
لد     اكب ال   إس امالاتس م   ال  م  وس ولة  الدافعية  زايدو  يف 

 التالميهل الصم. 
كما تودي التقنية دورالا فاعالال يف تنمية م ارات القراءو لد        

ال ق و ) السمع  فقد أجر   الصم وضعاف  (  2012التالميهل 
بعض   لتحسني  حاسويب  بر م   تصميم  إىل  هدفت  دراسة 
اإلعاقة   ذوي  للتالميهل  والكتابة  القراءو  يف  ا كادميية  امل ارات 
يف   التدرييب  الد م   فاعلية  إىل  النتا    وتو لت  السمعية  

 .القراءو والكتابةحتسني بعض امل ارات ا كادميية يف 
والعنزي        الدمهشو  دراسة   &Aldahmashi)وتوكد 

Alanazi, 2017)     يف  على التقنيات  م ارات  دور  تطوير 
السمع    الصم وضعاف  الكش  عج    إذالتالميهل  إىل  هدفت 

فاعلية استصدام برجمية حاسوبية على م ارات القراءو والكتابة  
اإلجنليزية    اللغة  اجملموعة  النتا أشارت    قدو يف  إحراز  إىل     

الضابطة    اجملموعة  أقراهنم يف  مج  أفضل  ةتا    على  التابريبية 
وساهم استصدام الدجمية مج تقليل خماوف م مج االفتبار  على  

 .العكس مج أقراهنم يف اجملموعة التابريبية
فقد       التقنية  املستحداثت  ههله  تلعبال  الهلي  للدور  وةظرالا 

ةصت التشريعات واملعاي  الدولية واحمللية على أمهية استصدام  
عاف السمع    املستحداثت التقنية يف تعليم التالميهل الصومع وض 

الصومع    إذ  لألفراد  الوطين  اجمللس  معاي    Council onتش  

Education Of The Deaf (CED)   ن املعلم هو املسوول  إىل أ
املتنوعة    احلدي ة  الت قننيات  وتوظي   استصدام  عج  ا ول 

 (. CED, 2017كالت قننيات البصرية والسمعية )
وعلى الصعيد احمللو  فقد ةمل الدليل التنظيمو يف الرتبية      

الصومع   التالميهل  معلم  واجبات  أهم  أحد  أن  على  اصا ة 
الهل للتنمية  السعو  هو  السمع  عاف  على  وض  والتعرف  اتية  

(. وتشكل  2015املستابدات التعليمية والتقنية )وزارو التعليم   
معلمو   يواجال  حتدايال  وجتددها   احلدي ة  الت قننيات  تطور  سرعة 
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هللا    وجاب  )الضبع  العام  معلمو  2006التعليم  وكهللك   .)
ب  السمع   عاف  الصومع وض  التالميهل مدفالال  التالميهل  فقد  سبب 

ترتكز  محسيالا   )حبراوي    مالا  التعليمية  العملية  عليال 
 (. 2012والتل 

ههله      امل  وملواج ة  التدريب  دور  يدز   ين  التحدعايت 
املللمعلم ا ولوايت  مج  يوعد  والهلي  القيادات   ني   لد   مة 

فادل    )تريلن    جوهنسون    إذ(   2013الرتبوية  دراسة  تش  
(Johnson, 2004  عاف وض  الصومع  التالميهل  قدرو  أن  إىل   )

يرتبط   ا كادميية  النواحو  يف  الناباح  حتقيه  على  السمع 
 الهتمام بدام  إعداد وتدريب املعلمني  وإةشاء بيئات تعلعم  
فتم   واليت  التعليم   وزارو  أهداف  مع  يتوافه  وههلا  فعالة  

عا وض  الصومع  التالميهل  ملعلمو  والتطويري  التدرييب  ف   جلاةب 
واالبتعاا  على    وقدالسمع    التدريب  أهداف وحدو  ةصعت 

وامل ارات    الرتبوية  املتدربني  ملعلومات  تزويد  أمهية 
اليت جتعل م   الرتبوية   العلمية والتقنية والنظرايت  واملستحداثت 

 (.  2016أك ر قدرو على مواكبة ههله املتغ ات )وزارو التعليم  
عاف السمع  وتزداد أمهية تدريب معلمو التالم يف  يهل الصومع وض 

قبل   تلقعوه  الهلي  اإلعداد  عدم ك اية  بسبب  اصدمة   أثناء 
عاف السمع  فا ةال املعلمني   اصدمة لتعليم التالميهل الصومع وض 
أفر    وجماالت  ختصصات  مج  اجملال  ههلا  يف  يعملون  الهليج 

والقريويت    غاردينو  2012)الصمادي  يش   كما    )
(Guardino, 2015  أن إىل  أبن  54(  يرون  املعلمني  مج   %

برام  اإلعداد مل تعدهم بشكل كاف للعمل مع الطالب الصم  
مج املعلمني   %60وضعاف السمع متعددي العول  كما ير   

الطالب   تركز على  املعلمني ال  إعداد  برام   ا ك ر فدو أبن 
الصم متعددي العول  ويوقرتح إجياد دورات تدريبية متصصصة  

ملواج ة   دراسة  للمعلمني   ويف  طالهبم   احتياجات  وتلبية 
( وبوغا  و غال  ةيمو  و  مج  مليو    ,Balmeoأجراها كل 

Nimo, Pagal& Puga, 2014   هدفت إىل التعرف على مد )
يف   اإلعاقة  ذوي  تعليم  يف  دجم ا  وفعالية  التكنولوجيا  توافر 
دم    على  سلبالا  املوثرو  املشاكل  أك ر  أن  واتضح  ال لبني  

ع التكنولوجية  التكنولوجيا:  املعرفة  وةقمل  الوقت   توافر  دم 
الش راين  املعلمني  كما يش   إىل    ( (Alshahrani, 2014  لد  

يف  عدم رضا املعلمني عج مدو وةوعية التدريب امل ين املقدمة  
الدورات املقدمة تركز على اجلاةب النظري    إذ إن أثناء اصدمة   

جبميع   للعلم  احتياج م  إىل  أشاروا  كما  العملو   دون 
االجتاهات احلدي ة يف التعليم والتكنولوجيا احلدي ة  وتت ه مع ا  

( التوجيري  على    ( 2014دراسة  التعرف  إىل  هدفت  اليت 
الصم   التالميهل  وبرام   معاهد  معلمو  تواجال  اليت  املشكالت 

التعليم وضعاف   التقنيات  استصدام  يف  ومت لت  يالسمع  ة  
 املشكالت يف: ضع  أتهيل املعلم يف استصدام التقنيات.  

اليت          احلامسة  القضااي  مج  للتدريب  التصطيط  يعد  كما 
ويودي جتاهل ا إىل زايدو   املعنيعة   اجل ات  معاجلةال مج  تتطلب 
اخن اض   عج  فضالال  املعلمني   لد   اإلحباال  مستوايت 

اإلجنازمس راسل     توايت  ليمان   ستيبتش   )ةيو ي  
ولي تويتش    ويع(2014أوتينديت   االحتياجات    د     حتديد 

التدريبية للمعلمني  مج أهم الوسا ل اليت يتم مج فال ا حتديد  
حيسعج   مبا  املطلوب  ا داء  ومستو   احلايل  ا داء  بني  ال ابوو 

واجل د  املال  ويوفر  الك اءو  ويزيد  ا داء  والوقت)مقابلة     مج 
2011 .) 
لهللك   و      السابقة  ا دبيات  اجلابري    فقدتطرقت  أجر  
التدريبية  دراسة    ( 2004) احلاجات  على  التعرف  إىل  هدفت 

مسعيال  املعوقني  ملعلمو  املعلمني  ا  الالزمة  ةظر  وج ة  مج 
مج  واملشرفني   العينة  تكوةت    ( 35و)  ا معلمال   ( 150)  وقد 

الباحث  امشرفال  تطبيه    املن   . واستصدم  الو  و  مج فالل 
االستباةة لقيايف استابا ت املشاركني  وحصلت الك اايت يف  
عج   النتا    تكش   ومل  عالية   درجة  على  التعليم  تكنولوجيا 
فرول ذات داللة إحصا ية بني إجا ت املعلمني تعز  ملتغ ي  

 التصصمل والدورات التدريبية. 
     ( اجلويف  أجرت  هدف2008كما  دراسة  الكش   (  إىل  ت 

اصا ة   الرتبية  ملعلمو  الالزمة  التكنولوجية  الك اايت  عج 
واص العلمو  املوهل  متغ ات  ضوء  يف  ممارست م  ا  دو  ومد  
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الباح  وقد  ممت  )  ةالتدريسية   على  حتتوي  (  60استباةة 
ر يسك اية   جماالت  تندرج حتت مخس  االستصدام   فرعية  ة: 

وفدمات   واإلةتاج   التعليم   التعلم   وتصميم  مصادر  غرف 
( الدراسة  ههله  يف  شارك  وقد  معلمال 135والتقومي   ومعلمة    ا( 

كش ت النتا   عج اخن اض مستو  الك اايت  و تربية فا ة   
التكنولوجية لد  املعلمني يف جمال إةتاج واستصدام تكنولوجيا  
امتالك   درجة  يف  فرول  توجد  ومل  واالتصاالت   املعلومات 

تعز  التكنولوجية  املوهل  الك اايت  متغ   يف  أما  للصدو     
تعز    الك اايت  امتالك  درجة  يف  فرول  وجدت  فقد  العلمو 

 للموهل العلمو  لصاحل البكالوريويف على الدبلوم. 
    ( والنب اين  حسج  أجراها  دراسة  إىل  2009ويف  هدفت   )

معلمو   وحاجات  وم ارات  وتصورات  اجتاهات  على  التعرف 
سلطنة   يف  املكاين  املن    الدم   الباحث  استصدم  عمان  
( استبا ت لقيايف االجتاهات  3)  الو  و التحليلو  ومت تطبيه 

( الدراسة  يف  شارك  التدريبية   واحلاجات  (  132وامل ارات 
( إعاقة عقلية  وبرزت  68)( من ج عول مسعو  و64معلمة  )

احلدي ة   الوسا ل  على  التعرف  يف  التدريبية  االحتياجات 
ع التالميهل و االفتقار إىل م ارو استصدام  لالتصال والتوا ل م

التقنيات احلدي ة  لتالميهل ذوي اإلعاقة  ومل توجد فرول تعز   
حتديد   يف  التدريسية  اصدو  سنوات  ومتغ   التصصمل   ملتغ  

 االحتياجات التدريبية. 
دراسة  ديه  مع ا  اقرتاح  2010)  وتت ه  إىل  هدفت  واليت   )

مع  لتنمية ك اايت  تدرييب  يف  بر م   السمع  ضعاف  لمات 
املرحلة   مج  ا وىل  ال الثة  الص وف  يف  القراءو  مادو  تدريس 

( مج  العينة  وتكوةت  الو  و   املن    (  5االبتدا ية   تباا 
  ة واستصدمت الباح  معلمات متصصصات  إلعاقة السمعية   

أن   إىل  النتا    وكش ت  الك اايت   عج  للكش   االستباةة 
التالميهل  تدريس    أضع  ك اايت معلمات  السمع يف  ضعاف 

القراءو تتضح يف بندي تصميم الوسا ل التعليمية واستصدام ا   
املعلمات   حاجة  مد   يوضح  وههلا  املساعدو   وا دوات 

 للتدرب على ههله الك اية. 

    ( والقريويت  الصمادي  أجر   الصدد   ههلا  (  2012ويف 
تدرييب   بر م   بناء  إىل  اصدمة  يف  دراسة هدفت  ملعلمو  أثناء 

التدريبية   احتياجافم  ضوء  يف  السمع  وضعاف  الصم  التالميهل 
الدراسة مج ) ( معلمة  47والتحقه مج فاعليتال  تكوةت عينة 

مج معلمات الص وف ال الثة ا وىل ورايض ا ط ال  وقد مت  
املعلمات على   إجابة  التدريبية مج فالل  االحتياجات  حتديد 

الت تتعله  الحتياجات  م توحة  للمعلمني   أسئلة  دريبية 
مرتبة   وهو  تدريبية  احتياجات  وجود  إىل  النتا    وتو لت 

ا ولوية   اآليت حسب  النحو  التعليمية   على  الوسا ل  إةتاج   :
استصدام   إىل  احلاجة  وجاءت  التدريس   واسرتاتيابيات 

 تكنولوجيا املعلومات  ملرتبة قبل ا ف و.
    ( الزيد  دراسة  التعALzaid, 2012هدفت  إىل  على  (  رف 

تصورات املعلمات حول دم  التالميهل الصم وضعاف السمع  
مدينة   يف  تواج  م  اليت  والتحدايت  االبتدا ية  املرحلة  يف 

العي تكوةت  وقد  احلالة  دراسة  من    واتبعت  مج  الرايض   نة 
و3) متصصصات   معلمات  مع3) (  عام   (  تعليم  لمات 

( على  واشتملت  املقابلة  أسلوب  الباح ة  (  10واستصدمت 
متعلقة  أسئلة تدريبية  احتياجات  عج وجود  النتا      وكش ت 

الرتبية   معلمات  لصاحل  واالتصاالت  املعلومات  بتكنولوجيا 
على   التدريب  و  فمل  السمعية   اإلعاقة  ختصمل  اصا ة 
 استصدام السبورو الهلكية  واستصدام احلاسب اآليل وبرجمياتال. 

( دراسة هدفت إىل الكش   2014كما أجرت السبيعو )     
الرتبية   ومعلمات  ملشرفات  الالزمة  التدريبية  االحتياجات  عج 

  ( 57تكوةت العينة مج )  إذاصا ة  ململكة العربية السعودية.  
و)مشر  الباح  325فة   واتبعت  معلمة   الو  و   املن      ة( 

مت   استباةة  عج    إعدادها  ستصدام  النتا    وكش ت  لهللك   
تدري احتياج  استصدام  وجود  يف  املعلمات  لد   متوسط  يب 

برام    يف  اآليل  احلاسب  ودم   احلدي ة   والتقنيات  الوسا ل 
إىل   ترجع  املعلمات  بني  فرول  توجد  مل  اصا ة  كما  الرتبية 

 التصصمل  أو الدورات التدريبية أو سنوات اصدو. 
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(  2015)  وات قت مع ا أيضالا ما تو ل إليال العايد والعايد    
االحتياجات  يف   على  التعرف  إىل  هدفت  اليت  دراست ما 

( الدراسة  عينة  الرتبية    (66التدريبية مشلت  معلمو  مج  معلمالا 
يف اجملمعة  واستصدمت  اصا ة يف املداريف ا هلية واحلكومية  

لتحديد االحتياجات التدريبية  وكش ت النتا      أداوال االستباةة  
اصا ة   الرتبية  معلمو  لد   حاجة  وجود  استصدام  عج  يف 

التقنية  كما كش ت ةتا   الدراسة إىل عدم وجود فرول ذات  
داللة إحصا ية يف االحتياجات التدريبية ملعلمو الرتبية اصا ة  

 وفه متغ  التصصمل ا كادميو  وسنوات اصدو. 
إبراهيم ومصري  مج  أجراها كل  دراسة  هدفت  2017)  ويف   )
ملع التدريبية  االحتياجات  على  التعرف  اصا ة  إىل  الرتبية  لمو 

يف توظي  املستحداثت التقنية يف تعليم التالميهل ذوي اإلعاقة  
املستحداثت   توظي   حنو  آرا  م  على  والتعرعف  السمعية 
مقرتحافم   عج  والكش   تطبيق ا   ومعوعقات  التكنولوجية 
الباح ان   و مم  التكنولوجية   املستحداثت  وتوظي   لت عيل 

جماالت: اجملال ا ول: االحتياجات التدريبية    ةاستباةة يف ثالث 
حنو   اآلراء  ال اين:  اجملال  التكنولوجية   املستحداثت  لتوظي  
اجملال   التعليم.  يف  اصا ة  التكنولوجية  املستحداثت  توظي  
اصا ة    التكنولوجية  املستحداثت  توظي   معوقات  ال الث: 
املستحداثت   توظي   ت عيل  مقرتحات  الرابع:  اجملال 

   ا ( معلمال 62)  تكنولوجية  ومت تطبيق ا على عينة مكوةة مج ال
لد    عالية  تدريبية  احتياجات  وجود  إىل  النتا    تو لت 

اآلاملع التدريبية  اجملاالت  يف  لغة  تلمني  تطوير  مستحداثت  ية: 
مث   السمع   على  املساعدو  املستحداثت  يلي ا  اإلشارو  

ا  املستحداثت  لتعليمية  مستحداثت االتصال عج بعد  وأف الا 
املوهل   ملتغ   تعز   املستابيبني  بني  فرول  توجد  ومل  العامة  

 العلمو. 
ويتضح مما سبه أبن موضوا حتديد االحتياجات التدريبية      

ات قت الدراسات على    فقد ل اهتمامالا كب الا لد  الباح ني   
استصدام   جمال  يف  فا ة  تدريبية  احتياجات  وجود 

املعل لد   التقنية  اصا ة  املستحداثت  الرتبية  جمال  يف  مني 

عمومالا وجمال تعليم التالميهل الصم وضعاف السمع   ومج هنا  
تدز أمهية دراسة وحتديد االحتياجات التدريبية مج وج ة ةظر  
إىل   الدراسة  ههله  ا مهية  فدف  ههله  مج  واةطالقالا  املعلمني. 
الصومع   التالميهل  ملعلمات  التدريبية  االحتياجات  على  التعرف 

ع   اف السمع يف ضوء املستحداثت التقنية. وض 

   : مشكلة الدراسة
عملية إعداد وتدريب معلمو التالميـهل الصـم وضـعاف   د  تع    

يواجــال املعلــم حتــدايال   إذالســمع مــج أهــم عمليــات االهتمــام هبــم  
أثنـــــاء يف أن الـــــدورات التدريبيـــــة  غـــــ كبـــــ الا يف تعلـــــيم طالبـــــال  

ا  ــاعدال ــة هــــــهله اصدمــــــة شــــــكلت دورالا مســــ للمعلمــــــني يف مواج ــــ
(. ولقـد اهتمـت وحـدو التــدريب Krywko, 2012التحـدايت )

ــة  ــل للــــدورات التدريبيــ ــيم ي ــــدار دليــ واالبتعــــاا يف وزارو التعلــ
على  هـ1438 -1437لكل عام دراسو  واحتو  الدليل لعام 

التصصصــــات   مجيــــع( دورو تدريبيــــة وتطويريــــة متنوعــــة يف 85)
ــة ملصتلـــــ  العـــــاملني يف ــوي )معلمـــــاتوموج ـــ ــدان الرتبـــ  - امليـــ

 (.2016مشرفات( )وزارو التعليم  
ــد     ــى  وقــــ ــدريب علــــ ــة يف التــــ ــادرات املتصصصــــ ــكلت املبــــ شــــ

ــة ) ــة اصا ــ ــة والرتبيــ ــج 17.6املســــتحداثت التقنيــ %( فقــــط مــ
إمجايل حمتو  الـدورات التدريبيـة  كمـا مل تـتم اإلشـارو يف الـدليل 

معلمـات قبـل البـدء التدرييب إىل مسح االحتياجـات التدريبيـة لل
(  وهـهلا 2016 لتصطيط  هله الدام  التدريبية )وزارو التعليم  

( أبن عمليـــة اإلعـــداد والتنميـــة 2015مـــا يشـــ  إليـــال اصطيـــب )
ــيط  ــم  لتصطـــ ــح يتســـ ــاهيمو واضـــ ــار م ـــ ــر إىل إطـــ ــة ت تقـــ امل نيـــ
والتنظـــيم واإلعـــداد اجليـــد للـــدام  واحلاجـــات امليداةيـــة  كمـــا أن 

ا برام  التدريب شك لية وتقليدية إىل حـد كبـ   وال حتقـه عا ـدال
يف تنميـــــــة الك ـــــــاايت املصتل ـــــــة  لقلـــــــة االهتمـــــــام بتكنولوجيـــــــا 

ــازي ) ــا يشـــــ  حابـــ ــات. كمـــ ــج أهـــــم 2010املعلومـــ ( إىل أن مـــ
املشاكل اليت تواجال التدريب يف الـدول الناميـة عـدم وجـود ةظـم 
ســليمة للكشــ  الــدقيه عــج االحتياجــات التدريبيــة وحصــرها  

 ثر على ك اءو وفاعلية التدريب.مبا يو 
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ــر  ومــــــــع     ــيت تناولــــــــت حصــــــ ــات الــــــ ــود بعــــــــض الدراســــــ وجــــــ
االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــو التالميــهل الصــم وضــعاف الســمع 

 ,ALzaid؛ 2004)اجلـــابري   يف املراحـــل التعليميـــة املصتل ـــة

-فإةــال (  2017؛ إبــراهيم ومصــري  2014؛ الســبيعو  2012
توجــــد قلــــة يف الدراســــات اصا ــــة  -تنييف حــــدود علــــم البــــاح 

مبسح االحتياجـات التدريبيـة ملعلمـات التالميـهل الصـم وضـعاف 
السمع يف ضوء املستحداثت التقنية يف املرحلة االبتدا ية مبدينة 
ــة إىل مســــح االحتياجــــات  ــدف الدراســــة احلاليـ ــرايض  لــــهلا فـ الـ
التدريبيــــة ملعلمــــات التالميــــهل الصــــم وضــــعاف الســــمع يف ضــــوء 

ــتحداث ــة االبتدا يــــة  املسـ ــل مشــــكلة  إذت التقنيــــة يف املرحلـ تتم ـ
 :يتاإلجابة عج التساؤل الر يس اآل الدراسة يف

ماهو االحتياجـات التدريبيـة ملعلمـات التالميـهل الصـم وضـعاف 
 السمع يف ضوء املستحداثت التقنية يف املرحلة االبتدا ية؟

   أسئلة الدراسة: 
التال  .1 ملعلمات  التدريبية  االحتياجات  الصم  ماهو  ميهل 

 وضعاف السمع يف بوعد معرفة املستحداثت التقنية؟ 
الصم   .2 التالميهل  ملعلمات  التدريبية  االحتياجات  ماهو 

 وضعاف السمع يف بوعد استصدام املستحداثت التقنية؟ 
الصم   .3 التالميهل  ملعلمات  التدريبية  االحتياجات  ماهو 

 وضعاف السمع يف بوعد إةتاج املستحداثت التقنية؟ 
التالميهل الصم وضعاف  هل   .4 ختتل  استابا ت معلمات 

احتياجافج   حتديد  يف  االبتدا ية  املرحلة  يف  السمع 
املستحداثت   وإةتاج  واستصدام  معرفة  بوعد  يف  التدريبية 

 )التصصمل ا كادميو(؟  التقنية  فتالف متغ  
التالميهل الصم وضعاف   .5 هل ختتل  استابا ت معلمات 

االبتدا ية   املرحلة  يف  احتياجافج  السمع  حتديد  يف 
املستحداثت   وإةتاج  واستصدام  معرفة  بوعد  يف  التدريبية 
اصدو   سنوات  )عدد  متغ   تعز   فتالف  التقنية 

 التدريسية(؟ 

التالميهل الصم وضعاف   .6 هل ختتل  استابا ت معلمات 
احتياجافج   حتديد  يف  االبتدا ية  املرحلة  يف  السمع 

وإ واستصدام  معرفة  بوعد  يف  املستحداثت  التدريبية  ةتاج 
 التقنية  فتالف متغ  )املوهل العلمو(؟ 

التالميهل الصم وضعاف   .7 هل ختتل  استابا ت معلمات 
احتياجافج   حتديد  يف  االبتدا ية  املرحلة  يف  السمع 
املستحداثت   وإةتاج  واستصدام  معرفة  بوعد  يف  التدريبية 
املتعلقة   التدريبية  الدورات  متغ )عدد  التقنية  فتالف 

 ستحداثت التقنية(؟  مل

   أهداف الدراسة: 
التدريبية   االحتياجات  على  التعرف  إىل  الدراسة  فدف 
ملعلمات التالميهل الصم وضعاف السمع يف ضوء املستحداثت  
التقنية    املستحداثت  وإةتاج  واستصدام  معرفة  بوعد  يف  التقنية 
ملعلمات   التدريبية  االحتياجات  افتالف  والكش  عج مد  

الصم متغ   التالميهل  السمع  فتالف  )التصصمل    وضعاف 
عدد سنوات اصدو التدريسية  املوهل العلمو  عدد   ا كادميو  

 الدورات التدريبية املتعلقة  ملستحداثت التقنية(. 

