
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةويبالترمجلة العلوم 
 مجلة علمية فصلية محكمة

 
 
 
 
 

 لثامنا العدد
 هـ١٤٣٨  حرمم

 
 
 
 
 

www.imamu.edu.sa 
e-mail: edu_journal@imamu. edu.sa 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ١٤٣٦ / ٠٤ / ٢٧ بتاريخ ١٤٣٦ / ٤٠٠٥:رقم اإليداع 
 ١٦٥٨  ــ  ٧٠٣٠) ردمد(الرقم الدولي المعياري 



 



 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 

 

אא 

אאLאא 
א 

אא 
אאLאא 

אאאאא 

א 
אאLאא 

אאאאא–אא 
 

א 
אLאא 
אאאא–אא 

 
 
 



 

 

א 
 

אאLאא 
אאאא Jא Jא 

אאLא 
אא Jא 

אאL 
אאאאא–אאא 

אאLאאא 
אאא–א 

אאLא 
אא 

אLא 
אאא–אא 

אא 

אLאא 
אאא–אא 

אא 

K 
אאאאא 

אא 



 

  التربويةلوم مجلة الع ٩ 
 هـ١٤٣٨ لثامن محرما العدد

 :التعريف
 

مجلة علمية فصلية محكمة متخصصة، تصدر عن جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود      
اإلسالمية، وتعنى بنشر الدراسات والبحوث األصيلة التـي تتـوافر فيهـا مقومـات البحـث           
العلمي من حيث أصـالة الفكـرة، ووضـوح المنهجيـة، ودقـة التوثيـق، فـي مجـاالت أصـول                     

ــة، وال  ــة، واإلدارة التربويــ ــتعلم    التربيــ ــة، والــ ــة الخاصــ ــدريس، والتربيــ ــاهج وطــــرق التــ منــ
ــة األخـــرى، والمكتوبـــة بإحـــدى اللغتـــين     ــا مـــن التخصـــصات التربويـ ــي، وغيرهـ اإللكترونـ

 .العربية أو اإلنجليزية

 :الرؤية
  . ونشرها وتطبيقها المعرفة تسعى نحو إنتاج تربويةمجلة 

 :الرسالة
بويين، عبر نشر البحـوث التربويـة       تسعى المجلة لتصبح مرجعاً علمياً للباحثين التر      

المحكمة ذات األصـالة والتميـز وفـق معـايير مهنيـة عالميـة متميـزة، وتحقيـق التواصـل                    
 . العلمي ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في العلوم التربوية

 :األهداف
نــشر المعرفــة التربويــة وإثراؤهــا بمــا   : تتبنــى مجلــة العلــوم التربويــة هــدفا عامــا هــو   

 :تطوير العمل التربوي، وتحديدا فإن المجلة تهدف إلى تحقيق ما يلييسهم في 
المساهمة في تنمية العلوم التربويـة وتطبيقاتهـا، وإثـراء المكتبـة التربويـة العربيـة                  .١

 . من خالل نشر البحوث النظرية والتطبيقية في المجاالت التربوية المختلفة
ــوم الت     .٢ ــاحثين فــي العل ــاجهم العلمــي    إتاحــة الفرصــة للمفكــرين وللب ــة لنــشر نت ربوي

 .والبحثي
المــساهمة فــي تطــوير التخصــصات التربويــة مــن خــالل نــشر األبحــاث ذات الجــودة       .٣

 .العالية التي تتسم بمعالجة الواقع المحلي والعربي
 . تعزيز االتجاهات البحثية الجديدة في المجاالت التربوية .٤
 . والعالميتبادل اإلنتاج العلمي والمعرفي على المستوى اإلقليمي  .٥
 

@    @    @ 
 



 

 ١٠ 

 قواعد النشر
تنــشر المجلـــة البحــوث والدراســـات العلميــة فـــي المجــاالت التربويـــة وفــق قواعـــد      

 : النشر التالية

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة: أوالً 
 .أن يتسم باألصالة واالبتكار، والجدة العلمية والسالمة المنهجية .١
 . والوسائل العلمية المعتبرة في مجالهأن يلتزم بالمناهج واألدوات .٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق .٣
 .أن يتسم بالسالمة اللغوية .٤
 .أال يكون قد سبق نشره .٥
أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو كتـاب، سـواء أكـان ذلـك للباحـث نفـسه، أم                  .٦

 . لغيره

 :يشترط عند تقديم البحث: ثانياً 
وإقـراراً يتـضمن   ) مختـصرة ( مشفوعاً بـسيرته الذاتيـة       ,أن يقدم الباحث طلباً بنشره     .١

امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم نـشر البحـث           
 .إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير

 ).٤ A(صفحة مقاس ) ٣٥(أن يكون البحث في حدود  .٢
 Times )١٢ (واللغـة اإلنجليزيـة   ، Traditional Arabic) ١٦(أن يكـون حجـم المـتن     .٣

New Roman ،   مفرد(وأن يكون تباعد المسافات بين األسطر. ( 
 .أال يكون البحث منشوراً أو مقبوالً للنشر في وعاء نشر آخر  .٤
يقدم الباحث نسخة مطبوعة من البحـث، ونـسخة حاسـوبية مـع ملخـص بـاللغتين         .٥

 . مة أو صفحة واحدةالعربية واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كل
 .توضع أسفل الملخص ) Key Words( أن يرفق بالبحث الكلمات المفتاحية  .٦

 :التوثيق: ثالثاً
 ).APA(يتم التوثيق واالقتباس من خالل جمعية علم النفس األمريكية  .١
 .تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث .٢
البحـث، علـى أن تكـون مرتبـة     ترفق جميع الجداول والـصور والرسـومات المتعلقـة ب         .٣

 .وواضحة جلية



 

  التربويةلوم مجلة الع ١١ 
 هـ١٤٣٨ لثامن محرما العدد

يشار إلى المراجع في المـتن بـذكر اسـم المؤلـف األخيـر، ثـم سـنة النـشر، ثـم رقـم                         .٤
الصفحة بين قوسين، وترتب المراجع في نهاية البحث ترتيبـاً هجائيـاً حـسب اسـم         
العائلة، ثم االسم األول للمؤلف، ثم سنة النشر، ثم العنـوان، ثـم مكـان النـشر، ثـم           

 .دار النشر

 عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف     :رابعــاً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينية، مع االكتفاء بذكر االسم كـامالً      

 .عند وروده ألول مرة

 تُحكَّـم البحـوث المقدمـة للنـشر فــي المجلـة مـن قبـل اثنـين مـن المحكمــين          :خامـساً 
 . على األقل

ــاً ــاد البحـــوث معدلـــة