   منهج الدراسة:
مج   املسحو   الو  و  املن    الباح تان  استصدمت 
فالل استطالا وج ة ةظر معلمات التالميهل الصم وضعاف  
املستحداثت   ضوء  يف  التدريبية  احتياجافج  حول  السمع 

حتدي هبدف  احلالية التقنية   التدريبية  احتياجافج  ويعرعف    د 
املسحو بواسطة  أبةال  املن    يتم  البحوا  مج  اةوا   :

من م   عينة كب و  أو  البحث  جمتمع  أفراد  مجيع  استابواب 
ودرجة   طبيعت ا  حيث  مج  املدروسة  الظاهرو  و    هبدف 

أو  وجودها   العالقة  دراسة  إىل  ذلك  يتاباوز  أن  دون  فقط  
 (. 179ص  2012ا )العساف  استنتاج ا سباب م الال 
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   جمتمع الدراسة:
الصم  تكو      التالميهل  معلمات  مج  الدراسة  جمتمع  ن 

االبتدا ية   واملداريف  ا مل  معاهد  يف  السمع  وضعاف 
( عددهج  والبالغ  الرايض   مدينة  يف  (  188احلكومية 

)خت )معلمة  و  مسعية(  إعاقة  مج  443صمل  معلمة   )
 . (2017)إدارو الرتبية اصا ة   ختصصات أفر  

   عينة الدراسة: 
الصم  يتكو        التالميهل  معلمات  مج  الدراسة  جمتمع  ن 

وضعاف السمع يف معاهد ا مل واملداريف االبتدا ية احلكومية  

( عددهج  والبالغ  الرايض   مدينة  )ختصمل  188يف  معلمة   )
و مسعية(  أفر  443)إعاقة  ختصصات  مج  معلمة  )إدارو    ( 
أسلوب العينة    تان استصدمت الباح  . و ( 2017الرتبية اصا ة   

  ( % 44)معلمة بنسبة    280 افتيار  مت   إذ العشوا ية البسيطة   
ا  لو  اجملتمع  استالم   مج  بنسبة  205)  ومت  استباةة   )

( مت ل  مقبولة  73استابابة  ةسبة  وهو  الدراسة   عينة  مج   )%
على  لتعمي النتا    الدراسة  مجيعم  اجلدول   عينة  (  1)  ويبني 

 . للعينة وفقالا ملتغ ات الدراسةالتوزيع الدميوغرايف 

 1 جدول
عدد الدورات التدريبية املتعلقة   ،عدد سنوات اخلربة التدريسية ية: املؤهل العلمي، التخصص األكادميي،  آلتأفراد العينة حسب املتغريات  اتوزيع  

 ابملستحداثت التقنية 
 النسبة  العدد مستوايت املتغري  املتغريات 

 13.7 28 دبلوم املوهل العلمو
 80.5 165 بكالوريويف  
 5.9 12 ماجست   

 58.5 120 تعليم التالميهل الصم وضعاف السمع  التصصمل ا كادميو
 41.5 85 ختصمل آفر  

 8.8 18 سنوات     5أقل مج  اصدو التدريسية عدد سنوات 
 32.7 67 سنة 15 - 6مج  
 54.1 111 سنة  25 -16مج  
 4.4 9 سنة فأك ر  26مج  

 22.4 46 ال يوجد عدد الدورات التدريبية املتعلقة  ملستحداثت التقنية 
 50.7 104 دورات   5أقل مج  
 17.1 35 دورات  10إىل  6مج  
 9.8 20 دورات  10أك ر مج  

   أداة الدراسة: 
الصم   التالميهل  ملعلمات  التدريبية  ااالحتياجات  استباةة 

املر  يف  التقنية  املستحداثت  ضوء  يف  السمع  حلة  وضعاف 
 : تنياالبتدا يةا مج إعداد الباح  

املتبع في ا  مت    على مشكلة الدراسة وأسئلت ا واملن    بناءال     
االطالا على ا دب الرتبوي  بعد  للدراسة     أداوال إعداد استباةة  

التالميهل الصم وضعاف   التدريبية ملعلمو  املتعله  الحتياجات 
واالطالا    السمع  وتعليم م  تربيت م  يف  التقنية  واملستحداثت 

م ل   الدولية   املعاي   التعليم  على  لتكنولوجيا  الدولية  اجلمعية 
(ISTE Standards Teachers, 2008   إةداي والية  ومعاي    )

( السمع  وضعاف  الصم  التالميهل   indiana contentلتعليم 

standards for education, 2010  اصداء اجتماا  وتقرير   )
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وت ريد   واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  االستشاريني 
 Consultative Expert Meetingفراد ذوي اإلعاقة )التعليم لأل

Report Accessible ICTs and Personalized Learning 

for Students with Disabilities, 2011  والدراسات   )
)إبراهيم   في ا  املستصدمة  وا دوات  بهللك  املتعلقة  السابقة 

الصمادي والقريويت   2008؛ اجلويف   2017ومصري    (   2012؛ 
جز ب  مث مج  مكوةة  وهو  االستباةة  البيا ت  أناء  ا ول:  يج: 

ا كادميو التصصمل  وتشمل:  اصدو    -ا ولية  سنوات  عدد 
العلمو  -التدريسية املتعلقة    -املوهل  التدريبية  الدورات 

التقنية  )    ملستحداثت  مج  يتكون  ال اين  عبارو  42واجلزء   )
أبعاد ثالثة  على  وإةتاج    موزعة  واستصدام   )معرفة  

 . ملستحداثت التقنية(ا

   قياس صدق وثبات أداة الدراسة: 
 : الصدق الظاهري لألداة*
الباح       )  تانعرضت  على  لالستباةة  ا ولية  (  11الصورو 

حمكمالا مج ا ساتهلو املصتصني يف الرتبية اصا ة  ويف تقنيات  
وذلك   التدريس؛  وطرل  واملناه   الرتبوية   واإلدارو  التعليم  

ومد    االستباةة   عبارات  بشأن  دل  آرا  م  الستطالا 
وضوح  ياغت ا ومالءمت ا ملا وضعت لقياسال  وقد مت حتديد  

ق85) فأك ر كنسبة الت ال احملكمني على  بول كل عبارو  %( 
 . مج عبارات االستباةة

 الطرفية : املقارنة صدق  
مج  دل        الربيع  املقارةة  للتحقه  حساب  مت  الطرفية 

الكلية   الدرجة  لبيا ت  ا على  والربيع  وبلغ    لألداوا دىن 
(  3.78بلغ الربيع ا على )    يف حني   ( 2.75الربيع ا دىن )  

تقسيم جمموعة    بناءال    مومت  جمموعتني  إىل  النتا    ههله  على 
  25فأقل وبلغت    اليت حصلت على قيمة الربيع ا دىن )دةيا  

الربيع  ا مستابيبال  قيمة  على  حصلت  )اليت  عليا  وجمموعة   )
( ومج مث متت املقارةة بني  امستابيبال   25ا على فأعلى وبلغت  

مستقلتني   لعينتني  ت  افتبار  اجملموعتني  ستصدام 
Independent Sample T-test    كما النتا    وجاءت 

 (: 2) اجلدول رقميوضح ا 

 2  جدول
 صدق املقارنة الطريف ألداة الدراسة 

 الداللة اإلحصا ية  قيمة ت   االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  العدد  اجملموعة  البعد 

 املعرفة 
 5411. 2.3150 25 دةيا

-12.652 
0.000 ** 

 5460. 4.2600 25  عليا

 االستخدام
 5132. 2.2222 25 دةيا

-14.746 
0.000 ** 

 4783. 4.2911 25  عليا

 اإلنتاج
 7263. 2.4400 25 دةيا

-10.722 
0.000 ** 

 6180. 4.4850 25  عليا

 الدرجة الكلية 
 3819. 2.2990 25 دةيا

-18.234 
0.000 ** 

 4001. 4.3162 25  عليا
 فاقل  0.01** فرول دالة عند مستو   

      ) ) ت  قيم  أن  أعاله  املوضحة  النتا    يتضح مج فالل 
دالة   والعليا كاةت  الدةيا  اجملموعتني  متوسطات  بني  لل رول 

املكوةة  ا وللدرجة    ا بعاد   فأقل   0.01إحصا ياال عند مستو   
 يعين  دل ا بعاد والدرجة الكلية. مما   الكلية لألداو

 : لصدق الذات ا
الصدل        مج  الصدل    لألداو  الهلايتللتحقه  حساب  مت 

لل بات    الرتبيعو  اجلهلر  حساب  طريه  عج  وجاءت  الهلايت 
 :   (3)  اجلدول رقم النتا   كما يوضح ا 
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 3  جدول
 نتائج معامل كرونباخ ألفا والصدق الذات لألداة

 الصدق الذات ثبات كرونباخ ألفا عدد الفقرات البعد 
 0.9710 0.9429 16 املعرفة 

 0.9704 0.9417 18 االستخدام
 0.9526 0.9074 8 اإلنتاج

 0.9846 0.9695 42 الدرجة الكلية
معامل        قيم  أن  يتضح  أعاله  املوضحة  النتا    فالل  مج 

  ( 0.9417بني    تراوحت القيم ما   فقدكان مرت عالا   كروةباخ أل ا  
ما ( 0.9074)و   الهلايت  الصدل  قيم  تراوحت    )   بني    كما 

يبني    ؛ (  0.9526  )و  (0.9704 مبعامالت  مما  االستباةة  متتع 
  دل مرت عة. 

 ثبات أداة الدراسة:
 ثبــــات أداو الدراســــة مت اســــتصدام معامــــل أل ــــا كروةبــــاخللتحقــــه مــــج     
(Cronbach's Alphaويوضح اجلدول رقم ) (4)  معامالت ثبات أداو

 الدراسة.

 4 جدول
 معامالت ثبات حماور االستبانة

 معامل الثبات الُبعد 
 0.9429 املعرفة

 0.9417 االستصدام 
 0.9074 اإلةتاج 

 0.9695 معامل ثبات الدرجة الكلية 

( أبن قيم ال بات لألبعاد ال رعية تراوحت  4يتضح مج اجلدول رقم )    
( وهو قيمة مرت عة؛ وههلا يدل على أن  0.9429( و)0.9074)  بني

يف   علي ا  االعتماد  ميكج  مرت عة  ثبات  بدرجة  تتمتع  التطبيه االستباةة 
 امليداين للدراسة. 

 االتساق الداخلي لألداة:

 Pearson)مت حســـــــاب معامـــــــل االرتبـــــــاال ب ســـــــون       

Correlation)  مت حســـاب  وقـــد للتحقـــه مـــج ثبـــات االســـتباةة
ــتباةة  ــارات االسـ ــارو مـــج عبـ ــة كـــل عبـ معامـــل االرتبـــاال بـــني درجـ
ــد  ــارو  وذلـــك بعـ ــال العبـ ــد الـــهلي تنتمـــو إليـ ــة للبوعـ ــة الكليـ  لدرجـ

( 35طبيـــــه االســـــتباةة علـــــى عينـــــة اســـــتطالعية مكوةـــــة مـــــج )ت
 :ال( ةتا   قيم معامالت االرتبا5) معلمة  ويوضعح جدول رقم

تنتمةي للية ، يوضةحها الةدول  أواًل: معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقةة بةب بنةود االسةتبانة ابلدرجةة الُكليةة للُبعةد الةذي
 :تاآل

 5 جدول
قيم معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة. 

  نتاجاإل  االستخدام  املعرفة 
 معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة 

1 0.789 ** 17 0.696 ** 35 0.757 ** 
2 0.652 ** 18 0.692 ** 36 0.783 ** 
3 0.770 ** 19 0.527 ** 37 0.577 ** 
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  نتاجاإل  االستخدام  املعرفة 
 معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة 

4 0.686 ** 20 0.793 ** 38 0.759 ** 
5 0.708 ** 21 0.824 ** 39 0.787 ** 
6 0.724 ** 22 0.822 ** 40 0.877 ** 
7 0.651 ** 23 0.819 ** 41 0.840 ** 
8 0.695 ** 24 0.764 ** 42 0.861 ** 
9 0.800 ** 25 0.822 **   
10 0.834 ** 26 0.575 **   
11 0.787 ** 27 0.596 **   
12 0.732 ** 28 0.703 **   
13 0.765 ** 29 0.795 **   
14 0.656 ** 30 0.681 **   
15 0.724 ** 31 0.600 **   
16 0.797 ** 32 0.704 **   
  33 0.686 **   
  34 0.755 **   

 فأقل.  0.01الداللة=  ** مستو          205ن= 
 اثنًيا: معامالت ارتباط)بريسون( لقياس العالقة بب أبعاد االستبانة ابلدرجة الكلية لالستبانة:

 6جدول 
 ة ألبعاد ابلدرجة الكلية لالستبانقيم معامالت ارتباط درجات ا

 205  =مالحظة: ن 
 0.01** مستو  الداللة= 

( أن مجيــع 6) ( واجلــدول رقــم5) يتضــح مــج اجلــدول رقــم
 قيم معامالت ارتباال كل عبارو مج العبارات مع البعد الهلي

تنتمــــو إليــــال وقــــيم معــــامالت ارتبــــاال الدرجــــة علــــى البعــــد 
إحصـــا يالا عنـــد  مرت عـــة ودالـــة   وهـــو لدرجـــة الكليـــة لالســـتباةة

( فأقـل ممـا يـدل علـى االتسـال الـدافلو 0.01مسـتو  الداللـة)
 أببعاد االستباةة وعبارافا

إليــال وقــيم معــامالت ارتبــاال الدرجــة علــى البعــد  لدرجــة الكليــة 
 إحصـــا يالا عنـــد مســـتو  الداللـــة مرت عـــة ودالـــة   وهـــولالســـتباةة

االتسال الدافلو أببعاد االسـتباةة ( فأقل مما يدل على 0.01)
 .وعبارافا

 

 

 نتائج الدراسة:

 معامل االرتباط البعد 
 ** 0.875 املعرفة

 ** 0.953 االستصدام 

 ** 0.896 ةتاج اإل
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 أواًل: نتائج السؤال األول:
مةةةةا هةةةةي االحتياجةةةةات التدريبيةةةةة ملعلمةةةةات التالميةةةةذ الصةةةةم 

 وضعاف السمع يف بُعد معرفة املستحداثت التقنية؟
للتعرف على االحتياجات التدريبية ملعلمـات التالميـهل الصـومع    

وضعاف السمع يف بوعد معرفة املسـتحداثت التقنيـة مت حسـاب 

التكـــرارات والنســـب املئويـــة واملتوســـطات احلســـابية واالحنرافـــات 
املعياريـة والرتـب الســتابا ت َعي عنـة الدراسـة علــى عبـارات البوعــد 

 (:7) رقم وجاءت النتا   كما يوضح ا جدول

 7 جدول
 استجاابت أفراد الدراسة على عبارات بُعد معرفة املستحداثت التقنية 

االحنراف   املتوسط   درجة املوافقة   العبارة 
 املعياري 

 الرتبة
 يوجد احتياج   ال منخفضة متوسطة  عالية  عالية جداً  

 2 1.270 3.50 21 18 61 47 58 ك 1
% 28.3 22.9 29.8 8.8 10.2 

 3 1.235 3.49 18 20 67 44 56 ك 2
% 27.3 21.5 32.7 9.8 8.8 

 1 1.174 3.50 13 24 67 49 52 ك 3
% 25.4 23.9 32.7 11.7 6.3 

 5 1.201 3.42 20 19 63 60 43 ك 4
% 21.0 29.3 30.7 9.3 9.8 

 10 1.226 3.30 26 17 69 56 37 ك 5
% 18.0 27.3 33.7 8.3 12.7 

 15 1.245 3.27 25 23 69 48 40 ك 6
% 19.5 23.4 33.7 11.2 12.2 

 4 1.230 3.45 19 21 65 49 51 ك 7
% 24.9 23.9 31.7 10.2 9.3 

 8 1.287 3.31 26 24 60 50 45 ك 8
% 22.0 24.4 29.3 11.7 12.7 

 11 1.193 3.29 24 18 71 58 34 ك 9
% 16.6 28.3 34.6 8.8 11.7 

 14 1.251 3.28 25 23 68 48 41 ك 10
% 20.0 23.4 33.2 11.2 12.2 

 6 1.232 3.37 17 30 68 40 50 ك 11
% 24.4 19.5 33.2 14.6 8.3 

 9 1.219 3.30 21 28 63 54 39 ك 12
% 19.0 26.3 30.7 13.7 10.2 

 7 1.244 3.37 24 20 60 59 42 ك 13
% 20.5 28.8 29.3 9.8 11.7 

 13 1.296 3.29 26 25 64 43 47 ك 14
% 22.9 21.0 31.2 12.2 12.7 

 16 1.296 3.25 26 28 65 40 46 ك 15
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% 22.4 19.5 31.7 13.7 12.7 
 12 1.252 3.29 19 33 72 32 49 ك 16

% 23.9 15.6 35.1 16.1 9.3 
  0.862 3.36     املتوسط العام 

يف موافقة َعي عنة الدراسة على    تبنيع النتا   أبن هناك ت اوتال     
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الصومع وضعاف السمع  

بوعد   التقنية  يف  املستحداثت  متوسطات    إذ معرفة  تراوحت 
الصومع   التالميهل  ملعلمات  التدريبية  االحتياجات  على  موافقت ج 

مع بوعد  يف  السمع  بني  وضعاف  ما  التقنية  املستحداثت  رفة 
ال ال ة    3.50إىل    3.25) ال ئتني  يف  تقع  متوسطات  وهو   )

واللتوالرابع اصماسو  املقيايف  فئات  مج  إىل  نية  تش ان   
أداو   على  عالية(   / الت اوت يف  )متوسطة  يوضح  مما  الدراسة 

ملعلمات   التدريبية  االحتياجات  على  الدراسة  َعي عنة  موافقة 
املستحداثت   معرفة  بوعد  يف  السمع  وضعاف  الصومع  التالميهل 

يتضح مج النتا   أن َعي عنة الدراسة موافقات بدرجة    إذ التقنية  
التالميهل   التدريبية ملعلمات  عالية على مخسة مج االحتياجات 

التقنية  الصو  املستحداثت  معرفة  بوعد  يف  السمع  وضعاف  مع 
واليت مت ترتيب ا     (4     7     2     1   3تتم ل يف العبارات رقم )

ا  َعي عنة  موافقة  حسب  عالية  تنازلياال  بدرجة  علي ا  على  لدراسة 
 : النحو اآليت 

1  .( رقم  العبارو  افتيار  3جاءت  معاي   معرفة  وهوا   )
تبعالا الف  التقنية  الصومع  املستحداثت  التالميهل  تعلم  أ اال  تالف 

وضعاف السمع يف الص  الدراسو ا  ملرتبة ا وىل مج حيث  
 ( . 3.50موافقة َعي عنة الدراسة علي ا بدرجة عالية مبتوسط )

2  .( رقم  العبارو  استصدام  1جاءت  أمهية  معرفة  وهوا   )
ا   السمع  وضعاف  الصومع  التالميهل  مع  التقنية  املستحداثت 

ال ا  بدرجة   ملرتبة  علي ا  الدراسة  َعي عنة  موافقة  حيث  مج  ةية 
 (. 3.50عالية مبتوسط )

( وهوا معرفة أةواا الت قننيات املوثرو  2جاءت العبارو رقم ).  3
ا  ملرتبة   السمع  وضعاف  الصومع  التالميهل  تعلم  جودو  على 
عالية   بدرجة  علي ا  الدراسة  َعي عنة  موافقة  حيث  مج  ال ال ة 

 (. 3.49مبتوسط )
)جا.  4 رقم  العبارو  النتا    7ءت  مج  االست ادو  وهوا   )

التقنية   املستحداثت  بوعد  يف  وا حباا  للدراسات  التابريبية 
التعليمية ا  ملرتبة الرابعة مج حيث موافقة َعي عنة الدراسة علي ا  

 (. 3.45بدرجة عالية مبتوسط )
5  .( رقم  العبارو  توظي   4جاءت  بكي ية  اإلملام  وهوا   )

ا  ملرتبة   املناه   أهداف  حتقيه  يف  التقنية  املستحداثت 
عالية   بدرجة  علي ا  الدراسة  َعي عنة  موافقة  حيث  مج  اصامسة 

 (. 3.42مبتوسط )
 اثنًيا: نتائج السؤال الثان:

م   مةةةةا هةةةةي االحتياجةةةةات التدريبيةةةةة ملعلمةةةةات التالميةةةةذ الصةةةةُ
 التقنية؟وضعاف السمع يف بُعد استخدام املستحداثت 

للتعرف على االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الصومع      
وضـــــعاف الســـــمع يف بوعـــــد اســـــتصدام املســـــتحداثت التقنيـــــة مت 
حســــــاب التكــــــرارات والنســــــب املئويــــــة واملتوســــــطات احلســــــابية 

علـــى  واالحنرافـــات املعياريـــة والرتـــب الســـتابا ت َعي عنـــة الدراســـة
:(8) عبارات البوعد وجاءت النتـا   كمـا يوضـح ا جـدول رقـم

 8 جدول
 : استجاابت أفراد الدراسة على عبارات بُعد استخدام املستحداثت التقنية

االحنراف   املتوسط احلسايب درجة املوافقة  التكرار العبارات 
 املعياري 

 الرتبة
 يوجد احتياج ال   منخفضة متوسطة  عالية  عالية جداً  النسبة %

 5 1.262 3.32 17 39 60 39 50 ك 17
% 24.4 19.0 29.3 19.0 8.3 

 15 1.468 3.11 40 37 42 33 53 ك 18
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% 25.9 16.1 20.5 18.0 19.5 
 13 1.454 3.16 44 21 48 43 49 ك 19

% 23.9 21.0 23.4 10.2 21.5 
 11 1.372 3.21 38 16 61 45 45 ك 20

% 22.0 22.0 29.8 7.8 18.5 
 6 1.359 3.32 35 15 50 59 46 ك 21

% 22.4 28.8 24.4 7.3 17.1 
 8 1.316 3.30 27 28 52 52 46 ك 22

% 22.4 25.4 25.4 13.7 13.2 
 9 1.436 3.29 38 21 43 49 54 ك 23

% 26.3 23.9 21.0 10.2 18.5 
 14 1.353 3.15 32 31 64 31 47 ك 24

% 22.9 15.1 31.2 15.1 15.6 
 4 1.314 3.35 22 32 59 37 55 ك 25

% 26.8 18.0 28.8 15.6 10.7 
 18 1.511 2.99 56 20 45 38 46 ك 26

% 22.4 18.5 22.0 9.8 27.3 
 17 1.397 2.99 45 23 68 27 42 ك 27

% 20.5 13.2 33.2 11.2 22.0 
 3 1.343 3.37 20 38 55 30 62 ك 28

% 30.2 14.6 26.8 18.5 9.8 
 2 1.51 3.43 17 43 47 31 67 ك 29

% 32.7 15.1 22.9 21.0 8.3 
 7 1.384 3.32 25 39 45 37 59 ك 30

% 28.8 18.0 22.0 19.0 12.2 
 10 1.445 3.26 40 18 50 42 55 ك 31

% 26.8 20.5 24.4 8.8 19.5 
 16 1.473 3.10 46 24 48 37 50 ك 32

% 24.4 18.0 23.4 11.7 22.4 
 1 1.222 3.45 14 29 68 38 56 ك 33

% 27.3 18.5 33.2 14.1 6.8 
 12 1.417 3.16 41 22 51 45 46 ك 34

% 22.4 22.0 24.9 10.7 20.0 
 0.854 3.24  املتوسط العام  
لدراسـة موافقـات بدرجـة عاليـة يتضح مـج النتـا   أن َعي عنـة ا    
مع اعلــى  ثنــني مــج االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــهل الصــو

وضــعاف الســـمع يف بوعـــد اســتصدام املســـتحداثت التقنيـــة وهـــو 

( والــيت مت ترتيب ــا تنازليــالا حســب موافقــة 29   33العبــارو رقــم )
 :على النحو اآليتعالية نة الدراسة علي ما بدرجة َعي ع 
( وهـــوا اســتصدام أدوات الرســـوم 33جــاءت العبـــارو رقــم ). 1

السرتيرت( واالست ادو مج مزاايها يف   -البياةية )أدويب فوتوشوب
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إيضاح امل اهيم ا  ملرتبة ا وىل مج حيث موافقة َعي عنـة الدراسـة 
 ( .3.45علي ا بدرجة عالية مبتوسط )

( وهوا استصدام الرحالت املعرفية  29جاءت العبارو رقم ).  2
معلومة   أو  م  وم  إليضاح  كويست(   )ويب  الويب  عد 

 جديدو للطالبات التالميهل الصومع وضعاف السمع ا  ملرتبة  
عالية   بدرجة  علي ا  الدراسة  َعي عنة  موافقة  حيث  مج  ال اةية 

 (. 5مج   3.43مبتوسط )
 اثلثًا: نتائج السؤال الثالث:

م  مةةةا هةةةي االحتياجةةةةات   التدريبيةةةة ملعلمةةةةات التالميةةةذ الصةةةةُ
 وضعاف السمع يف بُعد لنتاج املستحداثت التقنية؟

للتعرف على االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الصومع     
وضعاف السمع يف بوعـد إةتـاج املسـتحداثت التقنيـة مت حسـاب 
التكـــرارات والنســـب املئويـــة واملتوســـطات احلســـابية واالحنرافـــات 

ريـة والرتـب الســتابا ت َعي عنـة الدراسـة علــى عبـارات البوعــد املعيا
 (:9) وجاءت النتا   كما يوضح ا جدول رقم

 9 جدول
 : استجاابت عينة الدراسة على عبارات بُعد لنتاج املستحداثت التقنية

 الرتبة  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  درجة املوافقة  التكرار العبارات 
 ال يوجد احتياج  منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جداً  النسبة % 

 8 1.295 3.15 28 32 68 35 42 ك 35
% 20.5 17.1 33.2 15.6 13.7 

 6 1.296 3.32 19 37 64 30 55 ك 36
% 26.8 14.6 31.2 18.0 9.3 

 2 1.277 3.45 18 28 61 39 59 ك 37
% 28.8 19.0 29.8 13.7 8.8 

 7 1.339 3.22 32 24 60 44 45 ك  38
% 22.0 21.5 29.3 11.7 15.6 

 3 1.303 3.38 24 22 66 38 55 ك 39
% 26.8 18.5 32.2 10.7 11.7 

 1 1.284 3.57 12 34 57 29 73 ك 40
% 35.6 14.1 27.8 16.6 5.9 

 5 1.330 3.33 23 33 59 34 56 ك 41
% 27.3 16.6 28.8 16.1 11.2 

 4 1.327 3.36 20 35 62 27 61 ك 42
% 29.8 13.2 30.2 17.1 9.8 

 0.998 3.35  املتوسط العام   

لدراسـة موافقـات بدرجـة عاليـة يتضح مـج النتـا   أن َعي عنـة ا    
مع ثنــني مــج االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالاعلــى  ميــهل الصــو

داثت التقنيـة تتمـ الن يف ةتاج املسـتحإوضعاف السمع يف بوعد 
ــارت ــم ) نيالعبـ ــ37   40رقـ ــاال حســــب ني( واللتـ ــا تنازليـ  مت ترتيب مـ

 :على النحو اآليتموافقة َعي عنة الدراسة علي ما بدرجة عالية 

( وهـــوا إةتـــاج القصـــمل الرقميـــة ا 40.جـــاءت العبـــارو رقـــم )1
ــة  ــة الدراسـ ــة َعي عنـ ــث موافقـ ــج حيـ ــة ا وىل مـ ــة  ملرتبـ ــا بدرجـ علي ـ

 .(3.57عالية مبتوسط )
ة تعتمد ( وهوا إةتاج درويف  وذجي37.جاءت العبارو رقم )2

ةرتةـت ا  ملرتبـة ال اةيـة مـج حيـث ةظام التص ح على شـبكة اإل
 (.3.45َعي عنة الدراسة علي ا بدرجة عالية مبتوسط )موافقة 

 رابًعا: نتائج السؤال الرابع: 
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م  وضةةةعاف  هةةةل فتلةةةا اسةةةتجاابت معلمةةةات التالميةةةذ الصةةةُ
 السمع يف املرحلة االبتدائية يف حتديد احتياجاهتن التدريبية 

يف بُعةةةةةد معرفةةةةةة واسةةةةةتخدام ولنتةةةةةاج املسةةةةةتحداثت التقنيةةةةةة 
 ألكادميي(؟ابختالف متغري)التخصص ا

ــرف علـــــى مـــــا إذا كاةـــــت هنالـــــك فـــــرول ذات داللـــــة      للتعـــ
ــ   ــتالف متغـ ا إىل افـ ــال ــة تبعـ ــة الدراسـ ــا ت َعي عنـ ــا ية يف إجـ إحصـ

 -لسـمع)تعلـيم التالميـهل الصـومع وضـعاف ا التصصمل ا كـادميو
افتبــــــــــار ا ت :  تــــــــــانختصــــــــــمل آفــــــــــر(  اســــــــــتصدمت الباح 

Independent Sample T-test  ــة ال ـــرول بـــني ا لتوضـــيح داللـ
النتــا   كمــا يوضــح ا اجلــدول  إجــا ت َعي عنــة الدراســة وجــاءت

 :يتاآل

 10جدول 
 :" للفروق بب لجاابت عَي  نة الدراسة تبعًا لىل اختالف متغري التخصص األكادميي Independent Sample T-testنتائج اختبار " ت : 

االحنراف  املتوسط  العدد التخصص األكادميي   احملور
 املعياري

قيمة  
 ت

 الداللة 

االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الصومع وضعاف  
 السمع يف بوعد معرفة املستحداثت التقنية 

التالميهل الصومع  تعليم  
 وضعاف السمع 

120 3.32 0.881 -
0.735 

0.463 

 0.836 3.41 85 آفر اختصصال  

االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الصومع وضعاف  
 السمع يف بوعد استصدام املستحداثت التقنية 

تعليم التالميهل الصومع   
 وضعاف السمع 

120 3.19 0.895 -
1.001 

0.318 

 0.792 3.31 85 آفر اختصصال  

ميهل الصومع وضعاف  االحتياجات التدريبية ملعلمات التال
 ةتاج املستحداثت التقنية إالسمع يف بوعد 

تعليم التالميهل الصومع   
 وضعاف السمع 

120 3.37 0.985 0.439 0.661 

 1.021 3.31 85 آفر اختصصال  

عدم وجود فرول ذات داللة    ( 10)  اجلدول رقميتضح مج      
فأقل يف استابا ت َعي عنة الدراسة    0.05إحصا ية عند مستو   

الصومع وضعاف   التالميهل  ملعلمات  التدريبية  االحتياجات  حول 
التقنية   املستحداثت  وإةتاج  واستصدام  معرفة  أبعاد  يف  السمع 
الصو  التالميهل  ا كادميو)تعليم  التصصمل  متغ   مع   فتالف 

 آفر(.  ا ختصصال   -وضعاف السمع

 خامًسا: نتائج السؤال اخلامس:
م  وضةةةعاف  هةةةل فتلةةةا اسةةةتجاابت معلمةةةات التالميةةةذ الصةةةُ
السمع يف املرحلةة االبتدائيةة يف حتديةد احتياجةاهتن التدريبيةة 

يف بُعةةةةةد معرفةةةةةة واسةةةةةتخدام ولنتةةةةةاج املسةةةةةتحداثت التقنيةةةةةة 
 ري)عدد سنوات اخلربة التدريسية(؟ابختالف متغ

ــة        ــرول ذات داللــ للتعــــرف علــــى مــــا إذا كاةــــت هنالــــك فــ
ــا ية يف ــ  إحصـ ــتالف متغـ ا إىل افـ ــال ــة تبعـ ــة الدراسـ ــا ت َعي عنـ  إجـ

ا حتليـــل  تـــاناصـــدو التدريســـية اســـتصدمت الباح عـــدد ســـنوات 
ــة One Way ANOVAالتبـــايج ا حـــادي ا )  ( لتوضـــيح داللـ

ال رول يف إجا ت َعي عنة الدراسة تبعـالا إىل افـتالف متغـ  عـدد 
اجلـدول  النتا   كمـا يوضـح ا سنوات اصدو التدريسية وجاءت

 :يتاآل
 
 
 
 

 11 جدول
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 : ( للفروق يف لجاابت عَي  نة الدراسة تبعًا الختالف متغري عدد سنوات اخلربة التدريسية  One Way ANOVAنتائج " حتليل التباين األحادي " ) 
جمموع   مصدر التباين   احملور

 مربعات
درجات  

 احلرية 
متوسط  
 املربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الصومع وضعاف  
 السمع يف بوعد معرفة املستحداثت التقنية 

 * 0.028 3.086 2.224 3 6.673 بني اجملموعات  
دافل   

 اجملموعات 
144.866 201 0.721 

 - 204 151.539 اجملموا  
التدريبية ملعلمات التالميهل الصومع وضعاف  االحتياجات  

 السمع يف بوعد استصدام املستحداثت التقنية 
 0.531 0.737 0.539 3 1.617 بني اجملموعات  
دافل   

 اجملموعات 
147.105 201 0.732 

 - 204 148.722 اجملموا  
ميهل الصومع وضعاف  االحتياجات التدريبية ملعلمات التال

 ةتاج املستحداثت التقنية إالسمع يف بوعد  
 0.273 1.308 1.297 3 3.892 بني اجملموعات  
دافل   

 اجملموعات 
199.367 201 0.992 

 - 204 203.259 اجملموع 
 فأقل  0.05* دالة عند مستو   

ــم     ــة 12) يتضــــح مــــج اجلــــدول رقــ ــرول ذات داللــ ــود فــ ( وجــ
فأقل يف استابا ت َعي عنة الدراسة   0.05إحصا ية عند مستو   

مع وضــعاف  حــول االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــهل الصــو
السمع يف بوعد معرفة املستحداثت التقنية  فتالف متغ  عدد 
ســـنوات اصـــدو التدريســـية  يف حـــني مل توجـــد فـــرول ذات داللـــة 

فأقل يف استابا ت َعي عنة الدراسة   0.05مستو   إحصا ية عند 

مع وضــعاف  حــول االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــهل الصــو
السمع يف بوعد استصدام وإةتاج املستحداثت التقنيـة  فـتالف 

 متغ  عدد سنوات اصدو التدريسية.
ولتحديد  احل ال رول بني فئـات سـنوات اصـدو التدريسـية يف  

  الالتقنيـــة  مت اســـتصدام افتبـــار شـــي ياملســـتحداثت بوعـــد معرفـــة 
 ( يوضح ذلك:12) واجلدول رقم

 12 جدول
 للتحقق من الفروق بب فئات سنوات اخلربة التدريسية   نتائج اختبار شيفي

 سنوات  احملور
 اخلربة التدريسية

املتوسط   العدد 
 احلسايب

 أقل من 
 سنوات   5

   25-16 سنة   6-15
 سنة

سنة  26
 فأكثر

االحتياجات التدريبية  
ملعلمات التالميهل الصومع  
وضعاف السمع يف بوعد  
 معرفة املستحداثت التقنية 

 **    - 3.02 18 سنوات  5أقل مج  
 *   -  3.25 67 سنة  15  -  6مج  
  -   3.43 111 سنة  25  -  16مج  
 -    3.97 9 سنة فأك ر   26مج  

 فأقل  0.05فأقل           * دالة عند مستو     0.01مستو   ** دالة عند  
ــة 12) يتبـــــني مـــــج اجلـــــدول رقـــــم     ( وجـــــود فـــــرول ذات داللـــ

فأقـــل بـــني َعي عنـــة الدراســـة الـــاليت  0.01إحصـــا ية عنـــد مســـتو  
ســـــنوات َعي عنـــــة  5عـــــدد ســـــنوات فـــــدفج التدريســـــية أقـــــل مـــــج 

ســنة  26الدراســة الال ــو عــدد ســنوات فــدفج التدريســية مــج 

مع  فــــأك ر حــــول االحتياجــــات التدريبيــــة ملعلمــــات التالميــــهل الصــــو
ــاحل  ــة  لصـ ــة املســـتحداثت التقنيـ وضـــعاف الســـمع يف بوعـــد معرفـ

 26ة الال ــو عــدد ســنوات فــدفج التدريســية مــج َعي عنــة الدراســ
ــا ية عنـــــد  ــة إحصـــ ــا توجـــــد فـــــرول ذات داللـــ ــنة فـــــأك ر  كمـــ ســـ



 وضعاف السمع يف ضوء التطورات التقنية... كستاين: االحتياجات التدريبية ملعلمات الطالب الصم تر أجماد عبدالعزبز البداح ومرمي حافظ 
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ــنوات  0.05مســـتو   ــة الدراســـة الال ـــو عـــدد سـ فأقـــل بـــني َعي عنـ
سـنة فـأك ر لصـاحل  26سـنة و   15  –  6فدفج التدريسية مـج  

 26َعي عنــة الدراســة الال ــو عــدد ســنوات فــدفج التدريســية مــج 
 ك ر.سنة فأ

 سادًسا: نتائج السؤال السادس: 
م  وضةةةعاف  هةةةل فتلةةةا اسةةةتجاابت معلمةةةات التالميةةةذ الصةةةُ
السمع يف املرحلةة االبتدائيةة يف حتديةد احتياجةاهتن التدريبيةة 

يف بُعةةةةةد معرفةةةةةة واسةةةةةتخدام ولنتةةةةةاج املسةةةةةتحداثت التقنيةةةةةة 
 ابختالف متغري)املؤهل العلمي(؟

ــرف علـــــى مـــــا إذا كاةـــــت هنالـــــك فـــــرول     ذات داللـــــة  للتعـــ
ــ ــتالف متغـ ا إىل افـ ــال ــة تبعـ ــة الدراسـ ــا ت َعي عنـ ــا ية يف إجـ   إحصـ

 احتليل التبايج ا حاديا تاناملوهل العلمو استصدمت الباح 
  (One Way ANOVA ) لتوضيح داللة ال رول يف إجا ت َعي عنـة

الدراسة تبعالا إىل افتالف متغ  املوهل العلمو وجاءت النتـا    
 (:13) اجلدول رقمكما يوضح ا 

 13جدول
 ( للفروق يف لجاابت عَي  نة الدراسة تبعًا الختالف متغري املؤهل العلمي One Way ANOVAنتائج " حتليل التباين األحادي " ) 

جمموع   مصدر التباين   احملور
 مربعات

درجات  
 احلرية 

متوسط  
 املربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل  
الصومع وضعاف السمع يف بوعد معرفة  

 املستحداثت التقنية 

 ** 0.003 5.896 4.179 2 8.358 بني اجملموعات  
 0.709 202 143.181 دافل اجملموعات  
 - 204 151.539 اجملموا  

التالميهل  االحتياجات التدريبية ملعلمات  
الصومع وضعاف السمع يف بوعد استصدام  

 املستحداثت التقنية 

 * 0.030 3.577 2.543 2 5.087 بني اجملموعات  
 0.711 202 143.635 دافل اجملموعات  
 - 204 148.722 اجملموا  

ميهل  االحتياجات التدريبية ملعلمات التال
ةتاج إالصومع وضعاف السمع يف بوعد  

 املستحداثت التقنية 

 0.199 1.625 1.610 2 3.219 بني اجملموعات  
 0.990 202 200.039 دافل اجملموعات  
 - 204 203.259 اجملموع 

 فأقل  0.05* دالة عند مستو   
ــم)     ــة  ) 13يتضــــح مــــج اجلــــدول رقــ وجــــود فــــرول ذات داللــ

فأقل يف استابا ت َعي عنة الدراسة   0.05إحصا ية عند مستو   
مع وضــعاف  حــول االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــهل الصــو
السمع يف بوعد معرفة واستصدام املستحداثت التقنية  فـتالف 
متغـــــ  املوهـــــل العلمـــــو  يف حـــــني مل توجـــــد فـــــرول ذات داللـــــة 

فأقل يف استابا ت َعي عنة الدراسة   0.05إحصا ية عند مستو   
مع وضــعاف  حــول االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــهل الصــو

 السمع يف بوعد إةتاج املستحداثت التقنية.
ــو مت     ــل العلمــــ ــات املوهــــ ــني فئــــ ــرول بــــ ــاحل ال ــــ ــد  ــــ ولتحديــــ

 ذلك: (14)استصدام افتبار شي يال  واجلدول رقم
 14 جدول

 للتحقق من الفروق بب فئات املؤهل العلمي  نتائج اختبار شيفي
 ماجستري  بكالوريوس  دبلوم  املتوسط احلسايب  العدد املؤهل العلمي  احملور

االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الصومع وضعاف  
 املستحداثت التقنية السمع يف بوعد معرفة 

 **   - 3.47 28 دبلوم
 **  -  3.39 165 بكالوريويف 
 -   2.55 12 ماجست  

   - 3.28 28 دبلوماالحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الصومع وضعاف  
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 ماجستري  بكالوريوس  دبلوم  املتوسط احلسايب  العدد املؤهل العلمي  احملور
 * -  3.28 165 بكالوريويف  السمع يف بوعد استصدام املستحداثت التقنية 

 -   2.61 12 ماجست  
   فأقل         0.05فأقل           * دالة عند مستو     0.01** دالة عند مستو   

ــم)     ــدول رقـــــ ــة 14يكشـــــــ  اجلـــــ ــرول ذات داللـــــ ــود فـــــ ( وجـــــ
فأقـــــل بـــــني املعلمـــــات الــــــاليت  0.01إحصـــــا ية عنـــــد مســـــتو  

)دبلـــــــوم  بكـــــــالوريويف( واملعلمـــــــات الـــــــاليت  مـــــــوهل ج العلمـــــــو
موهل ج العلمو ماجست  حول االحتياجات التدريبية ملعلمات 
ــتحداثت  ــة املسـ ــد معرفـ ــمع يف بوعـ ــعاف السـ مع وضـ ــو ــهل الصـ التالميـ
ــوم   ــات الـــــاليت مـــــوهل ج العلمـــــو )دبلـــ ــاحل املعلمـــ التقنيـــــة  لصـــ

 بكالوريويف(. 
 0.05كما توجد فـرول ذات داللـة إحصـا ية عنـد مسـتو       

ــوهل ج العلمـــــــو بكـــــــالوريويف  ــات الـــــــاليت مــــ ــل بـــــــني املعلمــــ فأقــــ
واملعلمـــات الـــاليت مـــوهل ج العلمـــو ماجســـت  يف االحتياجـــات 
مع وضــــعاف الســــمع يف بوعــــد  التدريبيــــة ملعلمــــات التالميــــهل الصــــو
ــة الال ــــو  ــة الدراسـ ــاحل َعي عنـ ــة  لصـ ــتحداثت التقنيـ ــتصدام املسـ اسـ

 موهل ج العلمو بكالوريويف.

 السؤال السابع:  سابًعا: نتائج
م  وضةةةعاف  هةةةل فتلةةةا اسةةةتجاابت معلمةةةات التالميةةةذ الصةةةُ
السمع يف املرحلةة االبتدائيةة يف حتديةد احتياجةاهتن التدريبيةة 
يف بُعةةةةةد معرفةةةةةة واسةةةةةتخدام ولنتةةةةةاج املسةةةةةتحداثت التقنيةةةةةة 

)عةةةةةةةدد الةةةةةةةدورات التدريبيةةةةةةةة املتعلقةةةةةةةة  ابخةةةةةةةتالف متغةةةةةةةري
 ابملستحداثت التقنية(؟

علـــــى مـــــا إذا كاةـــــت هنالـــــك فـــــرول ذات داللـــــة للتعـــــرف      
ا الفـــــتالف متغـــــ   ــال ــة الدراســـــة تبعـــ إحصـــــا ية يف إجـــــا ت َعي عنـــ

ا حتليـــــــل التبـــــــايج  تـــــــانلـــــــدورات التدريبيـــــــة اســـــــتصدمت الباح ا
لتوضــيح داللــة ال ــرول يف ( (One Way ANOVA ا حــادي ا 

فـتالف متغــ  الـدورات التدريبيــة الإجـا ت َعي عنـة الدراســة تبعـالا 
 (:15) اءت النتا   كما يوضح ا اجلدول رقموج

 15 لجدو 
 : ( للفروق يف لجاابت عَي  نة الدراسة تبعًا الختالف متغري الدورات التدريبية One Way ANOVA" حتليل التباين األحادي " ) 

جمموع   مصدر التباين  احملور
 مربعات

درجات  
 احلرية 

متوسط  
 املربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الصومع  
وضعاف السمع يف بوعد معرفة املستحداثت  

 التقنية 

 0.081 2.274 1.658 3 4.974 بني اجملموعات 
 0.729 201 146.566 دافل اجملموعات 

 - 204 151.539 اجملموا 
التدريبية ملعلمات التالميهل الصومع  االحتياجات  

وضعاف السمع يف بوعد استصدام املستحداثت  
 التقنية 

 0.370 1.054 0.768 3 2.304 بني اجملموعات 
 0.728 201 146.418 دافل اجملموعات 

 - 204 148.722 اجملموا 
ميهل الصومع  االحتياجات التدريبية ملعلمات التال

 ةتاج املستحداثت التقنيةإوضعاف السمع يف بوعد  
 0.808 0.324 0.326 3 0.977 بني اجملموعات 
 1.006 201 202.281 دافل اجملموعات 

 - 204 203.259 اجملموع
( عدم وجود فرول ذات داللة  15)  يتبني مج اجلدول رقم     

فأقل يف استابا ت َعي عنة الدراسة    0.05إحصا ية عند مستو   
وضعاف   الصومع  التالميهل  ملعلمات  التدريبية  االحتياجات  يف 
التقنية   املستحداثت  وإةتاج  واستصدام  معرفة  بوعد  يف  السمع 

املتعلقة  ملستحداثت   التدريبية  الدورات  متغ    فتالف 
 التقنية. 

 قشة النتائج: منا
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ضوء         يف  تدريبية  احتياجات  وجود  عج  النتا    كش ت 
املستحداثت التقنية ملعلمات التالميهل الصومع وضعاف السمع   
على أبعاد )املعرفة واالستصدام واإلةتاج( بدرجات تت اوت ما  

عا إىل  متوسطة  مج  بني  كل  دراسة  مع  يت ه  وههلا  لية  
؛  2009والنب اين     ؛ حسج2008؛ اجلويف   2004اجلابري   )

؛  ALzaid, 2012؛  2012؛ الصمادي والقرويت   2010 ديه  
؛  2015؛ العايد والعايد  Alshahrani, 2014؛ 2014السبيعو  

 ( 2017إبراهيم ومصري  
العاملية        االستابا ت  مع  الدراسة  ههله  ةتا    تتزامج  كما 

التعليم    يف  التقنية  املستحداثت  دم   تدعم  اليت    إذ احلدي ة 
  (Escwa)أشار تقرير جلنة ا مم املتحدو االقتصادية لغرب آسيا  

يف   املعلومات  وتقنية  لالتصاالت  ا م ل  التوظي   أمهية  إىل 
وير بر م  تدريب القو   التعليم والتدريب جبميع مراحلال  وتط

احلدي ة  والت قننيات  املعارف  يواكب  مبا  وأتهيل ا    الوطنية 
ههله  2013)اإلسكوا    ةتا    تت ه  احمللو  الصعيد  وعلى    )

الدراسة مع توجال وزارو التعليم اليت قامت بتدشني بر م  ابوابة  
والهلي   املداريف   مجيع  يف  الرقمو  التحول  لتطبيه  املستقبلا 

امهة يف التحول إىل بيئة رقمية ت اعلية  كما ركعز  هدف إىل املس
املشروا على تدريب املعلمني واملعلمات على استصدام التقنية  

 (. 2017)وزارو التعليم    والت اعل مع ا
التالميهل    وقد     معلمات  موافقة  عج  الدراسة  ةتا    كش ت 

الصومع وضعاف السمع بدرجة عالية على االحتياجات التدريبية  
بو  النتيابة مع  يف  وتت ه ههله  التقنيةا   املستحداثت  امعرفة  عد 

والنب اين) حسج  مج  كل  ودراسة  2009دراسة   )
امل  إذ   (،Alshahrani ,2014)الش راين النظري  متو ل  ا سايف  عرفة 

ليال عملية استصدام وت عيل املستحداثت التقنية  عالهلي تستند  
ذلك   ويوكد  السمع   وضعاف  للصم  التدريسو  الواقع  ما  يف 

وآفرون ةيو ي  إليال  على  2014)  أشار  القدرو  أن  (  عتبار 
يليب   حل  إىل  للو ول  والت قننيات  ا دوات  واستصدام  افتيار 
مطالب موق  معني السمة الر يسة للممارسة امل نية  ويتطلب  
يرجع  لدرجة   وههلا  التكي   على  والقدرو  املروةة  توافر  ذلك 

ال امل  وم  مستو   استيعاب  إىل  االكت اء  ا وىل  وعدم  نظري 
  ملستو  السطحو من ا. 

التقنية       املستحداثت  افتيار  معاي   امعرفة  عبارو  ومت لت 
السمع يف   الصومع وضعاف  التالميهل  تعلم  أ اال  تبعالا الفتالف 

االحتياجات    يف  ا وىل  املرتبة  الدراسوا  وتت ه       الص  
كافياكتار   و  أزيوتش  دراسة  مع  النتيابة   &Özgüç)ههله 

Cavkaytar, 2014   )قبات ت عيل  واليت أشارت إىل أن مج أهم ع
وفقالا   تكيي  ا  على  املعلمني  قدرو  عدم  التقنية  املستحداثت 
فيارات   بعض  معرفة  عبارو:  جاءت  التالميهل  كما  ملستوايت 
الصومع   للطالبات  اآليل  احلاسب  تشغيل  أةظمة  يف  الو ول 

الو ول إمكاةية  مج  )كالتحقه  السمع  ضبط    -وضعاف 
الباح   الصوت...اخل(  وتعزو  ا ف و   النتيابة    تان  ملرتبة  ههله 

الكايف   وإملام ج  املعلمات  وعو  عدم  فيارات  إىل  أبمهية 
أةظمة   يف  يف  الو ول  أتث ها  ومد   اآليل   احلاسب  تشغيل 

ا وضعي ات  الصومع  التالميهل  تعليم  فقدن  عملية  الاليت  لسمع 
حسيالا   على   ممدفالال  قدرفج  على  ا وىل  يوثر  لدرجة  مالا 

ا  وات   السمع استيعاب  حاسة  فالل  مج    الكالمية 
واحلياين    املعلمني  2014)الكبيسو  على  حيتم  وههلا    )

علي ا    والتعرف  ا  وات  لرتمجة  البديلة  الوسا ل  استصدام 
ولويس  دورالج  مج  كل  الوعو  2011)  ويش   أن  إىل   )

 لت قننيات احلدي ة وتطورافا مج واجبات املعلم  السيما يف ثورو  
التش أةظمة  تكيي  ا  اهتمام  إىل  احلايل  الوقت  يف  غيل 

اإلعاقة   متضمنةال  املصتل ة   اإلعاقات  ذوي  لألشصاص 
 السمعية. 

الصومع        التالميهل  معلمات  موافقة  النتا    أظ رت  كما 
يف   التدريبية  االحتياجات  على  عالية  بدرجة  السمع  وضعاف 

ا  املستحداثت  ااستصدام  مع بوعد  النتيابة    لتقنيةا  وتت ه ههله 
اجلويف   2004ي اجلابر ) والنب اين   2008؛  ؛  2009؛ حسج 

؛  ALzaid, 2012؛  2012؛ الصمادي والقريويت   2010 ديه 
والعايد   2014السبيعو    العايد  ومصري   2015؛  إبراهيم  ؛ 

2017 .) 
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ومت لت أبرز ههله االحتياجات يف استصدام أدوات الرسوم      
واالست ادو مج مزاايها يف  السرتيرت(    -البياةية )أدويب فوتوشوب

املعلمات   يدراك  النتيابة  ههله  ت س   وميكج  امل اهيم   إيضاح 
رسوم   بشكل  امل اهيم  توضيح  يف  الدام   ههله  إلس امات 
وضعاف   الصومع  التالميهل  للطالبات  ذهنية  وفرا ط  و ور 
التعليمية  وعلى مد  وعو   العملية  السمع  واةعكاس ا على 

وضعي ات   الصومع  امل اهيم  واستيعاب  شرح  يف  فا ة  السمع 
ال ايز) يتسمون  2010اجملردو  وتش   ما  غالبالا  الصومع  أن  إىل   )

يولزم   الل ظية اجملردو والرمزية  وذلك  امل  ات  بصعوبة يف إدراك 
الصم    للطالب  يلقي ا  اليت  املعلومات  يف    إذ املعلم  لتدرج 

ربط  مج احملسويف إىل اجملرد ومج البسيط إىل املركب  و   ئ يبتد
الوسا ط   استصدام  بواسطة  احلسية   مبدلوالفا  الكلمات 
دراسة   ذلك  ويوكد  اجملردو   امل اهيم  إيضاح  يف  البصرية 

  فقد   (Nikolaraizi,  Theofanous, 2012)ةيكوالرايزي وثيوفاةويف  
الهلهنية   اصرا ط  استصدام  أمهية  إىل  فاعليت ا    إذأشارت  أثبت 

حصل كما  الصم   لد   القراءو  جواةب  عبارو  على  ت 
)جوجل البحث  حمركات  اسأل ...اخل(    -ايهو  -ااستصدام 

مج   ا  مجيعواالست ادو  على  تعزو  مزاايهاا  وقد  ا ف و   ملرتبة 
ذلك بسبب دم  حمركات البحث يف ا وات  الهلكية   تانالباح  

استصدام ا   مج  املعلمات  ميوكج  احتلت    وقد    ستمرارمما 
استصدام   يف  عامليالا  ال ال ة  املرتبة  السعودية  العربية  اململكة 

 (. 2015)عامل التقنية   ا وات  الهلكية 
الصومع       التالميهل  معلمات  موافقة  إىل  الدراسة  وتو لت 

يف   التدريبية  االحتياجات  على  عالية  بدرجة  السمع  وضعاف 
ة مع دراسة  بوعد إةتاج املستحداثت التقنية  وتت ه ههله النتياب

)اجلويف    مج  الصمادي  2010؛  ديه   2008كل  ؛  
اإةتاج  2012والقريويت    أبرز ههله االحتياجات يف  (  ومت لت 

الرقميةا   إمكا   القصمل  إىل  النتيابة  ههله  تعود  ت  وقد 
املتعددو  الوسا ط  على  حتتوي  واليت  ال ا قة  الرقمية    القصمل 

ا الرتمجة  وإمكاةية  والنصوص   والرسوم     إذ إلشارية(   )الصور  
الرقمية مباشر  يف إيضاح امل اهيم  وتزيد مج    وال تساهم القصمل 

القصة    يف  املتناولة  املوضوعات  حول  التالميهل  مناقشة  فرص 
حمتو    إىل  التابريدي  احملتو   وتقريب  تبسيط  مج  متوكج  كما 

لل  م يف  ( Robin, 2008)  أقرب  ااملعرفة  عبارو  حصلت  وقد    
الصور   ذلك  إةتاج  يعود  ا ف و؛ وقد  املرتبة  ال وتوغرافية على 

ال وتوغرافية اجلاهزو واملتاحة   الصور  املعلمات على  اعتماد  إىل 
املتوافرو  لكتب   الصور  إىل  العنكبوتية   إلضافة  الشبكة  عد 

و  مثاملدرسية   إةتاج ا     مج  إىل  احلاجة  عدم  املعلمات  تعتقد 
املعرفة واإلملام يف أن  الرغم مج  ال وتوغرافية  على  الصور  إةتاج   

الوحدات   الصور  فتالف  إةتاج  يف  امل ارو  مج  املعلمة  متكج 
الصور   مج ك رو  الرغم  فعلى  الدراسية   واملوضوعات  التعليمية 

وتعددها   واملتوافرو  املواضيع    فإهنااملتاحة  بعض  تغطو  ال  قد 
اليت   للصور  إةتاجالا  تتطلب  واليت  الدراسو  املن    يف  الدراسية 

التالميهل  توس للطالبات  اجملردو  وامل اهيم  املعاين  إيصال  يف  اعد 
الصور جزءالا   إةتاج  عملية  تشكل  وبهلا  السمع  الصومع وضعاف 
السمع    الصومع وضعاف  التالميهل  تعليم  أدوات  مج    إذ أساسيالا 

  ا مباشرال   إس امالا ( إىل أن الصور تساهم  2010)  يش  عبدامللك
إىل م اهيم مر ية وحمسوسة   يف تبسيط امل اهيم اجملردو وحتويل ا  

التالميهل   لد   النسيان  معدل  زايدو  على  التغلب  يف  لتساعد 
 الصومع وضعاف السمع. 

داللة        ذات  فرول  وجود  عدم  عج  النتا    أس رت  كما 
فأقل يف استابا ت َعي عنة الدراسة    0.05إحصا ية عند مستو   

وضع الصومع  التالميهل  ملعلمات  التدريبية  االحتياجات  اف  على 
التقنية   املستحداثت  وإةتاج  واستصدام  معرفة  أبعاد  يف  السمع 
دراسة   مع  يت ه  وههلا  ا كادميو   التصصمل  متغ    فتالف 

(  ودراسة  2009)  ( ودراسة حسج والنب اين2004)  اجلابري
( والعايد2014السبيعو  العايد  ودراسة  حني  2015)  (  يف   )

الزيد   دراسة  عج  احلالية  الدراسة  إذ  (  Alzaid, 2012)افتل ت 
التقنيةا   املستحداثت  ااستصدام  بوعد  يف  فرول  عج  كش ت 

 تـوعنز  ملتغ  التصصمل  ولصاحل املعلمات املتصصصات. 
إعداد       برام   أهداف  تشابال  إىل  النتيابة   ههله  تعود  وقد 

إذ   السعودية   العربية  اململكة  يف  الرتبية  يف كليات  املعلمني 
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امللت املعلمني  التالميهل  مجيع  املصتل ة  يدريف  براجم ا  يف  حقني 
مقررات   ا فر   التصصصات  يف  أم  اصا ة  الرتبية  يف  سواء 
ههله   تضمني  ويش   والتقنية   التعليمية  فا ة  لوسا ل 
املوسسات   اهتمام  إىل  الدراسية  اصطط  ضمج  املقررات 
التعليمية  جلمع بني ا  الة واملعا رو واالهتمام بكل جديد  

ال  مج  العصر  ههلا  يف  ههلا  يظ ر  ويعد  واملعرفة   والتقنية  علوم 
يف   املعلم  إعداد  مناه   بناء  أسس  وأبرز  أهم  مج  االهتمام 

 (.  2010)أسود    كليات الرتبية
داللة        ذات  فرول  وجود  عج  الدراسة  ةتا    كما كش ت 

مستو    عند  استابا ت    0.05و    0.01إحصا ية  يف  فأقل 
التالميهل   ملعلمات  التدريبية  االحتياجات  على  الدراسة  َعي عنة 
التقنيةا   املستحداثت  امعرفة  بوعد  يف  السمع  وضعاف  الصومع 
لصاحل   التدريسية   اصدو  سنوات  عدد  متغ    فتالف 

التدريسية   فدفج  سنوات  عدد  الاليت  سنة    26املعلمات 
عم النتيابة  ههله  وختتل   حسج  فأك ر   إليال  أشار  ا 

امعرفة  2009والنب اين) بوعد  يف  فرول  وجود  عدم  يف   )
 املستحداثت التقنيةا تـوعنز  ملتغ  اصدو. 

ههله النتيابة إىل أهنا قد تعود إىل حاجة    تانوت سر الباح     
أة س ج يف اجلاةب   تطوير  املعلمات ذوات اصدو ا طول إىل 

املستح مبعرفة  املتعله  واملعريف  السيما  النظري  التقنية   داثت 
فيال   تتطور  مل  وقت  يف  املعلمني  إعداد  لدام   فضعج  وأهنج 
الغان  اليوم  وقد أشار    التقنية  لشكل املتسارا الهلي ةش ده 

وتدريب  2009) إعداد  لدام   الشاملة  املراجعة  أمهية  إىل   )
الدام  حسب   املستمر حملتوايت  املعلمني  واالهتمام  لتطوير 

كل جمال مج جماالت املعرفة  حىت تتمكج مج    املستابدات يف
 . هم وإعداد مواج ة متطلبات العصر يف جمال تربية املعلمني

مستو         عند  إحصا ية  داللة  ذات  فرول  توجد  مل  كما 
االحتياجات    0.05 على  الدراسة  َعي عنة  استابا ت  يف  فأقل 

بوعَدي:   يف  السمع  وضعاف  الصومع  التالميهل  ملعلمات  التدريبية 
عدد  اس متغ   التقنية   فتالف  املستحداثت  وإةتاج  تصدام 

اجلويف   دراسة  مع  يت ه  وههلا  التدريسية   اصدو  سنوات 

والنب اين 2008) ودراسة حسج  السبيعو 2009)  (  ودراسة   )  
(2014( والعايد  العايد  ودراسة  ههله  2015(  ت سر  وقد    )

النتيابة أبن املعلمات حباجة إىل التدريب على استصدام وإةتاج  
املستحداثت التقنية على افتالف سنوات فدفج التدريسية   
املتعلقة  ملستحداثت   التدريبية  االهتمام  لدام   عدم  ويوعد 
دم    يف  املعلمات  تواجال  اليت  العقبات  أهم  مج  التقنية 

يف العملية التعليمية  وههلا يت ه مع دراسة  املستحداثت التقنية  
ودراسة أزيوتش    (Balmeo et al., 2014)كل مج  مليو وآفريج  

التوجيري    ( Özgüç& Cavkaytar, 2014)و كافياكتار     ودراسة 
(2014 .) 

داللة       ذات  فرول  وجود  إىل  أيضالا  الدراسة  ةتا    وتش  
مستو    عند  ا   0.05إحصا ية  االحتياجات  يف  لتدريبية  فأقل 

امعرفة   بوعد  يف  السمع  وضعاف  الصومع  التالميهل  ملعلمات 
لصاحل   العلمو  املوهل  متغ   التقنيةا   فتالف  املستحداثت 
املعلمات الاليت موهل ج العلمو )دبلوم  بكالوريويف(  ولصاحل  
املعلمات الاليت موهل ج العلمو بكالوريويف يف بوعد ااستصدام  

وتت ه   التقنيةا   اجلويف املستحداثت  دراسة  مع  النتيابة    ههله 
 . ( 2017عج دراسة إبراهيم ومصري ) (  وختتل  2008)

يف حني مل توجد فرول ذات داللة إحصا ية عند مستو        
التالميهل الصومع    0.05 التدريبية ملعلمات  فأقل يف االحتياجات 

تـوعنز    التقنيةا  املستحداثت  اإةتاج  بوعد  يف  السمع  وضعاف 
اجلويف  دراسة  النتيابة عج  العلمو  وختتل  ههله  املوهل    ملتغ  

الضرورية  2008) املعلمات  النتيابة حباجة  ههله  ت سر  وقد  (؛ 
ا املستحداثت  إةتاج  بوعد  يف  التدريب  لتقنية  فتالف  على 

التعليمية    التقنية يف    إذموهالفج  يش دن عصرالا تدافلت فيال 
إةتاج   يف  املشاركة  من ج  يستلزم  مبا  احلياو   ةواحو  خمتل  
أدا  ج التدريسو يف   التقنية اليت تزيد مج فاعلية  املستحداثت 
ا هداف   حتقيه  يف  فاعلة  بصورو  وتس م  الدراسو   ال صل 

ال  وقدالرتبوية    التقنية  أشارت  املستحداثت  أن  إىل  دراسات 
أبشكا ا املصتل ة سامهت بتسريع و ول املعلومات إىل أذهان  

)ال ق و    السمع  وضعاف  الصومع  التالميهل    ؛ 2012املتعلمني 
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؛  Aldahmashi& Alanazi, 2017؛  2014العيسى   

Techaraungrong et al., 2017.)   
ذات        فرول  وجود  عدم  عج  الدراسة  ةتا    كما كش ت 

مستو    عند  إحصا ية  االحتياجات    0.05داللة  يف  فأقل 
أبعاد   يف  السمع  وضعاف  الصومع  التالميهل  ملعلمات  التدريبية 
التقنية(  فتالف   املستحداثت  وإةتاج  واستصدام   )معرفة  

وت التقنية   املتعلقة  ملستحداثت  التدريبية  الدورات  ت ه  متغ  
اجلابري دراسة  مع  النتيابة  اسة  ودر   (2004)  ههله 

الباح  (2014)السبيعو  وتعزو  احتمالية    تان؛  إىل  النتيابة  ههله 
اخن اض فاعلية برام  الدورات التدريبية املتعلقة  ملستحداثت  

التدريبية    إذالتقنية    االحتياجات  توليب  ال  قد  الدورات  إن 
جات التدريبية  للمعلمات  فاةعكس ذلك على تساوي االحتيا

تلمس   عدم  إىل  ذلك  يعود  وقد  التقنية   للمستحداثت 
االحتياجات التدريبية ومج مث بناء وختطيط الدام  مبا يتناسب  
خبش  أم و  إليال  أشارت  ما  وههلا  االحتياجات  ههله    مع 

ال يوجد ختطيط عند بناء الدام  التدريبية  وعدم    إذ(  2009)
التدريبية لالحتياجات  وفقالا  الصومع    بنا  ا  التالميهل  ملعلمات 

 وضعاف السمع. 

 التوصيات:
إجراء املزيـد مـج الدراسـات املسـحية الحتياجـات املعلمـني .  1

التدريبيـــــة يف أبعـــــاد املســـــتحداثت التقنيـــــة  وبنـــــاء الـــــدام  
 التدريبية وفقالا  هله االحتياجات.

.تزويــــد كليــــات الرتبيــــة وأقســــام الرتبيــــة اصا ــــة بنتــــا   هــــهله 2
ــاليب  الدراســـــات؛ حبيـــــث يـــــتم تـــــدريب م علـــــى طـــــرل وأســـ
ــة منــــهل فــــرتو اإلعــــداد وإدراج  توظيــــ  املســــتحداثت التقنيــ

 مقررات ذات عالقة.
.تــوف  مســاعديج ت قننيــني يف كــل مدرســة  ملســاعدو املعلمــني 3

يف استصدام وتكيي  املستحداثت التقنية تبعالا الفتالف 
ــم وضــــعاف الســــمع يف  ــاال تعلــــم التالميــــهل الصـ الصــــ  أ ـ

 الدراسو.

.إقامــــــة دورات تدريبيــــــة متعلقــــــة  ســــــتصدام أدوات الرســــــوم 4
السـرتيرت(  وكي يـة توظي  ـا يف  -البياةية )أدويب فوتوشـوب

 تعليم التالميهل الصم وضعاف السمع.
مع وضـــــعاف الســــمع أبمهيـــــة  .5 توعيــــة معلمــــو التالميـــــهل الصــــو

 املستحداثت التقنية  وربـط املعرفـة النظريـة  لعمليـة وطـرح
تطبيقات عملية توضح أبن التقنية وضعت للتس يل على 

 املعلم يف العملية التعليمية.
ــبكة اإلةرتةـــــت تعـــــ  مبعلمـــــو  .6 ــاء منظمـــــات علـــــى شـــ إةشـــ

مع وضـــــعاف الســـــمع  حتتـــــوي علـــــى قاعـــــدو  التالميـــــهل الصـــــو
بيـا ت  هـم ا حبـاا يف اجملــال  وتعـرض أفضـل أســاليب 

 تعليمية احلدي ة.التدريس والوسا ل والنظرايت والنماذج ال

 املراجع 
( غالية.  ومصري   مجعة  لتوظي   2017إبراهيم   التدريبية  االحتياجات   .)

اإلعاقة  ذوي  وتعليم  أتهيل  يف  اصا ة  التكنولوجية  املستحداثت 
 .414-339.  ( 3)39  جملة جامعة تشريج.السمعية.  

(. املالمح الوطنية جملتمع املعلومات تقرير. مسرتجع  2013اإلسكوا املتحدو. )
http://css.escwa.org.lb/ictd/docs/Saudi%20Ar

Ar.pdf-2013-abia   
ملومتر  (. إعداد املعلم وتقوميال  ورقة عمل مقدمة  2010أسود  حممد. )يناير   

   الرايض. اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والن سية 
. النمو اللغوي لد  املعاقني مسعيالا(.  2012حبراوي  عاط   والتل  س  . )

 عمان. دار زمزم. 
( تشارلز.  وفادل   ب ين   القر (.  2013تريلن    والعشريج  م ارات  الواحد  ن 

زمننا يف  للحياو  امللك  التعلم  جامعة  الرايض:  الصاحل(.  بدر  )ترمجة   .
 (. 2009سعود.)العمل ا  لو ةشر يف  

املشكالت اليت تواجال معلمو معاهد وبرام   (.  2014التوجيري  عبدالرمحج. )
التالميهل الصم وضعاف السمع يف استصدام التقنيات التعليمية يف مدينة  

رسالة ماجست  غ  منشورو  كلية الرتبية     وج ة ةظر املعلمني   بريدو مج
 جامعة أم القر   مكة. 

فاعلية بر م   ستصدام احلاسوب يف حتسني بعض  (. 2012ال ق و   ي . )
السمعية. اإلعاقة  ذوي  ا ط ال  لد   ا كادميية  رسالة    امل ارات 

 ماجست  غ  منشورو. كلية الرتبية  جامعة عني مشس  مصر. 
( املعوقني مسعيا  (.  ٢٠٠٤اجلابري  حسج.  ملعلمو  الالزمة  التدريبية  احلاجات 

واملشرفني املعلمني  ةظر  منشورو  كلية  مج وج ة  رسالة ماجست  غ     
 الرتبية  جامعة أم القر   مكة. 

http://css.escwa.org.lb/ictd/docs/Saudi%20Arabia-2013-Ar.pdf
http://css.escwa.org.lb/ictd/docs/Saudi%20Arabia-2013-Ar.pdf
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التكنولوجية الالزمة ملعلمو الرتبية اصا ة  الك اايت  (.  2008اجلويف  فاين. )
ا امشية  ا ردةية  اململكة  ممارست م  ا  -عمان -يف  رسالة  ومد    .

 ماجست  غ  منشورو  كلية الدراسات العليا. اجلامعة ا ردةية  ا ردن. 
( وجدي.  والعشريج (.  2010حابازي   احلادي  القرن  يف  .  التدريب 

 اجلامعو. سكندرية: دار التعليم  اإل 
( هالل.  والنب اين   عبداحلميد   سلطنة  2009حسج   يف  الدم   معلم   .)

التدريبية.   حاجتال  م اراتال   اجتاهاتال   جبامعة  عمان:  الرتبية  جملة كلية 
 . 120  -105.  (143)4ا زهر   

(. تقييم برام  التدريب امل ين ملعلعمو الطلبة ذوي  2015اصطيب  عاك . )
جملة  مة يف مملكة البحريج مج وج ة ةظرهم.   عو ت التعلعم أثناء اصد

 .51  –  36   ( 13)   ةساةيةإل  كادميية للدراسات االجتماعية اا
( ولويس.  الص وف  (.  2011دورالج   يف  اصا ة  االحتياجات  ذوي  تعليم 

جامعة  العادية  الرايض:  الببالوي(.  وإي اب  املعيقل  عبدالعزيز  )ترمجة 
 (.   2008  امللك سعود.)العمل ا  لو ةشر يف   

(. االحتياجات التدريبية الالزمة ملشرفات و معلمات  2014السبيعو  هنلة. )
السعودية.   العربية  اصا ة  ململكة  بج  الرتبية  اإلمام حممد  جملة جامعة 

اإلسالمية  واالجتماعية  سعود  اإلةساةية  العلوم    (33 )   169  –  
226 . 

( لينا.  ك 2010 ديه   لتنمية  مقرتح  تدرييب  بر م   معلمات  (.   اايت 
مج   ا وىل  ال الثة  الص وف  القراءو يف  مادو  لتدريس  السمع  ضعي ات 

جبدو.   الدم   مبداريف  االبتدا ية  الرتبيةاملرحلة     ( 34)4.  جملة كلية 
437-  481 . 

 عمان: دار اليازوري.   اإلعاقة السمعية.(.  2012الص دي  عصام. )
إبراهيم.   والقريويت   أسامة   ملعلمو  2012)الصمادي   تدرييب  بر م   أثر   .)

ا ردن يف  التدريبية  احتياجافم  ضوء  يف  مسعيالا  العلوم  املعاقني  جملة   .
 . 74  -41  ( 2)1.  الرتبوية

(. املدرسة العصرية بني أ الة املاضو  2006الضبع  ثناء. جاب هللا  منال )
املستقبل    املستقبلواستشرال  مدرسة  لندوو  مقدمة  عمل    كلية  ورقة 

 رتبية  جامعة امللك سعود  الرايض  السعودية. ال
فاعلية بر م  تعليمو مستند إىل أدوات الت ك  (.  2011عا و  يوس . )

جناز لد  الطلبة  ك  اإلبداعو واست ارو دافعية اإل الت اعلية يف تنمية الت 
أردةية  عينة  يف  ا ساسية  املرحلة  يف  السمعية  اإلعاقة  رسالة  ذوي   .

منش غ   اإلسالمية   ماجست   العلوم  جامعة  الرتبوية   العلوم  ورو  كلية 
 ا ردن. 

( العايد.  ووا     يوس   ملعلمو  2015العايد   التدريبية  االحتياجات   .)
اجملمعة.   مبحافظة  ميداةية  دراسة  اصا ة  اصا ة  الرتبية  الرتبية  جملة 

 . 264  -225   (9)  3   والتأهيل
(. بر م  تعلم إلكرتوين مدم  قا م على املدفل  2010عبدامللك  لوريس. )

البصرايت   قراءو  وم ارات  العلوم  يف  التحصيل  لتنمية  واملكاين  البصري 

مسعيالا.   املعاقني  اإلعدادية  املرحلة  تالميهل  لد   الهلات  جملة  وتقدير 
 . 209  -150   (159).  دراسات يف املناه  وطرل التدريس

. الرايض:  املدفل إىل البحث يف العلوم السلوكية(.  2012. )العساف   احل 
 دار الزهراء. 
( حممد.  تنمية  (.  2014العيسى   املتعددو يف  الوسا ط  على  قا م  بر م   أثر 

  م ارو القراءو اجل رية لد  ضعاف السمع مج تالميهل املرحلة االبتدا ية 
منشورو  كلية   غ   ماجست   رسالة  القن هلو   مبحافظة  الدم   مبداريف 

 الرتبية  جامعة الباحة  الباحة. 
التقنية.  2015عمران  اثمر.)مايو   هـ  1439/  4/  16  مت االسرتجاا(. عامل 

   https://goo.gl/wGtNiz  مج:
ية لواقع برام  إعداد املعلمني يف بعض دول  (. ةظرو حتليل2009الغان  ماهر. ) 
 . 191  -163   (1)2.  ةساةية جملة العلوم العربية واإل العامل.  
مراكز مصادر التعلم والتكنولوجيا املساعدو لألط ال  (.  2010ال ايز  فايزو. )

 . القاهرو: دار ال كر العريب.ذوي اإلعاقة السمعية 
.  مدفل إىل الرتبية اصا ة (.  2014الكبيسو  عبدالواحد واحلياين   دي. )
 عمان: مركز ديبوةو لتعليم الت ك .

( حممد.  احلدي ة  (.  2011مقابلة   القيادية  وا ساليب  الرتبوي  التدريب 
 . عمان. دار الشرول. وتطبيقافا الرتبوية 

ولي تويتش.   أ   أوتينديت   راسل  ج   ليمان  ج   د   ةيو ي  ت  ستيبتش  
والتعلم(.  2014) للتعليم  التعليمية  العريين(.  التقنية  سارو  )ترمجة    

عام  يف  ةشر  ا  لو  )العمل  سعود.  امللك  جامعة  دار  الرايض: 
2011 .) 
التعليم) اصا ة (.  2016  -2015وزارو  للرتبية  التنظيمو  اإل الدليل  دار  . 

مج:  1438/ 5/  20 االسرتجااا ول. اململكة العربية السعودية. مت 
http://www.bahaedu.gov.sa/portal/?action=d

epartments&id=44 
اجلدول الزمين لدام  إدارو  (.  2016وزارو التعليم  إدارو التدريب واالبتعاا. )

.  هـ1438  -1437التدريب واالبتعاا لل صل الدراسو ا ول لعام  
هـ مج:  1438/  4/  1  االسرتجاامت  

http://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/Rela

tedDepartments/TrainingAndScholarship/Pages/defau

lt.aspx 
اجلدول الزمين لدام  إدارو  (.  2016وزارو التعليم  إدارو التدريب واالبتعاا. )

.  هـ1438  -1437التدريب واالبتعاا لل صل الدراسو ا ول لعام  
هـ مج:  1438/  4/  1  االسرتجاامت  

http://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/Rela

es/defautedDepartments/TrainingAndScholarship/Pag

lt.aspx 
الرتبية اصا ة.) الرتبية اصا ة (.  2017وزارو التعليم  إدارو  .  إحصا يات إدارو 

 الرايض: اإلدارو العامة للرتبية اصا ة. 

https://goo.gl/wGtNiz
http://www.bahaedu.gov.sa/portal/?action=departments&id=44
http://www.bahaedu.gov.sa/portal/?action=departments&id=44
http://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/TrainingAndScholarship/Pages/default.aspx
http://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/TrainingAndScholarship/Pages/default.aspx
http://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/TrainingAndScholarship/Pages/default.aspx
http://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/TrainingAndScholarship/Pages/default.aspx
http://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/TrainingAndScholarship/Pages/default.aspx
http://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/TrainingAndScholarship/Pages/default.aspx
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(. وزير التعليم يدشج بر م  “بوابة املستقبل”  2017وزارو التعليم  ا فبار. )
مت   والبنات.  للبنني  اململكة  مداريف  مجيع  يف  الرقمو  التحول  لتطبيه 

 هـ مج:  1439/  4/  2  االسرتجاا
launch.aspx-g-ar/news/Pages/fhttps://www.moe.gov.sa/   
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Abstract The purpose of this study was to recognize the extent of training needs for female teachers of deaf and hard of 

hearing students ,considering institutions and inclusive programs in elementary schools. It also aimed to reveal differences in 

training needs according to dimensions of specialization, qualification, years of teaching experience and number of training 

courses related to technological Advances. 

To achieve this aim, the researcher used the descriptive analytic method 

the researcher composed a questionnaire consisted of two parts: basic data and (42) training needs. divided into three main 

domains, which are: Knowledge, Uses, Production. 

This instrument was used with the study sample which consisted of (205) teachers of the deaf and hard of hearing students in 

institutions and inclusive programs in elementary schools. 

The study results found that there was The tendency of the study sample to estimate there The most important training needs 

were seen in realizing the selection criteria of advanced technologies according to the deaf and hard of hearing students and 

in the classrooms. In uses domain , it was seen in the use of illustration ( Photoshop - Illustrator ) benefiting from their 

advantages in explaining the concepts. And in the production area , it was seen through the digital stories .The results have 

shown significant differences statistically by 0.05% in the study sample responses in knowledge , as a result of years of 

teaching experiences in addition to the differences between knowledge and its use due to academic qualification. However 

the study didn't show any differences as for the needs due to the variable academic qualification and the advanced 

technologies related training . 

Keywords: Training Needs, Teachers, Deaf And Hard Of Hearing Students, Technological Advances. 
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 صعوابت التعلم  طر ل املعرضني طفال لدى األ صعوابت اإلدراك ب الروضة   معلمات مستوى معرفة 
 

 خلود راشد الكثريي 
 جامعة امللك سعود  –كلية الرتبية  

 نورة علي الكثريي 
 جامعة امللك سعود  –كلية الرتبية  

 هـ30/5/1440 وقبل -هـ 13/2/1440 قدم للنشر

وذلـك صـعوابت الـتعل  املعرضـني خلطـر طفـال لـدى األإلدراك صـعوابت ابمعلمـات الروضـة  معرفـةمسـتوى هدفت الدراسـة ىل  التعـرع علـ    املستخلص:
اضــطراابت التمييــ  اللمســي  و  اضــطراابت اإلدراك الســمعيو  اضــطراابت اإلدراك البصــريو  املعاجلــةاضــطراابت عمليــة الت ويــ  و مــخ خــلل التعــرع علــ  

ابخــتلع صــعوابت الــتعل  املعرضــني خلطــر طفــال لــدى األدراك صــعوابت اإلبمعلمــة الروضــة  مســتوى معرفــةالتعــرع علــ  مــا ىلذا كانــت هنــاك فــرو    و 
لدراسـتوخ. أمـا أفـراد الدراسـة فقـد يفثلـت   أداة   االسـتبانة و  ياملنوج الوصفي التحليل. ولتحقيق هذه األهداع استخدمت الباحثتان املتغريات الشخصية

ــخ النتـــاغج مـــخ أبرطهـــا: أن معلمـــات ر   األطفـــال لـــد وخ 55عينـــة عشـــواغية بلـــ  عـــددها   ــة. ولوصـــلت الدراســـة ىل  اموعـــة مـ متوســـطة  معرفـــة( معلمـ
كشــفت النتــاغج عــخ وجــود فــرو  بــني اســت اابت أفــراد كمــا    %(.57وذلــك بنســبة  صــعوابت الــتعل   املعرضــني خلطــرطفــال لــدى األصــعوابت اإلدراك ب

ابختلع سنوات اخلربة  ولبني النتاغج أن صعوابت التعل  املعرضني خلطر طفال دى األلصعوابت اإلدراك بمعلمات الروضة   مستوى معرفةالدراسة حول  
لنتاغج عدم وجود فرو  ابختلع عدد الدورات التدر بيـة   أظورت ا   حني( سنوات فأكثر  10الفرو  لصاحل املعلمات البال  عدد سنوات خربهتخ  

عقـــد دورات لدر بيـــة ملعلمـــات ر   األطفـــال   اـــال الرتبيـــة اخلاصـــة لرفـــ   : عـــدة لوصـــيات أ وـــا النتـــاغج ظوـــرتاـــال الرتبيـــة اخلاصـــة. و  ضـــو  هـــذه 
 .قصور   املوارات ألطفال الروضة اإلدراك  االهتمام ابالكتشاع املبكر أليكفا هتخ ول و دهخ ابملوارات اللطمة ملساعدة األطفال ذوي صعوابت 

 
 املعرضني خلطر صعوابت التعل . -اإلدراك صعوابت- : معلمات الروضةالكلمات املفتاحية
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 املقدمة: 

لكو خ    د  لع  الفرتات    أه   مخ  املبكرة  الطفولة  مرحلة 
الطفل وىلعداد    شخصية  لكو خ  مرحلة  لرس       فوي  فيوا 

مستقل   الفرد  واالجتاهات      شخصية  العادات  لشكل  وفيوا 
املوارات   ولتكون  القدرات  ولتفتح  واالستعدادات  امليول  ومنو 

السلوكية    ولتكشف واألمناط  والتقاليد  القي   وبذلك      ويفثل 
نظرا    حياله   اإلنسان    هبا  مير  اليت  املراحل  أه   مخ  فوي 
   لقابليته للتأثر الشد د مبا حييط به مخ عوامل خمتلفة لؤثر عل

    وعل  ما عنده مخ خصاغص ومسات شخصية. بوجٍه عام منوه 
ر   األطفال هي مؤسسات لربو ة لرع  األطفال      ولكون

السادسة  ولسبق   مخ ثلث سنوات حىت سخ  السنية  املرحلة 
ر  ولقدم  األساسي  التعلي   أو  االبتداغية  منظمة  املرحلة  عا ة 

 هادفة حمددة املعامل. 
 لكشف عخ  ارلقاغية متتابعة التغريات اليت ن النمو عملية  ىل 

ولربطها  الطفل  مركب  ىلمكاانت  لفتح  عملية  أنه  مبعىن    
مع   املتكاملة  للخصاغص واإلمكاانت لؤلف  الوظيفية  ا وحدهتا 

خلل   مخ  املوجه  تحقق  التفتح  وهذا  ابلشخصية  نسميه  ما 
والبي الطفل  بني  الد نامية  احملددات  العلقات  بني  وكذلك  ئة  

واملؤثرات اخلارجية. "فكل هذه اإلمكاانت قد لظور    لية الداخ
وفق   آبخر  أو  مبستوى  حتقق  قد  أو  لظور   ال  للتفاعل  وقد  ا 

الوظيفي املوصول بني الطفل والبيئة  ولوجيه هذا التفاعل هو  
النمو   يفي   اليت  واملركبة  العد دة  التغيريات  الذي  ويئ  وحده 

 (. 37  ص 2011وحتققه"  علي وعبد اخلالق  
ليس ارد     ومبا أن فرتات ما قبل املدرسة   حياة الطفل 

التغريات بل ىلهنا أكثر مراحل     كوهنا بدا ة سلسلة طو لة مخ 
اإل أ ية منو  مراحل    نسان  مخ  فيما  ليوا  ثبت     واتثريا   فقد 

علميا  أن مرحلة الطفولة املبكرة لعد مرحلة أساسية لبىن عليوا  
لليوا  اليت  النمو  احلسية    مراحل  للستثارة      واإلدراكية   وأن 

هذ   والعقلية  السليمة    ىلجيابية      هواللغو ة  آاثرا   املرحلة 
الطفل شخصية  حياله      لكو خ  السوي    منوه  واستمرار 

سن امل سوا     أوستقبلية  لعلمه  متطلبات    وات  مواجوة    
بعد فيما  املتعددة  العملية  السل       احلياة  األساس    فوي 

ملسار     التعليمي  للتمويد  ضرور ة  لعليمية  لربو ة  مرحلة  ألهنا 
 ( 1990  عبداجلواد .  العملية الرتبو ة 

ال دراسة  ىل   احلد ثة  الدراسات  املعرفية  واجتوت  عمليات 
أهنا كانت حمدودة بسبب لنوع    غري    دراك لذوي صعوابت اإل

حتد د   ومشكلت  الصعوابت  لنوع  الفئة  هذه  جتانس  وعدم 
العمليات   اإلدراك ىلحدى  املتشاهبة  وميثل  القدرات  مستو ت 

النشاط املومة    األساسية  ل ا د  ا املعرفية  املعر   وم   لعقلي 
االهتمام بعل  النفس املعر  وااالله وعملياله "أصبح موضوع  
العقلي   للنشاط  املعر   التناول  أساسيا     حمورا   اإلدارك 

 ) 2004وعملياله"  الشرقاوي  
منوا ك  هو فاإلدراك   اليت  عاين  النماغية  مخ  العملية  ثري 

األ ر    مرحلة  للمثريات  األطفال    معىن  إبعطا   طفال 
  م مسعية أ   م أ  كانت   بصر ةأ سية أ   كانت هذه املثريات سوا   احل

   (.153  ص 2010ملسية وغريها  الظاهر  
اإلدراك     التميي  ة   وصعوبة  الصعوابت    لتمثل   

الشكل    بني  والتميي   احلركي   اللمسي   السمعي   البصري  
اإلغل   وصعوبة  ذي    ىلذ .  (واألرضية  الطفل  عل    صعب 

بعضوا   األشيا   علقة  ميي   ال  وقد  ما  راه   لرمجة  الصعوبة 
ت   فو  ما  سمعه واستيعابه   ببعض  وقد  عاين مخ مشكل

مثو  بعض    مخ  بني  خيلط  وقد  لتأخر   قد  است ابته  فإن 
الكلمات اليت هلا األصوات نفسوا  مثل جبل ومجل  وقد جيد  

 (. 182  2007يش واملعا طة  القصعوبة   الكتابة والرس   
ذ  و عد   األطفال  عل   املبكر  والتعرع  وي  الكشف 
مخ األمور املومة        مرحلة ر   األطفال   اإلدراكصعوابت  

لنمو ولطور هؤ    ذ التالية. ىلال  األطفال   السنوات  والضرور ة 
لتقدمي   وحتد ده   خصاغصو   وعل   عليو   التعرع   ساعد 

هل  امللغمة  التدخل  املناسبة     برامج  الوقا ة  ىلجرا ات  واختاذ 
وشيوعوا   املستقبل. فكلما كان     للحد مخ صعوابت التعل 

الصعوابت   عل   التغلب  مبكرة كان  سخ  عليو     التعرع 
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وأسول   اأ سر  هذا  دراسات    ىلجرا   مخ  البد    جملال لذلك 
 (. 2014  ب  الشا    عصفور

األطفال    مخ  الفئة  هلذه  الدراسات  اال    أشارت و  
( ىل  حتد د ح   مشكلة فروقات التعل   2017ال عيب   دراسة

لألطفال   مرحلة ما قبل املدرسة بعد لطبيق الدراسة املسحية  
( طفل وطفلة مبنطقة مشال جدة  ىل  أن فروقات  100عل   

التعل  النماغية واألكادميية ألطفال ما قبل املدرسة األكثر هي  
لعل    ففروقات  السمعي   اإلدراك  لليوا  البصر ة   الذاكرة 

 الكتابة.  
وكرمي  أ ض   الشوكي  دراسة  هدفت  التعرع  2016ا  ىل    )

الروضة مخ النماغية ألطفال  التعل   نظر    عل  صعوابت  وجوة 
  ( 409معلميو   ابلباع املنوج الوصفي عل  عينة مكونة مخ  

األكثر   النماغية  التعل   صعوابت  معرفة  ىل   ولوصلت  معلمة  
اإلدراك    صعوابت  االنتباه   ابألكثر  صعوابت  مرلبة  حدة 
صعوابت   أن  مما  عين  اللغو ة(  الصعوابت  التفكري   صعوابت 

 االنتباه كانت األوضح مخ بقية الصعوابت. 
الكثريي   دراسة  عل   2015وأشارت  التعرع  ىل    )

الكتابة   مرحلة ر   األطفال مخ وجوة  مؤشرات صعوابت  
عينة   ولكونت  الوصفي   املنوج  مستخدمة  معلماهتا   نظر 

مخ   أن  146الدراسة  ىل   الدراسة  نتاغج  ولوصلت  معلمة    )
مؤشرات الضبط احلركي ميلن خط الطفل  وابلنسبة ملؤشرات  

رقام لبدو كبرية عند  ات املكانية أن أشكال احلروع واألالعلق 
جيد  الكتاب  الطفل  أن  البصري  لحظ  اإلدراك  اال  و   ة  

أما   اهلندسية   احلروع والكلمات واألشكال  نسخ  صعوبة   
استدعا    صعوبة    جيد  الطفل  فإن  البصر ة  الذاكرة  مؤشر 

 األرقام واألشكال.  
ت ىل   اليت خلص  ا  دراستو  (2015   الد خ  شري كرمول  

لأل النماغية  اخلصاغص  املصابلقد ر  االنتباه  طفال  بتشتت  ني 
الروضة   مرحلة  التعل     صعوابت  ذوي  مخ  احلركة  وفرط 

الثاين الصف  التعل      KG2للمقيد خ    صعوابت  ذوي 
اليت  النماغية     الرتبو ة  التطبيقات  بعض  ىل   التوصل  مث  ومخ 

رعا ة األ   لساعد    مساعدة  هؤال   قد  سو     مما  طفال 
لوجيهاملخ األاالهتمام    تصني    بهلؤال   منذ   ة  ادطفال 

و  مث املشكلة  بعد     مخ  فيما  التعل   الفاقد    واستخدم  سيقل 
مخ   الدراسة  عينة  وبلغت  املقارن   الوصفي  املنوج  الباحثات 

وطفلة  60  طفل  ىل   وأ(  النتاغج  دال    وجود شارت  فر  
واإل  حصاغيا  ىل الذكور  أ بني  فن د  أكثر  انث   الذكور  ن 

لعل  مخ اإل الصعأ   انث  صعوابت  املتمثلة      غلبية  وابت 
 دراك االستماعي  والبصري  واحلركي(. الذاكرة  واإل 

دراسة خوج   الوصفي  2013وحبثت  املنوج  مخ خلل   )
وطفلة عخ الفرو     ( طفل  30املقارن  عل  عينة مكونة مخ  

خلطر   املعرضني  الروضة  أطفال  بني  اإلدراك  مستوى    
ظورت عدم وجود فرو  بني  صعوابت التعل  وبني العاد ني  وأ

اللغة واموعة ص  التعل     عوابت احلساب  اموعة صعوابت 
وجدت بني اجملموعتني والعاد ني      مستوى اإلدراك    حني

   مستوى اإلدراك لصاحل العاد ني. 
جدعان   لدر يب  2007دراسة  برانمج  بنا   ىل   هدفت   )

  لنمية موارات  قاغ  عل  النظر ة السلوكية املعرفية وقياس أثره  
اإلدراك السمعي والبصري لدى األطفال ذوي صعوابت التعل   

الكو ت مبرح دولة  الروضة    مخ    لة  عينة  طفل   40عل    )
درجات  .  وطفلة  متوسط  بني  فروقا   هناك  أن  ىل   ولوصلت 

لنمية موارات اإلدراك   الت ر بية والضابطة    أطفال اجملموعة 
الفرو    هذه  وكانت  الربانمج   لطبيق  بعد  والبصري  السمعي 

بني    هناك فرو   لصاحل األطفال   اجملموعة الت ر بية  وكذلك  
الت ر بية والضابطة   لنمية  متوسط درجات أطفال اجملموعة    

موارات اإلدراك السمعي والبصري وفقا  لل نس  وكانت هذه  
التميي    السمعي   التتاب   موارات  الذكور    لصاحل  الفرو  
لصاحل   البصر ة  والذاكرة  املكانية   العلقات  ىلدراك  السمعي  

موار  أما  الت ر بية   لصاحل  اجملموعة  فكانت  البصري  التميي   ة 
   انث. اإل

دراسة   الرطاولناولت  منو  2005     عبد  القصور     )
مستوى   املدرسة خلص  قبل  ما  أطفال  لدى  اإلدراك  عمليات 
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العلج   فنيات  مخ  فنية  استخدام  م   لد و   التعل   صعوابت 
رشاد السلوكي  القتصادي الرم ي  ووض  برانمج اإل السلوكي وا

التعل     صعوابت  لذوي  اإلدراكية  املوارات  فاعلية  لتحسني 
و  اإل  ساغل ابستخدام  قدراهت   لنمية  عل   دراكية.  لساعد 

مخ   الدراسة  عينة  طفل  20ولكونت  صعوابت    (  ذوي  مخ 
أطفال    بني درجات  اوخلصت النتاغج ىل  أن هناك فرق    التعل 

األ  الت ر بية    اإلدا   اجملموعة  املقياس  احلس  عل   دراكي 
 . لصاحل القياس البعدي  ه حركي قبل لقدمي الربانمج وبعد

ع دراسة  وسليمان  و   ىل   2005بدهللا  هدفت  اليت   )
قبل األكادميية   املوارات  القصور   بعض  وقد    الكشف عخ 

قصور  تخذ لرليبا  معينا  لدى أطفال الروضة حبيث  ال بينت أن  
الق احلروع  أييت  عل   التعرع  موارة  ىلذ  صور    مقدمتوا    

ىل    بينو   انتشاره  نسبة  القصور    13.60لصل  %   ليه 
للكلمات   الفونولوجي  اإلدراك  عملية  موارة   اضطراابت 

%  مث أييت القصور   موارة  13.03بنسبة  الت وي  واملعاجلة(  
بنسبة   الثالثة  املرلبة  األعداد    عل   أما  11.62التعرع    %

األ عل   التعرع  موارة  الرابعة  القصور    املرلبة  فيشغل  لوان 
أييت القصور   موارة التعرع عل       حني%   7.93بنسبة  

%.  5.95األشكال   املرلبة اخلامسة واألخرية وذلك بنسبة  
انتشار أوجه القصور   املوارات   وفضل  عخ ذلك فإن نسبة 
قبل األكادميية كمؤشرات لصعوابت التعل  بني أطفال الروضة  

 %.  5.67لبل  

 شكلة الدراسة وأسئلتها: م
مخ     الذ خ  عانون  األطفال  لدى  التعل   صعوابت  لنشأ 

اضطراابت   عملية اإلدراك نتي ة ع  ه  عخ لفسري املثريات  
والوصول ىل  مدلوالهتا مخ املعاين امللغمة      الصولية أو البصر ة

 اإلدراك مخ ضمخ العمليات النماغية.   د  و ع   هلا
التعلي    و   جوانب  مبختلف  اإلدراكية  املوارات  لرلبط 

وخصوصا  فيما  تعلق مبوارات القرا ة واحلساب والكتابة  ألهنا  
السمعية   والذاكرة  والبصري   السمعي  التميي   موارات  لتطلب 

السمعي    والتسلسل  الكتابية   العلقات  وىلدراك  والبصر ة  
ونسخ  وذلك   والتماثل  التعرع  عل   قدرة  مخ  لتطلبه  ملا 

التذكر   عل   القدرة  ىل   ابإلضافة  التفاصيل   ويفيي   األشكال 
هذه   قصور    وأي  اإلدراكية   املوارات  مخ  وغريها  البصري 
واحلساب   القرا ة  صعوابت    عنه  سوع  نتج  املوارات 

أن     (Richardson,2003,55)ر تشاردسون  و ؤكدوالكتابة.  
املثريات البصر ة لظور  األطفال الذ خ جيدون صعوبة   معاجلة  

صعو  واليسار  االجتاهات(   ب لد و   اليمني  بني  التميي   ة   
ىلدراك   وصعوبة  الكتابة   عند  األرقام  أو  األحرع  وعكس 

أو األلغاط  ىلكمال  الباطل  وصعوبة     الكلمات  وصعوبة   
التميي  بني املتشابه    النسخ مخ الكتاب أو السبورة  وصعوبة  

والتشتت.وا التعليمات  وفو   عليه    ملختلف   أكدت  ما  وهذا 
عبدهللا   ذو 2005دراسة  األطفال  أن  اإلدراك    ي (  صعوابت 

التع  قصور    مخ  واألعداد   عانون  احلروع  عل   رع 
 . واألشكال

وسليمان   عبدهللا  أثبت  ذو (  2005كما  األطفال    ي أن 
قصور   املوارات قبل األكادميية   صعوابت التعل   عانون مخ  

و ليوا   احلروع  عل   التعرع  موارة  مقدمتوا  أييت    واليت 
 اإلدراك الفونولوجي مث التعرع عل  األعداد.  

جدعان  و  دراسة  فروق  2007أكدت  هناك  أن  ذات    ا ( 
الت ر بية   اجملموعة  أطفال  درجات  بني  ىلحصاغية  داللة 

بعد  والضابطة   والبصري  السمعي  اإلدراك  موارات  لنمية    
 لطبيق الربانمج واليت كانت لصاحل اجملموعة الت ر بية.  

  ىل   ( Kerns   &  Mateeri    2001 لوصل ماليري كرين   و 
لد و     املعر   القصور  مخ  لقلل  اسرتالي يات  استخدام  أن 

لعد ل  وط دة    وأن  دافعيتو   حتسني  ىل   قد  ؤدي  البيئة 
 اسرتالي يات التعل  الفعال.  

وآخر  روث  دراسة  التدر ب  (  2004خ   وأثبتت  أتثري 
األصوات   بتميي   اخلاص  والربانمج  السمعي   اإلدراك  لتنمية 

 كان له أثر   لعل  الطفل القرا ة واهل ا .  
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خبيت   دراسة  هدفت  اكتشاع  2013كما  ملوارات   )
لطفل   النماغية  التعل   لصعوابت  األطفال  ر    معلمات 

موار  لنمية  التدر يب    الربانمج  لفعالية  ولوصلت  ات  الروضة  
املعلمات.   الباحثتني    اكتشاع  عمل  وما وحبك     امليدان 

فو    لبا خ    وجود  مخ  املبكرة  الطفولة  أطفال  عل   الحظنا 
جا ت   األطفال  مخ  الفئة  هذه  خلصاغص  املعلمات  وىلدراك 
السؤال   عخ  اإلجابة  مشكلتوا    لتمثل  اليت  الدراسة  هذه 

ما  يتاآل معرفة :  اإلدارك ب الروضة    معلمات   مستوى    صعوابت 
هذا  ؟ ولفرع مخ  صعوابت التعل املعرضني خلطر  طفال  لدى األ

 ية: لالسؤال األسئلة الفرعية اآل
اب   ما − الروضة  معلمات  معرفة  عملية  مستوى  ضطراابت 

الروضة  أطفال  لدى  واملعاجلة  طر  خل  املعرضني  الت وي  
 ؟ صعوابت التعل 

ابما   − الروضة  معلمات  معرفة  اإلدراك  ضطراابت  مستوى 
الروضة أطفال  لدى  صعوابت  خلطر  املعرضني    البصري 

 ؟ التعل 
الروضة  ما   − معلمات  معرفة  اإلدراك  ابمستوى  ضطراابت 

الروضة  أطفال  لدى  صعوابت  خلطر  املعرضني    السمعي 
 ؟ التعل 
التميي   ضطراابت  مستوى معرفة معلمات الروضة ابما   −

صعوابت    خلطر   املعرضني  الروضة  اللمسي لدى أطفال 
 ؟ التعل 

 أهداف الدراسة:  
:  يتسة التعرع عل  اهلدع الرغيس اآل هذه الدرا  حاولت

عل    معرفةالتعرع  صعوابت  بالروضة    معلمات  مستوى 
األ  اإلدارك خلطر  طفال  لدى  .  التعل   صعوابت املعرضني 

 ية: لية اآلولفرع مخ هذا اهلدع األهداع الفرع
عل − معلمات مستوى      التعرع  الروضة    معرفة 

أطفال  اب لدى  واملعاجلة  الت وي   عملية  ضطراابت 
 . صعوابت التعل املعرضني خلطر  الروضة 

عل    − الروضة  التعرع  معلمات  معرفة  مستوى 
الروضة اب أطفال  لدى  البصري  اإلدراك    ضطراابت 

 . املعرضني خلطر صعوابت التعل 
عل    − الروضة  التعرع  معلمات  معرفة  مستوى 

الروضة ضطراابت  اب أطفال  لدى  السمعي    اإلدراك 

 صعوابت التعل . خلطر  املعرضني 
ضطراابت  مستوى معرفة معلمات الروضة ابالتعرع عل   −

الروضة  أطفال  لدى  اللمسي  خلطر    املعرضني   التميي  
 صعوابت التعل . 

 أمهية الدراسة:  
 لتضح أ ية الدراسة   اجلوانب اآللية: 

الدراسة   .1 نتاغج هذه  العاملني   امليدان الرتبوي  قد لفيد 
 صعوابت التعل .  ي   التدخل املبكر ألطفال الروضة ذو 

قد لسو  هذه الدراسة   حتسني ولطو ر برامج التدخل   .2
 املبكر. 

اليت سوع خترج   .3 والتوصيات  االقرتاحات  مخ  االستفادة 
 هبا هذه الدراسة.  

 حدود الدراسة:  
 لقتصر الدراسة عل  احلدود اآللية:  

أجر ت هذه الدراسة للتعرع عل   احلدود املوضوعية:  .1
خلطر   املعرضني طفال لدى األ  صعوابت اإلدراك موضوع  

 . صعوابت التعل  
البشر ة:   .2 عل   احلدود  الدراسة  هذه  معلمات  طبقت 

مبد نة    احلكومية واألهلية     الروضات   طفال ر   األ
 الر  . 

األطفال  ا .3 ر    الدراسة  هذه  لغطي  املكانية:  حلدود 
 مبد نة الر  . احلكومية واألهلية  

 ه. 1437 عام  هذه الدراسة  نفذت  احلدود ال منية: .4

 مصطلحات الدراسة:  
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 صعوابت التعلم يف اإلدراك: 
حتتل اضطراابت اإلدراك موقع ا مرك    بني صعوابت التعل       

واضطراابت  عامة  بصفة  بصفة    النماغية  املعرفية  العمليات 
بوصف األساسية.  خاصة   النفسية  العمليات  مخ  واحدة  وا 

أن   وكالفنت  مخ كريك  وضعوا كل  اليت  التعر فات  ولفرت  
لؤثر   اإلدراكية  الصعوابت  بينوا  ومخ  النماغية  التعل   صعوابت 

 (.  2014صياح      حتصيل األطفال   اجملاالت األكادميية  
  Perception اإلدراك

الع  هو      التعرعأحد  لتضمخ  اليت  النفسية  املعرفية      مليات 
ىل      التنظي  و  والوصول  احلسية  املعلومات  لفسري  أو  والرتمجة 

 (. 2013    وصابر معىن مستخلص  حمروس 
املعرفية       العمليات  عخ  مستقلة  لكون  ال  اإلدراك  عملية  وأن 

لشكل   وىلمنا  العمليات  األخرى  وبني  بينوما  د ناميكية  عملية 
 (. 2010   فوي لتأثر ابلتعل  السابق وكذلك لؤثر فيه  الظاهر

 Perception Disorderاضطراابت اإلدراك      

والبصر ة     السمعية  احلواس  أنظمة  خلل        هو 
    واضطراب اإلدراك السمعي  شمل صعوبة   التميي  السمعي

السمعية السمعي   والذاكرة  اإلدراك     والتسلسل  واضطراب 
البصري  التميي   صعوبة  الذاكرة  وصعو    البصري  شمل  بة 

 Hardman, et)  ىلدراك العلقات املكانيةوصعوبة       البصر ة 

al. 1996) 

  Perception Disabilites اإلدراكصعوابت  مظاهر
ذوي        األطفال  عند  اإلدراك  لصعوابت  مظاهر  عدة  هناك 

 صعوابت التعل  وهي: 
البصري:  اإلدراك  األطفال صعوابت      اضطراابت  قد  واجه 

شكلوا   حيث  مخ  البصر ة  املثريات  م   الطفل  لعامل  كيفية 
وال  قصد     ا  ميثلوا ي ها معىن حقيقؤ عطا ىلو     وح موا وعلقاهتا

ىلذ قد  فتقر الفرد ذو صعوابت     بصار هنا قصورا    حدة اإل
ثر عل   ؤ الصاغبة للمثريات البصر ة وهذا  التعل  ىل  التفسريات  

 ب األكادميي. اجلان

قد  واجه األطفال صعوبة      اضطراابت اإلدراك السمعي:
قد   ىلذ  الكامل.  املعىن  لشكيل  الذي  ؤثر    املسموع  ىلدراك 
ميي    أن  ال  ستطي   لكنه  عاد ة  مس   حدة  الطفل  ميتلك 
القدرة   عدم  مثل  واالختلع.  التشابه  حيث  مخ  األصوات 

ومخ مظاهرها     عل  يفيي  صوت جرس البيت وجرس التلفون 
 صعوبة يفيي  األطفال للكلمات أو األصوات املتشاهبة.  

لطر املعرضني  التعلم:   األطفال  أبهن   عر     صعوابت  فون 
األطفال الذ خ  عانون مخ القصور   املوارات قبل األكادميية  
أن  عاين   ىل   بعد  فيما  مما  ؤدي  ابلروضة   التحاقو   أثنا  

ال  لعل     صعوابت  مخ  احلساب  الطفل  أو  الكتابة  أو  قرا ة 
 (   2013 خوج  

 : منهجية الدراسة وإجراءاهتا

 : منهج الدراسة 
املستخدم     الوصفي  هذه  املنوج  املنوج  هو  الدراسة 

ألنه  وت  بدراسة الظاهرة كما لوجد   الواق   عخ    التحليلي 
ولنظيموا   ولصنيفوا  عنوا  والبياانت  املعلومات  مج   طر ق 
لعميمات   أو  استنتاجات  ىل   الوصول  هبدع  عنوا  والتعبري 
مخ   والذي  عد  دراسته  لت   الذي  الواق   لطو ر  لساعد   

للتعرع عل    املناهج مل مة   معلمات    معرفةمستوى  أنسب 
اإلدراكبالروضة   األ  صعوابت  طر  خلاملعرضني  طفال  لدى 

 . صعوابت التعل  
 : جمتمع وعينة الدراسة 

مخ        الدراسة  اتم   األطفال  لكون  ر    معلمات  مجي  
عينة    ال  يفثلت     حني   (2177والبال  عددهخ    مبد نة الر  

عشواغية   عددها  بسيطة  عينة  معلمة 55بل   ضات  رو      ( 
   . األطفال احلكومية واألهلية مبد نة الر  

   خصائص أفراد عينة الدراسة:  
عل        الدراسة  هذه  مخ  لقوم  اموعة  معلمات  استفتا  

ر   األطفال   الروضات احلكومية واألهلية مبد نة الر     
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والوظيفية  و  الشخصية  خبصاغص  املتعلقة  املستقلة  املتغريات 
     الدراسة هي:  سنوات اخلربة  الدورات التدر بية(.ألفراد عينة 

يتعلق بسنوات الربة:  %( مخ ىلمجايل  52.7 تبني أن    فيما 
سنوات(  وه  الفئة    5الدراسة سنوات خربهتخ  أقل مخ    أفراد 

ها  أفراد%( مخ ىلمجايل  36.4أن  و   الدراسة   أفراداألكرب مخ  
خربهتخ   أن    10سنوات  وجد  حني  فأكثر(     سنوات 

ىلمجايل10.9  مخ  بني   فراداأل  %(  ما  لرتاوح    سنوات خربهتخ 
الدراسة  وهذه    أفراد سنوات(  وه  الفئة األقل مخ   10ىل     5 

بني   اخلربة  سنوات  لنوع  عل   لدل  مما    أفرادالنتي ة  الدراسة 
خيدم أهداع الدراسة وذلك للحصول عل  است اابت متنوعة  

 ومتعددة بتنوع سنوات اخلربة. 
ابلدورات   يتعلق  الاصة:  التدريبية فيما  الرتبية  جمال    يف 

أن   النتاغج  ىلمجايل  47.3لكشف  مخ  الدراسة  مل    أفراد %( 
حيصلوا عل  دورات لدر بية   اال الرتبية اخلاصة(  وه  الفئة  

مخ   حني  الدراسة     أفراداألكرب  أن     مخ  30.9وجد   )%
الرتبية    أفرادىلمجايل   اال  عل   دورلني    حصلوا  الدراسة 

الدراسة    أفراد%( مخ ىلمجايل  21.8اخلاصة(  وأخريا  وجد أن  
النتي ة    وه  الفئة األقل     احدة( و   حصلوا عل   دورة ول ظور 

الدراسة مل حيصلوا عل     أفرادالسابقة أن ما  قارب مخ نصف  
دورات   عقد  بضرورة  الباحثتان  لوصي  لذلك  لدر بية  دورات 
لدر بية   اال الرتبية اخلاصة ملعلمات ر   األطفال الليت  

 مل حيصلخ عل  دورات لدر بية. 
 أداة الدراسة: 

املتب        البياانت املراد مجعوا  وعل  املنوج  بنا   عل  طبيعة 
   هلذه الدراسة أداة  االستبانة  الباحثتان  خدمت ست  ا  الدراسة  

مبوضوع   الصلة  ذات  املراج   عل   الباحثتان  اعتمدت  وقد 
لناولت   اليت  والبحوث  الدراسة   أو ج   مخ مشكلة  الدراسة 

الدراسة.   أو حماور مخ موضوع  مخ  أج ا   االستبانة  ولكونت 
 : عل  النحو اآليت و ا ج أ خ 

الدراسة واليت    أ/ اجلزء األول: املتغريات ألفراد  و شتمل عل  
اال   التدر بية    الدورات  عدد  اخلربة   يفثلت    سنوات 

 الرتبية اخلاصة(. 
الثاين:  اجلزء  لقيس    ب/  واليت  الدراسة   عل  حماور  و شتمل 

معرفة الروضة   مستوى  ذوي  خب  معلمات  األطفال  صاغص 
وقد اشتمل   املعرضني خلطر صعوابت التعل   صعوابت اإلدراك
 ( عبارة  موطعة عل  أربعة حماور وه : 23هذا اجل   عل   

األول: − ذوي    احملور  األطفال  عملية  خصاغص  اضطراابت 
واملعاجلة التعل     الت وي   و شتمل  املعرضني خلطر صعوابت 
 عبارات. ( 5هذا احملور عل   

الثاين:  − األطفال ذوي    احملور  اإلدراك  خصاغص  اضطراابت 
التعل   البصري  صعوابت  خلطر  هذا  املعرضني  و شتمل    
 . عبارات( 7عل    احملور

اضطراابت اإلدراك  خصاغص األطفال ذوي    احملور الثالث:  −
التعل    السمعي صعوابت  خلطر  هذا  املعرضني  و شتمل    

 ( عبارات. 6احملور عل   
الرابع: − ذوي    احملور  األطفال  التميي   اخصاغص  ضطراابت 

التعل   اللمسي صعوابت  خلطر  هذا  املعرضني  و شتمل    
 ( عبارات. 5احملور عل   

ا الفقرات  مخ  فقرة  حتمل  و قابل كل  قاغمة  لسابقة 
  (. متحقق  متحقق ىل  حد ما  غري متحقق ية:   ل العبارات اآل

 Closed)    ىلعداد احملاور الشكل املغلق  لبنت الباحثتان وقد  

Questionnaire)  حي لكل  الذي  احملتملة  االست اابت  دد 
 سؤال 

أداة   مخ:  الدراسة صدق  التأكد  مخ    مت  الدراسة  أداة  صد  
 : خلل اآليت

 face validityأ/الصدق الظاهري )الارجي( لألداة 
ما   قياس  الدراسة    أداة  صد   مدى  عل   للتعرع 

لقياسه   الباحثتان وضعت  املبدغية    قامت  صورهتا  بعرضوا   
مخ   للتأكد  األكادمييني   احملكمني  مخ  اموعة  صدقوا  عل  

و  حول مدى وضوح صياغة  غرا آالظاهري وذلك الستطلع  
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االستبانة  عبارات  مخ  عبارة  ما  نبغي     كل  ولصحيح 
مدى أ ية وملغمة كل عبارة للمحور الذي  لصحيحه منوا  و 

لنتمي ىلليه  ومدى مناسبة كل عبارة لقياس ما وضعت ألجله   
مخ   حمور  أي  عبارات    مخ  ما  رون  حذع  أو  ىلضافة  م  

ومقرتحاهت    لوجيواهت   وعل  ضو   الباحثتان احملاور؛    لوصلت 
 . للستبانة بصورهتا النواغية 

 
 
 
 

 لألداة: ب/ صدق االتساق الداخلي  

قامت       الدراسة  ألداة  الظاهري  الصد   مخ  التأكد  بعد 
ر  معلمات  مخ  عينة  عل   ميدانيا   بتطبيقوا    وضات الباحثتان 

ااألكومي  احلاألطفال   جتمي   وبعد  قامت  هلي  الستباانت 
برتمي   ابس ها  الباحثتان  البياانت.  احل م  وىلدخال  تخدام 

االاإلحصاغية   هلا  للعلوم  واليت  رم   مث    (SPSS)جتماعية  ومخ 
مت حساب االلسا   و قامت حبساب معامل االرلباط بريسون   

الكلية   ابلدرجة  البنود  ارلباط  معاملت  خلل  مخ  الداخلي 
ط  ا معاملت االرلب  كما مت حساب  للمحور الذي لنتمي ىلليه 

ل الكلية  والدرجة  حمور  درجة كل  عل   بني  وذلك  لستبانة  
 : يت النحو اآل

 1جدول 
 الذي تنتمي إليه  ابلدرجة الكلية للمحور االستبانةمعامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات 

 معامل االرتباط   م معامل االرتباط   م
 اإلدراك السمعيضطراابت  خصائص ذوي ا ضطراابت عملية التجهيز واملعاجلةخصائص ذوي ا

1 0.669*** 1 0.702** 

2 0.625** 2 0.811** 

3 0.765** 3 0.763** 

4 0.589** 4 0.790** 

5 0.705** 5 0.773** 

 **0.793 6 ضطراابت اإلدراك البصريخصائص ذوي ا

 اضطراابت التميي  اللمسي خصاغص ذوي   **0.667 1
2 0.686** 1 0.760** 

3 0.671** 2 0.656** 

4 0.709** 3 0.728** 

5 0.518** 4 0.735** 

6 0.778** 5 0.782** 

7 0.659**  

 فأقل  0.05فأقل                    * دالة عند مستوى الداللة    0.01** دالة عند مستوى الداللة  
 (1  رقـ  ابجلـدولمخ خلل استعرا  النتاغج املوضـحة      

لبـــني أن قـــي  معـــاملت االرلبـــاط بـــني درجـــة العبـــارة والدرجـــة 
دالـة ىلحصـاغيا  عنـد مسـتوى  الكلية للمحـور الـذي لنتمـي ىلليـه

فأقل ومجيعوـا قـي  موجبـة. وهـذا  شـري  0.05أو    0.01داللة  
ىل  صــــــد  فقــــــرات اجملــــــال وقياســــــوا للســــــمة الــــــيت وضــــــعت 

 لقياسوا.
2جدول   

 معامالت االرتباط بني درجة كل حمور من حماور الدراسة ابلدرجة الكلية لالستبانة 
 معامل االرتباط   حماور االستبانة 

 **0.792 اضطراابت عملية الت وي  واملعاجلة ذوي  خصاغص            احملور األول 
 **0.842 اضطراابت اإلدراك البصري خصاغص ذوي   احملور الثاين
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 فأقل                     0.01** دالة عند مستوى الداللة  
( أن قــــــي  2  رقـــــ  لبـــــني مـــــخ النتـــــاغج املوضــــــحة ابجلـــــدول

معاملت االرلباط بني درجة احملور والدرجـة الكليـة للسـتبانة 
فأقـــل ومجيعوـــا قـــي   0.01دالـــة ىلحصـــاغيا  عنـــد مســـتوى داللـــة 

موجبة. وهذا  شري ىل  صـد  حمـاور الدراسـة وقياسـوا للسـمة 
 اليت وضعت لقياسوا.

لقيــــــــاس ثبــــــــات أداة :  Reliability ثبااااااااات أداة الدراسااااااااة
 الدراســـة  االســـتبانة( اســـتخدمت الباحثتـــان  معادلـــة كرونبـــا 

ــا ــاغج   (Cronbach'aAlpha ألفــــ  علــــــ  النحــــــووجــــــا ت النتــــ
 .(3اجلدول   املوض ح  

3جدول   
 "ألداة الدراسة" ألفا امل كرونباخ يوضح "قيم مع

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود االستبانة حماور   سةار حماور الد 
 0.689 5 اضطراابت عملية الت وي  واملعاجلة خصاغص األطفال ذوي   احملور األول 
 0.789 7 اضطراابت اإلدراك البصري خصاغص األطفال ذوي   احملور الثاين
 0.866 6 اضطراابت اإلدراك السمعي خصاغص األطفال ذوي   احملور الثالث 
 0.782 5 اضطراابت التميي  اللمسي خصاغص األطفال ذوي   احملور الراب  

 0.911 23 (. الثبات العام ألداة الدراسة  حماور الدراسة
       

بني أن ل( 3ا  النتاغج املوضحة ابجلدول  مخ خلل استعر 
ــا   ــا معــــاملت الثبــــات كرونبــ ــة ألفــ ــة مرلفعــ  فقــــدحملــــاور الدراســ

ممــــــا  ــــــدل علــــــ  أن (  0.866و  0.689لراوحــــــت مــــــا بــــــني  
عتماد ميكخ االمخ مث االستبانة لتمت  بدرجة عالية مخ الثبات و 

 عليوا   التطبيق امليداين. 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية:
مت أســـئلة الدراســـة وحتليـــل البيـــاانت الـــيت  لإلجابـــة عـــخ      
ــا   ــتخدمجعوـ ــةم اسـ ــاليب اإل اموعـ ــخ األسـ ــبة مـ ــاغية املناسـ حصـ

 هلــا ابســتخدام احلــ م اإلحصــاغية للعلــوم االجتماعيــة  الــيت  رمــ 
(SPSS)  وذلك بعد أن مت لرمي  وىلدخال البياانت ىل  احلاسب

تبانة الشـــــكل املغلـــــق لبنـــــت الباحثتـــــان   ىلعـــــداد االســـــو اآليل  
ــل فقـــــرة ــت اابت احملتملـــــة لكـــ ــتخدمتف  الـــــذي حيـــــدد االســـ  ااســـ

ــري  ــا  غـ مقيـــاس ليكـــرت الثلثـــي  متحقـــق  متحقـــق ىل  حـــد مـ
والنســب املئو ــة  واملتوســط  متحقــق(  ومت حســاب التكــرارات

ــاحن  واالملـــــــراع املعيـــــــاري ومعامـــــــل االرلبـــــــاط بريســـــــون   احلســــ
حتليل التبا خ  استخدام اختبار(  كما مت  ألفا  ومعامل  كرونبا 

واسـتخدام اختبـار  أقـل  (، ONE WAY ANOVAاألحـادي  
ــاغية  ،(LSD)فـــــر  معنـــــوي(  وذلـــــك ابســـــتخدام احلـــــ م اإلحصـــ

(SPSS)    4لنحصل عل  التصنيف الذي  وضحه اجلـدول:)

 4جدول  
 الدراسة توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة 

 التحققمدى   الرتميز درجة التحقق 
1.66 1 غري متحقق  ىل      مخ   1  

2.33ىل      2 متحقق ىل  حد ما  مخ    1.67  
3ىل      2.34مخ   3 متحقق  

 **0.883 اضطراابت اإلدراك السمعي ذوي  خصاغص   احملور الثالث 
 **0.803 اضطراابت التميي  اللمسي خصاغص ذوي   احملور الراب  
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 : عرض وحتليل بياانت الدراسة ومناقشة نتائجها
 نص على: يوالذي  األولالنتائج املتعلقة ابلسؤال   
ابما    الروضة  معلمات  معرفة  عملية  مستوى  ضطراابت 

الروضة  أطفال  لدى  واملعاجلة  لطر    التجهيز  املعرضني 
 ؟ صعوابت التعلم 

هذا السؤال مت حساب التكرارات والنسب املئو ة    خ لإلجابة ع     
الست اابت   والرلب  املعيار ة  واالملرافات  احلسابية  واملتوسطات 

األطفال   ر    اب معلمات  معرفتوخ  عملية  ملستوى  ضطراابت 
الروض أطفال  لدى  واملعاجلة  صعوابت  الت وي   خلطر  املعرضني  ة 

 : ( 5 وجا ت النتاغج كما  وضحوا اجلدول     التعل 
  5جدول

 املعرضني لطر صعوابت التعلم ضطراابت عملية التجهيز واملعاجلة لدى أطفال الروضةاب ملستوى معرفتهناستجاابت معلمات رايض األطفال 

بارة 
 الع

رقم
 

 الفقرات

ت   
رارا

لتك
ا

سب 
والن

 

املتوسط   التحقق درجة  
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

درجة 
 التحقق 

 الرتتيب 
متحقق ىل   متحقق

 حد ما 
غري 
 متحقق

سرتجاع  ا     ئ ا ظور بعض األطفال بط 1
 املعلومات اليت ذكرهتا املعلمة. 

 

 1 متحقق 601. 2.44 3 25 27 ك
 ٪ 49.1 45.5 5.5 

متحقق ىل   519. 1.91 10 40 5 ك األنشطة. غالبا   رفض الطفل أدا    2
 حد ما 

5 
 ٪ 9.1 72.7 18.2 

  الرتكي     الطفل اخنفا  بدو لدى   3
 م  املعلمة. 

 7.3 45.5 47.3 ٪  2 متحقق 627. 2.40 4 25 26 ك
 ظور الطفل ردود فعل غري مقبولة   4

 كالغضب الشد د. 
متحقق ىل   629. 2.11 8 33 14 ك

 حد ما 
4 

 ٪ 25.5 60 14.5 
لتذكر   احيتاج بعض األطفال وقت   5

 األشكال اهلندسية املعروضة عليه. 
 3 متحقق 627. 2.40 4 25 26 ك
 ٪ 47.3 45.5 7.3 

 متحقق ىل  حد ما  404. 2.25 املتوسط احلسايب العام

 درجات  3* املتوسط احلساحن مخ  
مااا  تبااني( 5)ماان خااالل اسااتعراض النتااائج املوضااحة ابجلاادول 

 :يتأي
الدراســة حــول عينــة  أفــراد  درجــة موافقــة  لفــاوات   هنــاكأن  -أ

ضـــطراابت عمليـــة الت ويـــ  واملعاجلـــة لـــدى مســـتوى معـــرفتوخ اب
لراوحــت  فقـد  املعرضـني خلطـر صـعوابت الـتعل  أطفـال الروضـة

 1.91متوســطات مــوافقتوخ علــ  عبــارات هــذا احملــور مــا بــني  
مخ  الثانية والثالثة الفئتني( وهذه املتوسطات لق    2.44ىل   

 لشــريان ىل  درجــة  متحقــق ىل  نيواللتــاملقيــاس املتــدرج الثلثــي 
نتــــاغج أن معلمــــات ر    تبــــني مــــخ ال ىلذ  حــــد مــــا  متحقــــق(

-3-1  يوهـ  أن هناك ثلث عبارات متحققـة  خاألطفال  ر 
لراوحــت املتوســطات احلســابية هلــذه العبــارات مــا بــني  فقــد(  5
(  وهــذه املتوســـطات لقـــ  ابلفئـــة الثالثـــة مـــخ 2.44ىل   2.40 

(  3ىل   2.34املقيـــاس املتـــدرج الثلثـــي والـــيت لـــرتاوح مـــا بـــني  

نتـاغج وهي الفئة اليت لشري ىل  درجـة متحقـق  كمـا  تبـني مـخ ال
ــر  (5 املوضـــحة ابجلـــدول  ــال  ـ ــات ر   األطفـ خ أن أن معلمـ

 واللتــني بلــ  (4-2 ىل  حــد مــا و ــا  تــنيهنــاك عبــارلني متحقق
ــطوما احلســـــاحن  مت ــ  التـــــوايل  وهـــــذه 2.11   1.91وســـ ( علـــ

املتوسطات لق  ابلفئة الثانية مـخ املقيـاس املتـدرج الثلثـي والـيت 
(  وهـــي الفئـــة الـــيت لشـــري ىل  2.33ىل   1.67لــرتاوح مـــا بـــني  

ىل  حـــد مـــا  ولـــدل هـــذه النتي ـــة علـــ  لفـــاوت  متحقـــقدرجـــة 
وجوـات نظـر معلمـات ر   األطفــال حـول العبـارات املتعلقــة 

ابضـــطراابت عمليـــة الت ويـــ  واملعاجلـــة لـــدى مبســـتوى معـــرفتوخ 
   . املعرضني خلطر صعوابت التعل   أطفال الروضة

ــارة   .1 ــا ت العبــ ــر( وهي"1جــ ــال بط  ظوــ ا بعــــض األطفــ ــ    ئــ
ابملرلبة األو  بـني   "ع املعلومات اليت ذكرهتا املعلمةاسرتجا 

ســــــــتوى معرفــــــــة معلمــــــــات الروضــــــــة العبــــــــارات املتعلقــــــــة مب
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 ضطراابت عملية الت وي  واملعاجلـة لـدى أطفـال الروضـةاب
 2.44    مبتوسـط حسـاحناملعرضني خلطر صعوابت التعل 

 (. 0.601واملراع معياري    (3مخ 
ــارة   .2 ــا ت العبــ ــا ( وهي" بــــدو لــــدى 3جــ    الطفــــل اخنفــ

ــة " ــ  املعلمــ ــ  مــ ــارة   الرتكيــ ــاج بعــــض 5والعبــ ــي "حيتــ ( وهــ
لتـــذكر األشـــكال اهلندســـية املعروضـــة عليـــه"  ااألطفـــال وقتـــ  

ــة  ــارات املتعلقــــ ــة بــــــني العبــــ ــة الثانيــــ ــة مبابملرلبــــ ــتوى معرفــــ ســــ
عمليــــة الت ويــــ  واملعاجلــــة  ضــــطراابتمعلمــــات الروضــــة اب
ــدى أطفــــال الروضــــة ــني خلطــــر صــــعوابت الــــتعل  لـ   املعرضـ
ــط حســــــــاحن واملــــــــراع معيــــــــاري   (3مــــــــخ  2.40  مبتوســـــ

 0.627 .) 
" غالبا   رفض الطفل أدا  األنشطة( وهي"2جا ت العبارة   .3

ــة  ــارات املتعلقـــ ــني العبـــ ــرية بـــ ــة األخـــ ــة مبابملرلبـــ ــتوى معرفـــ ســـ
عمليــــة الت ويــــ  واملعاجلــــة  ضــــطراابتمعلمــــات الروضــــة اب

ــة ــال الروضــ ــتعل   لــــدى أطفــ ــعوابت الــ ــر صــ  املعرضــــني خلطــ
ــط حســــــــاحن واملــــــــراع معيــــــــاري   (3مــــــــخ  1.91  مبتوســـــ

 0.519 .) 
ابضـطراابت  بل  املتوسط احلسـاحن العـام للمحـور املتعلـق -ب  

(  3مخ  2.25  عملية الت وي  واملعاجلة لدى أطفال الروضة

مـــخ املقيـــاس املتـــدرج الثلثـــي  الثانيـــةوهـــذا املتوســـط  قـــ  ابلفئـــة 
معلمـات ن ىل  أي متحقـق ىل  حـد مـاوهي الفئة اليت لشري ىل  

ضــطراابت عمليــة مســتوى معــرفتوخ ابخ أن ر   األطفــال  ــر 
املعرضني خلطر صعوابت  الروضة  الت وي  واملعاجلة لدى أطفال

 . متحققة ىل  حد ماالتعل  
 (2005ولتفـق هـذه الدراسـة مــ  دراسـة عبـدهللا وســليمان      

القصـــــــــــــور   موـــــــــــــارة اإلدراك الفونولـــــــــــــوجي للكلمـــــــــــــات أبن 
 .%13.03بنسبة  اضطراابت عملية الت وي  واملعاجلة( أييت 

 والذي ينص على: الثاينالنتائج املتعلقة ابلسؤال 
اإلدراك  ضاااطراابتمساااتوى معرفاااة معلماااات الروضاااة ابماااا  

املعرضاااني لطااار صاااعوابت  البصاااري لااادى أطفاااال الروضاااة
 ؟التعلم

هـــذا الســـؤال مت حســـاب التكـــرارات والنســـب  خلإلجابـــة عـــ    
املئو ــــــة واملتوســــــطات احلســــــابية واالملرافــــــات املعيار ــــــة والرلــــــب 

ــت اابت  ــة الســــــــ ــتوى معرفــــــــ ــات ر   األطفـــــــــــال مســــــــ معلمــــــــ
املعرضــــني  ضــــطراابت اإلدراك البصــــري لــــدى أطفــــال الروضــــةاب

 عل  النحـو املوضـ ح  وجا ت النتاغج  ل  ت التعخلطر صعواب
 :(6 اجلدول 

 6جدول 
 املعرضني لطر صعوابت التعلم  ضطراابت اإلدراك البصري لدى أطفال الروضةاب مبستوى معرفتهناستجاابت معلمات رايض األطفال 

بارة 
 الع

رقم
 

 الفقرات

ت   
رارا

لتك
ا

سب 
والن

 

املتوسط   درجة التحقق 
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

 الرتتيب  درجة التحقق 
متحقق إىل   متحقق

 حد ما 
غري  
 متحقق

جيد بعض األطفال صعوبة   التميي    1
ذ( عند  -بني احلروع املتشاهبة  د

 عليه.   .عرضوا

 1 متحقق 571. 2.45 2 26 27 ك
 ٪ 49.1 47.3 3.6 

 فشل بعض األطفال   ىلكمال احلرع   2
 الكلمة. الناقص    

 3 متحقق 704. 2.36 7 21 27 ك
 ٪ 49.1 38.2 12.7 

طفال صعوبة    األ جه بعض  اقد  و  3
 املطابقة بني مناذج احلروع. 

متحقق ىل   666. 1.96 13 31 11 ك
 حد ما 

4 
 ٪ 20 56.4 23.6 

 واجه بعض األطفال صعوبة   املقارنة   4
 بعيد(.   -بني املسافات  قر ب 

متحقق ىل   611. 1.82 16 33 6 ك
 حد ما 

6 
 ٪ 10.9 60 29.1 

 واجه بعض األطفال صعوبة التميي  بني   5
 ( 6_2األرقام املتشاهبة مثل  

 2 متحقق 571. 2.45 2 26 27 ك
 ٪ 49.1 47.3 3.6 
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بارة 
 الع

رقم
 

 الفقرات

ت   
رارا

لتك
ا

سب 
والن

 

املتوسط   درجة التحقق 
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

 الرتتيب  درجة التحقق 
متحقق إىل   متحقق

 حد ما 
غري  
 متحقق

جه الطفل صعوبة   ىلكمال غلق  ا و  6
  ذا عرضتمثل املرب ( ىل شكل  صورة  
 أمامه. 

متحقق ىل   666. 1.76 20 28 7 ك
 حد ما 

7 
 ٪ 12.7 50.9 36.4 

 عاين األطفال صعوبة يفيي  الشكل   7
واألرضية مثل ىلجياد صورة عصفور فو   

 الش رة. 

متحقق ىل   712. 1.89 17 27 11 ك
 حد ما 

5 
 ٪ 20 49.1 30.9 

 ما   متحقق ىل  حد 435. 2.10 املتوسط احلساحن العام 
 .درجات  3* املتوسط احلساحن مخ 

( 6)رقااام ماان خاااالل اساااتعراض النتاااائج املوضاااحة ابجلااادول 
 :يتما أي يتبني

الدراســـــة حــــــول  أفـــــراد  درجـــــة موافقــــــة  أن هنـــــاك لفـــــاوات   -أ
ضــطراابت اإلدراك البصــري مســتوى معرفــة معلمــات الروضــة اب

لراوحـت متوسـطات مـوافقتوخ علـ    فقـد   لدى أطفال الروضـة
ــا بـــــــــني   ( وهـــــــــذه 2.45ىل   1.76عبـــــــــارات هـــــــــذا احملـــــــــور مـــــــ

املتوســطات لقــ    الفئتــني الثانيــة والثالثــة مــخ املقيــاس املتــدرج 
ــا   ــد مــــ ــة  متحقــــــق ىل  حــــ الثلثــــــي واللتــــــني لشــــــريان ىل  درجــــ

نتــــاغج أن معلمــــات ر   األطفــــال  تبــــني مــــخ ال ىلذمتحقــــق(  
 فقــد(  2-5-1  يعبــارات متحققــة وهــ خ أن هنــاك ثــلث ــر 

ىل   2.36ت ما بني  لراوحت املتوسطات احلسابية هلذه العبارا
(  وهـــــذه املتوســـــطات لقـــــ  ابلفئـــــة الثالثـــــة مـــــخ املقيـــــاس 2.45

(  وهــــي 3ىل   2.34املتــــدرج الثلثــــي والــــيت لــــرتاوح مــــا بــــني  
ــا  تبــــني مــــخ النتــــاغج  الفئــــة الــــيت لشــــري ىل  درجــــة متحقــــق  كمــ

ــر  (6 املوضـــحة ابجلـــدول  ــال  ـ ــات ر   األطفـ خ أن أن معلمـ
ــة عبـــارات أربـــ هنـــاك  ــا  متحققـ ( 6-4-7-3  يوهـــىل  حـــد مـ
لراوحـــــت املتوســـــطات احلســـــابية هلـــــذه العبـــــارات مـــــا بـــــني  فقـــــد

  وهــذه املتوســـطات لقــ  ابلفئـــة الثانيــة مـــخ (1.96ىل   1.76 
ــا بــــــني   ىل   1.67املقيــــــاس املتــــــدرج الثلثــــــي والــــــيت لــــــرتاوح مــــ

ىل  حــد مــا   متحقــق(  وهــي الفئــة الــيت لشــري ىل  درجــة 2.33
ي ـة علـ  لفـاوت وجوـات نظـر معلمـات ر   ولدل هذه النت

ابضـطراابت مبسـتوى معـرفتوخ األطفال حـول العبـارات املتعلقـة 
 . اإلدراك البصري لدى أطفال الروضة

بعض األطفال صـعوبة   جيد( وهي"1جا ت العبارة   .1
 "عليـه ذ( عنـد عرضـوا-  التميي  بني احلـروع املتشـاهبة  د

( وهي" واجــه بعــض األطفـال صــعوبة التمييــ  بــني 5العبـارة  
ابملرلبــة األو  بــني العبــارات (" 6_2األرقــام املتشــاهبة مثــل  

ضطراابت اإلدراك ستوى معرفة معلمات الروضة ابمباملتعلقة  
مـخ  2.45    مبتوسـط حسـاحنروضـةالبصري لدى أطفـال ال

 (. 0.571واملراع معياري    (3
 واجــــــه بعــــــض األطفــــــال ( وهي"4جــــــا ت العبــــــارة   .2

ابملرلبــة  "بعيــد( -صــعوبة   املقارنــة بــني املســافات  قر ــب
ستوى معرفـة معلمـات بني العبارات املتعلقة مب قبل األخرية
 الروضـةاإلدراك البصري لـدى أطفـال ضطراابت  الروضة اب

ــط حســــــــاحن واملــــــــراع معيــــــــاري   (3مــــــــخ  1.82  مبتوســـــ
 0.611 .) 
جــــه الطفــــل صــــعوبة   ا( وهي" و 6جــــا ت العبــــارة   .3

" ذا عرضـت أمامـهمثل املرب ( ىل شكل صورة ىلكمال غلق  
ــة مب ــارات املتعلقـــ ــني العبـــ ــرية بـــ ــة األخـــ ــة ابملرلبـــ ــتوى معرفـــ ســـ

ــة اب ــات الروضــــ ــدى معلمــــ ــري لــــ ــطراابت اإلدراك البصــــ ضــــ
  (3مـــــــخ  1.76    مبتوســـــــط حســـــــاحن الروضـــــــةأطفـــــــال 

 (. 0.666واملراع معياري  
ابضـطراابت بل  املتوسط احلسـاحن العـام للمحـور املتعلـق  -ب  

ــال الروضـــة (  وهـــذا 3مـــخ  2.10  اإلدراك البصـــري لـــدى أطفـ
املتوســـط  قـــ  ابلفئـــة الثانيـــة مـــخ املقيـــاس املتـــدرج الثلثـــي وهـــي 

ن معلمات ر   ىل  أي حد ماة اليت لشري ىل  متحقق ىل  الفئ
اإلدراك ضــــــــطراابت مســــــــتوى معــــــــرفتوخ ابخ أن األطفــــــــال  ــــــــر 



 ...خلود راشد الكثريي ونورة علي الكثريي: مستوى معرفة معلمات الروضة بصعوابت اإلدراك لدى األطفال املعرضني خلطر 

 

159 

املعرضــني خلطــر صــعوابت الــتعل  البصــري لــدى أطفــال الروضــة 
  متحققة ىل  حد ما.

الكثـريي   دراسـة ولتفق هذه النتي ة ىل  حد ما م  نتاغج     
ــ  ( 2015 ــطراابت اإلوالـــــيت دلـــــت علـــ ــال اضـــ ــه   اـــ دراك أنـــ

عوبة   نســـــخ احلـــــروع البصـــــري  لحـــــظ أن الطفـــــل جيـــــد صـــــ
 شكال اهلندسية.والكلمات واأل

ماااا نص علاااى: ياااالنتاااائج املتعلقاااة ابلساااؤال الثالاااث والاااذي 
ضااااااطراابت اإلدراك مسااااااتوى معرفااااااة معلمااااااات الروضااااااة اب

املعرضاااني لطااار صاااعوابت  السااامعي لااادى أطفاااال الروضاااة
 ؟التعلم
هـــذا الســـؤال مت حســـاب التكـــرارات والنســـب  خلإلجابـــة عـــ    

املئو ــــــة واملتوســــــطات احلســــــابية واالملرافــــــات املعيار ــــــة والرلــــــب 
مبســــــــتوى معــــــــرفتوخ ســــــــت اابت معلمــــــــات ر   األطفــــــــال ال
ــال اب وجـــا ت  الروضـــة ضـــطراابت اإلدراك الســـمعي لـــدى أطفـ

ح  النتــــــــــــــــــاغج  :(7  اجلــــــــــــــــــدول علــــــــــــــــــ  النحــــــــــــــــــو املوضــــــــــــــــــ 

 7جدول 
 املعرضني لطر صعوابت التعلم ضطراابت اإلدراك السمعي لدى أطفال الروضةمستوى معرفتهن اباستجاابت معلمات رايض األطفال على 

بارة 
 الع

رقم
 

 الفقرات
ت   

رارا
لتك

ا
سب 

والن
 

املتوسط   درجة التحقق 
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

درجة 
 التحقق 

 الرتتيب 
متحقق   متحقق

إىل حد 
 ما

غري  
 متحقق

خرة وال لتناسب م  األسئلة  لكون است ابة الطفل متأ 1
 املوجوة له. 

متحقق   621. 2.20 6 32 17 ك
ىل  حد  

 ما

3 
 ٪ 30.9 58.2 10.9 

  –خيلط األطفال بني الكلمات عند مساعوا مثل انب   2
 ابب(. 

متحقق   799. 2.25 12 17 26 ك
ىل  حد  

 ما

2 
 ٪ 47.3 30.9 21.8 

متحقق   762. 1.78 23 21 11 ك مواصلت(.   -صوات حيواانت أ   صواتاأل صعوبة لقليد   3
ىل  حد  

 ما

6 
 ٪ 20 38.2 41.8 

ج  ا   وا  التعرع عل  بعض الكلمات ىلذا مسعصعوبة   4
 منوا.

متحقق   722. 2.18 10 25 20 ك
ىل  حد  

 ما

4 
 ٪ 36.4 45.5 18.2 

الكلمات مثل حفظ  ة مخ  ل مشكلت   لذكر سلس 5
 نشودة(.  أ

متحقق   714. 2.16 10 26 19 ك
ىل  حد  

 ما

5 
 ٪ 34.5 47.3 18.2 

 1 متحقق   680. 2.38 6 22 27 ك نقص احملصول املعر  واحلصيلة اللغو ة لدى الطفل .  6
 ٪ 49.1 40 10.9 

 متحقق إىل حد ما  555. 2.16 املتوسط احلسايب العام
  درجات  3* املتوسط احلساحن مخ  

 (  تبني 7  رق  مخ خلل استعرا  النتاغج املوضحة ابجلدول     
 :يتما أي
الدراســـــة حــــــول  أفـــــراد  درجـــــة موافقــــــة  أن هنـــــاك لفـــــاوات   -أ

ضــطراابت اإلدراك الســمعي مســتوى معرفــة معلمــات الروضــة اب
لراوحـت متوسـطات مـوافقتوخ علـ    فقـدلدى أطفال الروضـة   

ــا بـــــــــني   ( وهـــــــــذه 2.38ىل   1.78عبـــــــــارات هـــــــــذا احملـــــــــور مـــــــ
املتوســطات لقــ    الفئتــني الثانيــة والثالثــة مــخ املقيــاس املتــدرج 
ــا   ــد مــــ ــة  متحقــــــق ىل  حــــ الثلثــــــي واللتــــــني لشــــــريان ىل  درجــــ

غج أن معلمــــات ر   األطفــــال نتــــا تبــــني مــــخ ال ىلذمتحقــــق(  
ــر  ــي   ــ ــة وهــ ــدة متحققــ ــارة واحــ ــاك عبــ ــد(  6خ أن هنــ ــ   فقــ بلــ

(  وهــذا املتوســط 3مــخ  2.38املتوســط احلســاحن هلــذه العبــارة  
 قـ   ابلفئــة الثالثـة مــخ املقيـاس املتــدرج الثلثـي والــيت لـرتاوح مــا 

(  وهــي الفئــة الــيت لشــري ىل  درجــة متحقــق   3ىل   2.34بــني  
أن معلمــــات  (7 مــــخ النتــــاغج املوضــــحة ابجلــــدول  كمــــا  تبــــني

عبـارات متحققـة ىل  حـد خ أن هنـاك سـس ر   األطفال  ـر 
لراوحــــــــت املتوســــــــطات  فقــــــــد  (3-5-4-1-2  ي:وهــــــــ  مــــــــا
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(  وهـــــذه 2.25ىل   1.76احلســــابية هلــــذه العبــــارات مــــا بــــني  
املتوسطات لق  ابلفئة الثانية مـخ املقيـاس املتـدرج الثلثـي والـيت 

(  وهـــي الفئـــة الـــيت لشـــري ىل  2.33ىل   1.67لــرتاوح مـــا بـــني  
درجـــة متحقـــق ىل  حـــد مـــا  ولـــدل هـــذه النتي ـــة علـــ  لفـــاوت 
وجوـات نظـر معلمـات ر   األطفــال حـول العبـارات املتعلقــة 

ــرفتوخ اب ــتوى معـ ــال مبسـ ــمعي لـــدى أطفـ ضـــطراابت اإلدراك السـ
 .   املعرضني خلطر صعوابت التعل  الروضة

( وهـي"نقص احملصـول املعـر  واحلصـيلة 6جا ت العبارة   .1
ابملرلبــة األو  بــني العبــارات املتعلقــة  "اللغو ــة لــدى الطفــل

ضــــــطراابت اإلدراك ســــــتوى معرفــــــة معلمــــــات الروضــــــة ابمب
 2.38  الســـمعي لـــدى أطفـــال الروضـــة  مبتوســـط حســـاحن

 (. 0.680واملراع معياري    (3مخ 
مـخ ة لوهي"مشـكلت   لـذكر سلسـ(  5جا ت العبـارة   .2

نشــودة(" ابملرلبــة قبـل األخــرية بــني أالكلمـات مثــل حفـظ  
ســــــــتوى معرفــــــــة معلمــــــــات الروضــــــــة مبالعبــــــــارات املتعلقــــــــة 

ابضـــــــطراابت اإلدراك الســـــــمعي لـــــــدى أطفـــــــال الروضـــــــة  
واملــــــــراع معيــــــــاري   (3مــــــــخ  2.16  مبتوســــــــط حســــــــاحن

 0.714 .) 
صوات أ   صواتاأللقليد    صعوبة( وهي"3جا ت العبارة   .3

ــارات (مواصـــــلت-حيـــــواانت " ابملرلبـــــة األخـــــرية بـــــني العبـــ
ــة  ــة مباملتعلقـــ ــات الروضـــ ــة معلمـــ ــتوى معرفـــ ابضـــــطراابت ســـ

 اإلدراك الســـمعي لـــدى أطفـــال الروضـــة  مبتوســـط حســـاحن
 (. 0.762واملراع معياري    (3مخ  1.78 

ســــتوى مببلــــ  املتوســــط احلســــاحن العــــام للمحــــور املتعلــــق  -ب 
ــة  ــة معلمــــات الروضــ ــدى معرفــ ابضــــطراابت اإلدراك الســــمعي لــ

ــة   ــال الروضــ ــخ  2.16أطفــ ــة 3مــ ــ  ابلفئــ ــط  قــ ــذا املتوســ (  وهــ
ة الـــيت لشـــري ىل  الثانيـــة مـــخ املقيـــاس املتـــدرج الثلثـــي وهـــي الفئـــ

خ أن ن معلمــات ر   األطفــال  ــر ىل  أي متحقــق ىل  حــد مــا
ــرفتوخ اب ــتوى معـ ــال مسـ ــمعي لـــدى أطفـ ــطراابت اإلدراك السـ ضـ

 متحققة ىل  حد ما.الروضة 
ــة ىل   ولتفــــق هــــذه     ــاغج النتي ــ ــا مــــ  نتــ ــةحــــد مــ ــرم   دراســ كــ
  انث فن د أن الذكور أكثر صعوابت لعل  مـخ اإل  (2015 
دراك االســـتماعي    واإل الـــذاكرةغلبيـــة الصـــعوابت املتمثلـــة   أ

 واحلركي(.والبصري  
نص علاى: مااا يااالنتاائج املتعلقاة ابلسااؤال الراباع والاذي      

ضاااااطراابت التمييااااااز مساااااتوى معرفاااااة معلمااااااات الروضاااااة اب
املعرضاااني لطااار صاااعوابت  اللمساااي لااادى أطفاااال الروضاااة

 ؟التعلم
هـــذا الســـؤال مت حســـاب التكـــرارات والنســـب  خلإلجابـــة عـــ    

املئو ــــــة واملتوســــــطات احلســــــابية واالملرافــــــات املعيار ــــــة والرلــــــب 
مســـتوى معـــرفتوخ الســت اابت معلمـــات ر   األطفـــال علـــ  

ــة  وجــــا ت اب ــال الروضـ ــي لــــدى أطفـ ــ  اللمسـ ــطراابت التمييـ ضـ
 :(8 اجلدول  عل  النحو املوض ح  النتاغج 

 8جدول 
 املعرضني لطر صعوابت التعلم  ضطراابت التمييز اللمسي لدى أطفال الروضةابستوى معرفتوخ مب استجاابت معلمات رايض األطفال 

بارة 
 الع

رقم
 

 الفقرات

ت   
رارا

لتك
ا

سب 
والن

 

املتوسط   درجة التحقق 
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

درجة 
 التحقق 

 الرتتيب 
غري   حد ما متحقق إىل   متحقق

 متحقق
جيد بعض األطفال صعوبة   استخدام   1

 الشوكة وامللعقة. 
متحقق ىل   584. 1.75 18 33 4 ك

 حد ما 
5 

 ٪ 7.3 60 32.7 
جيد بعض األطفال صعوبة   ل ر ر   2

 اجلاكيت. 
متحقق ىل   650. 2.20 7 30 18 ك

 حد ما 
2 

 ٪ 32.74 54.5 12.7 
جيد بعض األطفال صعوبة   مسك   3

 القل  بطر قة صحيحة. 
 1 متحقق 627. 2.40 4 25 26 ك
 ٪ 47.3 45.5 7.3 

 4متحقق ىل   666. 1.76 20 28 7 كلتقاط  ا  جيد بعض األطفال صعوبة   4
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بارة 
 الع

رقم
 

 الفقرات

ت   
رارا

لتك
ا

سب 
والن

 

املتوسط   درجة التحقق 
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

درجة 
 التحقق 

 الرتتيب 
غري   حد ما متحقق إىل   متحقق

 متحقق
 حد ما  36.4 50.9 12.7 ٪  األشيا . 

التآطر  جيد بعض األطفال صعوبة   5
 البصري احلركي   مثل نظ  اخلرط(. 

متحقق ىل   669. 2.18 8 29 18 ك
 حد ما 

3 
 ٪ 32.7 52.7 14.5 

 متحقق ىل  حد ما  468. 2.06 املتوسط احلساحن العام 
 درجات  3* املتوسط احلساحن مخ  

 تبــني  (8  رقـ  مـخ خـلل اسـتعرا  النتـاغج املوضـحة ابجلـدول
 :يتما أي

الدراســـــة حــــــول  أفـــــراد  درجـــــة موافقــــــة  أن هنـــــاك لفـــــاوات   -أ
ضـــطراابت التمييـــ  اللمســـي ابمســتوى معرفـــة معلمـــات الروضـــة 

لراوحـت متوسـطات مـوافقتوخ علـ    فقـد   لدى أطفال الروضـة
ــا بـــــــــني   ( وهـــــــــذه 2.40ىل   1.75عبـــــــــارات هـــــــــذا احملـــــــــور مـــــــ

املتوســطات لقــ    الفئتــني الثانيــة والثالثــة مــخ املقيــاس املتــدرج 
ــا   ــد مــــ ــة  متحقــــــق ىل  حــــ الثلثــــــي واللتــــــني لشــــــريان ىل  درجــــ

 تبــــني مــــخ النتــــاغج أن معلمــــات ر   األطفــــال  ىلذمتحقــــق(  
ــر خ ــارة   ــ ــاك عبــ ــي  أن هنــ ــة وهــ ــدة متحققــ ــد(  3واحــ ــ   فقــ بلــ

(  وهــذا املتوســط 3مــخ  2.40املتوســط احلســاحن هلــذه العبــارة  
 قـ   ابلفئــة الثالثـة مــخ املقيـاس املتــدرج الثلثـي والــيت لـرتاوح مــا 

(  وهــي الفئــة الــيت لشــري ىل  درجــة متحقــق   3ىل   2.34بــني  
أن معلمــــات  (8 كمــــا  تبــــني مــــخ النتــــاغج املوضــــحة ابجلــــدول 

عبارات متحققة ىل  حد ما  أرب أن هناك    ر خر   األطفال  
ــ ــد( 1-4-5-2  يوهـ ــذه  فقـ ــابية هلـ لراوحـــت املتوســـطات احلسـ

(  وهـــذه املتوســـطات لقـــ  2.20ىل   1.75العبـــارات مـــا بـــني  
ابلفئــة الثانيــة مــخ املقيــاس املتــدرج الثلثــي والــيت لــرتاوح مــا بــني 

الـــيت لشـــري ىل  درجـــة متحقـــق (  وهـــي الفئـــة 2.33ىل   1.67 
ــر  ــا  ولـــدل هـــذه النتي ـــة علـــ  لفـــاوت وجوـــات نظـ ىل  حـــد مـ

سـتوى معرفـة مبمعلمات ر   األطفال حول العبارات املتعلقة 
ابضــــطراابت التمييــــ  اللمســــي لــــدى أطفــــال معلمــــات الروضــــة 

 .   الروضة
صـعوبة جيد بعض األطفال ( وهي"3جا ت العبارة   .1

ابملرلبـــــــة األو  بـــــــني  "صـــــــحيحة  مســـــــك القلـــــــ  بطر قـــــــة 

ــة  ــارات املتعلقـــــــ ــات الروضـــــــــة مبالعبـــــــ ــة معلمـــــــ ســـــــــتوى معرفـــــــ
  مبتوســط ابضــطراابت التمييــ  اللمســي لــدى أطفــال الروضــة

 (. 0.627واملراع معياري    (3مخ  2.40  حساحن
جيــــــد بعــــــض األطفــــــال " ( وهــــــي2جــــــا ت العبــــــارة   .2

بـــــني العبـــــارات  الثانيـــــةابملرلبـــــة  "صـــــعوبة   ل ر ـــــر اجلاكيـــــت
ابضـطراابت التمييـ  ستوى معرفة معلمـات الروضـة مباملتعلقة  

مـخ  2.20  اللمسي لـدى أطفـال الروضـة  مبتوسـط حسـاحن
 (. 0.650واملراع معياري    (3
جيــــــد بعــــــض األطفــــــال ( وهــــــي "1جــــــا ت العبــــــارة   .3

ــة األخـــرية بـــني شـــوكة وامللعقـــةصـــعوبة   اســـتخدام ال " ابملرلبـ
ــارات املتعلقـــــــــة  ــة معلمـــــــــات الروضـــــــــة مبالعبـــــــ ســـــــــتوى معرفـــــــ

ابضــطراابت التمييــ  اللمســي لــدى أطفــال الروضــة  مبتوســط 
 (. 0.584واملراع معياري    (3مخ  1.75  حساحن

ســــتوى مببلــــ  املتوســــط احلســــاحن العــــام للمحــــور املتعلــــق  -ب 
ــة  ــة معلمــــات الروضــ ــ  اللمســــي لــــدى ابضــــطراابت معرفــ التمييــ

ــة  ــال الروضــ ــخ  2.06 أطفــ ــة 3مــ ــ  ابلفئــ ــط  قــ ــذا املتوســ (  وهــ
ة الـــيت لشـــري ىل  الثانيـــة مـــخ املقيـــاس املتـــدرج الثلثـــي وهـــي الفئـــ

أن   ــر خن معلمــات ر   األطفــال ىل  أي متحقــق ىل  حــد مــا
اللمســــي لــــدى أطفــــال التمييــــ  ضــــطراابت مســــتوى معــــرفتوخ اب

 متحققــة ىل  حــد مــا.املعرضــني خلطــر صــعوابت الــتعل   الروضــة
( والـــــيت 2005وهـــــذه الدراســـــة لتفـــــق مـــــ  دراســـــة عبـــــدالراط   

أطفــــــال اجملموعــــــة  بـــــني درجــــــات اخلصـــــت ىل  أن هنــــــاك فرقــــــ  
دراكـــي احلـــس حركـــي قبـــل علـــ  املقيـــاس اإلدا  الت ر بيـــة   األ

لصـــاحل القيــاس البعـــدي  وهـــذا مـــا لبثتـــه  هلقــدمي الـــربانمج وبعـــد
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الدراســــــة أبن أطفــــــال الروضــــــة لــــــد و  اضــــــطراابت   التمييــــــ  
 اللمسي.
 معلمات  مستوى معرفة: ما الرئيس  املتعلقة ابلسؤالالنتائج  

املعرضاااني لطااار طفااال لااادى األ اإلدراكصاااعوابت بالروضااة 
 ؟صعوابت التعلم

ــتوى معرفـــةللتعـــرع علـــ       الروضـــة خبصـــاغص  معلمـــات مسـ
طفال املعرضـني خلطـر لدى األ طفال ذوي صعوابت اإلدراكاأل

  مت حسـاب املتوسـطات احلسـابية واالملرافـات صعوابت الـتعل 
 مسـتوى معرفـةالدراسـة علـ   أفـراداملعيار ة والرلب الست اابت 

اإلدراك  طفــال ذوي صــعوابت األالروضــة خبصــاغص  معلمــات
:علـــــــــــــــــــــــــــــــــ  النحـــــــــــــــــــــــــــــــــو اآليتالنتـــــــــــــــــــــــــــــــــاغج  وجـــــــــــــــــــــــــــــــــا ت

 9 جدول
      صعوابت التعلماملعرضني لطر طفال لدى األ صعوابت اإلدراكب الروضة  معلمات مستوى معرفة

 تبني أن  (9 مخ خلل استعرا  النتاغج املوضحة ابجلدول       
ــة اب ــتوى معرفـــــة معلمـــــة الروضـــ ضـــــطراابت عمليـــــة الت ويـــــ  مســـ

األبعاد  جا ت   املرلبة األو  بنيواملعاجلة لدى أطفال الروضة  
طفال ذوي الروضة خبصاغص األ معلمات  مبستوى معرفة  املتعلقة

ــعوابت اإلدراك  ــاحن  صـــــ ــط حســـــ ــخ  2.25مبتوســـــ ــا  ( 3مـــــ لليوـــــ
ــة معلمـــات الروضـــة اب ضـــطراابت اإلدراك الســـمعي مســـتوى معرفـ

ــة ــال الروضــــ ــاحن لــــــدى أطفــــ ــط حســــ ــخ  2.16  مبتوســــ (  مث 3مــــ
ــة اب ــات الروضـ ــة معلمـ ــتوى معرفـ ــطراابت اإلدراك البصــــري مسـ ضـ

   حــني ( 3مــخ  2.10مبتوســط حســاحن   لــدى أطفــال الروضــة
ضطراابت التميي  اللمسي مستوى معرفة معلمات الروضة ابأتيت  

مبسـتوى  األبعـاد املتعلقـةلدى أطفال الروضة ابملرلبة األخرية بـني  
ــة ــات معرفـــ ــاغص األ معلمـــ ــال ذوي صـــــعوابت الروضـــــة خبصـــ طفـــ

  أمــا املتوســط احلســاحن (3مــخ  2.06اإلدراك مبتوســط حســاحن  
الروضــة خبصــاغص األطفــال ذوي  معلمــات مبســتوى معرفــةالعــام 

(  وهــذا املتوســط  قــ  3مــخ  2.14فقــد بلــ    صــعوابت اإلدراك
مــخ املقيــاس املتــدرج الثلثــي والــيت لشــري ىل  درجــة  الثانيــةابلفئــة 

 خن معلمــــات ر   األطفــــال لــــد وىلأي   متحقــــق ىل  حــــد مــــا
ــال ذوي صــــــعوابت  معرفــــــة ــة متوســــــطة خبصــــــاغص األطفــــ بدرجــــ

ولتفق هذه النتي ة ىل  حد مـا مـ  نتـاغج دراسـة مـاليري    اإلدراك.
ىلذ الضـح أن األطفـال ذوي  (Mateer & Kerns, 2001  كرونـ 

صعوابت التعل   بدون أتخرا  مناغيا  داال    مسـتوى النمـو املعـر  
البصري فقط وما  املكاين عامة  وليس   القدر عل  اإلدراك  –

 . تعلق هبا مخ موارات
هــل  نص علااى: يااالنتااائج املتعلقااة ابلسااؤال الااامس والااذي 

  أفــراد لوجــد فــرو  ذات داللــة ىلحصــاغية بــني متوســطات اســت اابت  
طفــال  األ الروضــة خبصــاغص    معلمــات   مســتوى معرفــة الدراســة حــول  

ــنوات   ــية  ســــ ــات الشخصــــ ــ ى للمعلومــــ ــعوابت اإلدراك لعــــ ذوي صــــ
 اخلربة  عدد الدورات التدر بية   اال الرتبية اخلاصة(. 

 أواًل: الفروق ابختالف سنوات الربة:
وملعرفة ىلذا ما كانـت هنـاك فـرو  ذات داللـة ىلحصـاغية بـني     

الروضـــة    معلمــات   مســتوى معرفــة حـــول  الدراســة  أفــراداســت اابت 
صـــــعوابت املعرضـــــني خلطـــــر طفـــــال لـــــدى األ صـــــعوابت اإلدراك ب 

 درجة التحقق  الرتتيب  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب . طفال ذوي صعوابت اإلدراكمعلمة الروضة خبصائص األ   مستوى معرفة
ضطراابت عملية الت وي  واملعاجلة لدى أطفال  مستوى معرفة معلمة الروضة اب

 . الروضة
 متحقق ىل  حد ما  1 404. 2.25

 متحقق ىل  حد ما  3 435. 2.10 . ضطراابت اإلدراك البصري لدى أطفال الروضةمستوى معرفة معلمة الروضة اب

 متحقق ىل  حد ما  2 555. 2.16 ضطراابت اإلدراك السمعي لدى أطفال الروضة مستوى معرفة معلمة الروضة اب
 متحقق ىل  حد ما  4 468. 2.06 . ضطراابت التميي  اللمسي لدى أطفال الروضة مستوى معرفة معلمة الروضة اب

. ألطفال ذوي صعوابت اإلدراكل معلمة الروضة    معرفة  ملستوىاملتوسط العام    متحقق ىل  حد ما  - 388. 2.14 
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 :(  وضح ذلك10 حتليل التبا خ األحادي( واجلدول  لعـــــ ى لســـــنوات اخلـــــربة اســـــتخدمت الباحثتـــــان اختبـــــار الـــــتعل  
 10 جدول

لدى صعوابت اإلدراك بالروضة  معلمات مستوى معرفةحول الدراسة  أفرادنتائج حتليل التباين األحادي )ف( لتوضيح الفروق بني استجاابت 
 تعزى لسنوات الربة صعوابت التعلم املعرضني لطر طفال األ

 الداللة مستوى   قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية  املربعات  جمموع اجملموعات  احملور
اضطراابت عملية الت وي  واملعاجلة  ذوي  خصاغص  

 . لدى أطفال الروضة
 دالة*  005. 5.775 801. 2 1.603 بني اجملموعات 

داخل  
 اجملموعات 

7.215 52 .139 

  54 8.817 اجملموع 
اضطراابت اإلدراك البصري لدى  ذوي  خصاغص  

 . أطفال الروضة
 دالة*  000. 9.361 1.354 2 2.708 بني اجملموعات 

داخل  
 اجملموعات 

7.520 52 .145 

  54 10.228 اجملموع 
اضطراابت اإلدراك السمعي لدى  ذوي  خصاغص  

 . أطفال الروضة
 دالة*  000. 9.850 2.286 2 4.571 بني اجملموعات 

داخل  
 اجملموعات 

12.065 52 .232 

  54 16.636 اجملموع 
التميي  اللمسي لدى  اضطراابت  ذوي  خصاغص  

 . أطفال الروضة
 دالة*  008. 5.348 1.008 2 2.016 بني اجملموعات 

داخل  
 اجملموعات 

9.798 52 .188 

  54 11.814 اجملموع 
 .فأقل 0.05*دالة عند مستوى داللة 

 تبني  (10 مخ خلل استعرا  النتاغج املوضحة ابجلدول     
ــاك ــاغية  افروقــــ   أن هنــ  أفــــرادبــــني اســــت اابت ذات داللــــة ىلحصــ

صـــــعوابت بالروضـــــة  معلمـــــات مســـــتوى معرفـــــةالدراســـــة حـــــول 
اضـــــطراابت عمليـــــة الت ويـــــ  واملعاجلـــــة لـــــدى أطفـــــال  اإلدراك 

ــة   الروضــــة  اضــــطراابت اإلدراك البصــــري لــــدى أطفــــال الروضــ

اضــطراابت اإلدراك الســمعي لــدى أطفــال الروضــة  اضــطراابت 
  سنوات اخلربة( ابختلع التميي  اللمسي لدى أطفال الروضة

 ســـنوات اخلـــربةولتحد ـــد صـــاحل الفـــرو    كـــل فئـــة مـــخ فئـــات 
ــول    "LSDاختبـــــار" اســـــتخدمت الباحثتـــــان ه احملـــــاورهـــــذحـــ

 (:11 اجلدول  عل  النحو املوض ح  وجا ت النتاغج 
 11جدول 

 سنوات الربة" للتعرف على الفروق يف كل فئة من فئات LSDنتائج اختبار "
  5أقل من   املتوسط احلسايب ن سنوات الربة  احملاور

 سنوات 
  10إىل    5من  

 سنوات 
سنوات    10

 فأكثر
ضطراابت  ابمعلمة الروضة  مستوى معرفة  

 . عملية الت وي  واملعاجلة لدى أطفال الروضة
 *350.-  - 2.09 29 سنوات  5أقل مخ  
 10ىل     5مخ  

 سنوات 
6 2.40  -  

 -  *350. 2.44 20 سنوات فأكثر  10
ضطراابت  ابمعلمة الروضة  مستوى معرفة  

 البصري لدى أطفال الروضة اإلدراك  
 *476.-  - 1.90 29 سنوات  5أقل مخ  
  -  2.17 6 10ىل     5مخ  
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  5أقل من   املتوسط احلسايب ن سنوات الربة  احملاور
 سنوات 

  10إىل    5من  
 سنوات 

سنوات    10
 فأكثر

 سنوات 
 -  *476. 2.38 20 سنوات فأكثر  10

ضطراابت  اب  معلمة الروضة  مستوى معرفة
 اإلدراك السمعي لدى أطفال الروضة 

 *546.- *665.- - 1.89 29 سنوات  5أقل مخ  
 10ىل     5مخ  

 سنوات 
6 2.56 .665* -  

 -  *546. 2.44 20 سنوات فأكثر  10
ضطراابت  ابمعلمة الروضة  مستوى معرفة  

 التميي  اللمسي لدى أطفال الروضة 
 *300.- *544.- - 1.89 29 سنوات  5أقل مخ  
 10ىل     5مخ  

 سنوات 
6 2.43 .544* -  

 -  *300. 2.19 20 سنوات فأكثر  10
فأقل   0.05* فرو  دالة عند مستوى        
ــة  (11  تضـــــــح مـــــــخ اجلـــــــدول       ــرو  ذات داللـــــ ــود فـــــ وجـــــ

 مســـتوى معرفـــةالدراســـة حـــول  أفـــراداســـت اابت ىلحصـــاغية بـــني 
صــــــــعوابت اإلدراك  اضــــــــطراابت عمليــــــــة بالروضــــــــة  معلمــــــــات

الت ويــــ  واملعاجلــــة لــــدى أطفــــال الروضــــة  اضــــطراابت اإلدراك 
أطفــــال الروضــــة  اضــــطراابت اإلدراك الســــمعي البصــــري لــــدى 

لدى أطفال الروضـة  اضـطراابت التمييـ  اللمسـي لـدى أطفـال 
  ومــــخ خــــلل املتوســــطات الروضــــة( ابخــــتلع ســــنوات اخلــــربة

 املعلمـات تبـني أن الفـرو  لصـاحل  احلسابية املوضحة ابجلدول  
( سـنوات فـأكثر  وذلـك ألهنـ  10البال  عدد سنوات خـربهت   

 تمـتعخ مبســتوى  خكمـا أهنـأعلـ  متوسـط حســاحن    علـ  حـاطوا

 طفــال ذوي صــعوابت اإلدراكاألوعــي أكــرب خبصــاغص و  معرفــة
 مخ ابقي املعلمات.

 اثنيًا: عدد الدورات التدريبية يف جمال الرتبية الاصة:
وملعرفة ىلذا ما كانت هناك فرو  ذات داللة ىلحصاغية بـني      

معلمــــة الروضــــة    مســــتوى معرفــــة حــــول  الدراســــة  أفــــراداســــت اابت 
صـــــعوابت  املعرضـــــني خلطـــــر طفـــــاللـــــدى األ صـــــعوابت اإلدراك ب 

ــة  لعـــ ى لعـــدد الـــدورات التدر بيـــة  الـــتعل   ــال الرتبيـــة اخلاصـ اـ
األحـــــــادي(  التبـــــــا خالباحثتـــــــان اختبـــــــار  حتليـــــــل اســـــــتخدمت 

 (  وضح ذلك:12واجلدول  

 
 
 
 
 

 (12جدول )
لدى  صعوابت اإلدراكبالروضة  معلمات مستوى معرفةالدراسة حول  أفرادنتائج حتليل التباين األحادي )ف( لتوضيح الفروق بني استجاابت 

 : للدورات التدريبية يف جمال الرتبية الاصة التعلم تعزىصعوابت املعرضني لطر طفال ألا
درجات   ملربعاتا  جمموع اجملموعات  احملور

 احلرية 
متوسط  
 املربعات

 مستوى الداللة  قيمة ف

ضطراابت  اب  معلمة الروضة  مستوى معرفة
 . عملية الت وي  واملعاجلة لدى أطفال الروضة

 1.051 171. 2 343. بني اجملموعات 
  

.357 
  

غري 
داخل   دالة 

 اجملموعات 
8.475 52 .163 
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  54 8.817 اجملموع 
ضطراابت  اب  معلمة الروضة  مستوى معرفة

 . اإلدراك البصري لدى أطفال الروضة 
 524. 101. 2 202. بني اجملموعات 

  
.595 

  
غري 
داخل   دالة 

 اجملموعات 
10.026 52 .193 

  54 10.228 اجملموع 
ضطراابت  ابمعلمة الروضة  مستوى معرفة  

 . اإلدراك السمعي لدى أطفال الروضة
 034. 011. 2 022. بني اجملموعات 

  
.966 

  
غري 
داخل   دالة 

 اجملموعات 
16.615 52 .320 

  54 16.636 اجملموع 
ضطراابت  اب  معلمة الروضة  مستوى معرفة

 . التميي  اللمسي لدى أطفال الروضة
 488. 109. 2 218. بني اجملموعات 

  
.616 

  
غري 
داخل   دالة 

 اجملموعات 
11.596 52 .223 

       54 11.814 اجملموع 
 تبـني  (12 مخ خلل استعرا  النتـاغج املوضـحة ابجلـدول 

 أفـــرادعــدم وجــود فـــرو  ذات داللــة ىلحصــاغية بـــني اســت اابت 
صـــــعوابت بالروضـــــة  معلمـــــات مســـــتوى معرفـــــةالدراســـــة حـــــول 

اإلدراك  اضـــــطراابت عمليـــــة الت ويـــــ  واملعاجلـــــة لـــــدى أطفـــــال 
ــةالروضــــة     اضــــطراابت اإلدراك البصــــري لــــدى أطفــــال الروضــ

اضــطراابت اإلدراك الســمعي لــدى أطفــال الروضــة  اضــطراابت 
لدى أطفال الروضة( ابختلع عدد الـدورات التدر بيـة التميي   

   اال الرتبية اخلاصة.

 : خالصة النتائج
 :يتكان أبرزها ما أيتوصلت الدراسة جملموعة من النتائج    
 خأن معلمــات ر   األطفــال لــد و أظوــرت النتــاغج −
طفــــــال لــــــدى األصــــــعوابت اإلدراك ببدرجــــــة متوســــــطة  معرفــــــة

 وذلــــــك مبتوســــــط حســــــاحنصــــــعوابت الــــــتعل  املعرضـــــني خلطــــــر 
 %(.57(  وبنسبة حتقق  3مخ  2.14 

  ــر خأوضــحت النتــاغج أن معلمــات ر   األطفــال  −
أن اضـــطراابت عمليـــة الت ويـــ  واملعاجلـــة لـــدى أطفـــال الروضـــة 

وبنســبة (  3مـخ  2.25  متحققـة ىل  حـد مـا مبتوســط حسـاحن
ت الـيت حتققـت %(  ولبني مخ النتـاغج أن العبـارا62.5   حتقق

ــر بعـــض األ  هـــذا احملـــور هـــي   ــال بط ظوـ اطفـ ــ  اســـرتجاع    ئـ
اخنفــا     ل بــدو لــدى الطفــاملعلومــات الــيت ذكرهتــا املعلمــة  

حيتاج بعض األطفال وقت لتذكر األشكال الرتكي  م  املعلمة   
 .(اهلندسية املعروضة عليه

أن    ر خكشفت النتاغج أن معلمات ر   األطفال   −
اضــطراابت اإلدراك البصــري لــدى أطفــال الروضــة متحققــة ىل  

وبنســــــبة حتقــــــق (  3مــــــخ  2.10 احن حــــــد مــــــا مبتوســــــط حســــــ
%(  كمــا لبــني مــخ النتــاغج أن العبــارات الــيت حتققــت   55 

ــال صـــعوبة   التمييـــ  بـــني هـــذا احملـــور هـــي   جيـــد بعـــض األطفـ
ــاهبة ــه  - د احلــــروع املتشــ ــوا عليــ ــد عرضــ ــه بعــــض ذ( عنــ  واجــ

ــل   ــاهبة مثـ ــام املتشـ ــ  بـــني األرقـ ــعوبة التمييـ ــال صـ   (6_2األطفـ
 .( ىلكمال احلرع الناقص   الكلمة فشل بعض األطفال  

  ــر خأوضــحت النتــاغج أن معلمــات ر   األطفــال  −
أن اضــطراابت اإلدراك الســمعي لــدى أطفــال الروضــة متحققــة 

ــاحن  ــط حسـ ــا مبتوسـ ــد مـ ــخ  2.16 ىل  حـ ــق (  3مـ ــبة حتقـ وبنسـ
%(  كما لبني مخ النتاغج أن هناك عبارة واحدة فقط   58 

ــيلة نقــــص هــــذا احملــــور حتققــــت وهــــي   احملصــــول املعــــر  واحلصــ
 .(اللغو ة لدى الطفل

ــرت النتـــــاغج أن − أن   ـــــر خمعلمـــــات ر   األطفـــــال  أظوـــ
اضــطراابت التمييــ  اللمســي لــدى أطفــال الروضــة متحققــة ىل  

ــاحن  ــط حســـ ــا  مبتوســـ ــد مـــ ــخ  2.06 حـــ ــق (  3مـــ ــبة حتقـــ وبنســـ
  كما لبني مخ النتاغج أن هناك عبارة واحدة فقط   %(53 
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جيد بعض األطفال صعوبة   مسك  وهي  ت  هذا احملور حتقق
 .(القل  بطر قة صحيحة

كشفت النتاغج عخ وجود فرو  ذات داللة ىلحصاغية بني  −
الروضة  معلمات مستوى معرفةالدراسة حول  أفراداست اابت 

ــعوابت اإلدراكب صــــعوابت املعرضــــني خلطــــر طفــــال لــــدى األ صـ
ابختلع سـنوات اخلـربة  ولبـني مـخ النتـاغج أن الفـرو    التعل   
( ســـنوات 10  خاملعلمـــات البـــال  عـــدد ســـنوات خـــربهتلصـــاحل 
 تمـــــتعخ مبســـــتوى معرفـــــة ووعـــــي أكـــــرب  وذلـــــك ألهنـــــخفـــــأكثر  

 صعوابت اإلدراك مخ ابقي املعلمات.ب
أظوـــرت النتـــاغج عـــدم وجـــود فـــرو  ذات داللـــة ىلحصـــاغية  −

 معلمـــات مســـتوى معرفـــةول الدراســـة حـــ أفـــرادبـــني اســـت اابت 
طفــال ذوي صــعوابت اإلدراك ابخــتلع األالروضــة خبصــاغص 

 عدد الدورات التدر بية   اال الرتبية اخلاصة.

        التوصيات: 
 لوصــــي الباحثتــــان  ضــــو  النتــــاغج الــــيت لوصــــلت ىلليوــــا الدراســــة 

 ابآليت:
ــال   اــــال  − ــات ر   األطفــ ــة ملعلمــ ــد دورات لدر بيــ عقــ

الرتبيـــــة اخلاصـــــة لرفـــــ  كفـــــا هتخ ول و ـــــدهخ ابملوـــــارات اللطمـــــة 
 .ملساعدة األطفال ذوي صعوابت اإلدراك

املبكــــــــر ألي قصــــــــور   املوــــــــارات  ابلكشــــــــفاالهتمــــــــام  −
ــة علــــــ   ــال الروضــــ ــر ألطفــــ ــرامج التــــــدخل املبكــــ أن لتضــــــمخ بــــ
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Abstract: This study aimed to investigate the level of knowledge of kindergarten teachers of perceptual difficulties in 

children at risk for learning difficulties through recognizing processing disorders, visual cognitive disorders, auditory 

cognitive disorders, sensory discrimination disorders. It also aimed to identify if there were any statistically significant 

differences in the level of knowledge of kindergarten teachers of perceptual difficulties in children at risk for learning 

difficulties based on personal variables. The study followed an analytical descriptive approach, and used a questionnaire as a 

tool for their study. The study consisted of a random sample of 55 teachers. The study revealed the following results: 

kindergarten teachers have a medium level of knowledge of perceptual difficulties in children at risk for learning difficulties 

by (57%). The results revealed that there were statistically significant differences between the study members' responses 

about the level of knowledge of kindergarten teachers of perceptual difficulties in children at risk for learning difficulties, 

according to the years of experience in favor for teachers with 10 years of experience and more. However, the results showed 

no statistically significant differences in the number of special education training courses.  The study recommended the 

following: conducting training courses for kindergarten teachers in the field of special education to raise their competencies 

and equip them with the necessary skills to help students with perceptual difficulties; and focusing on early detection of any 

insufficiencies of any skills of kindergarten children. 
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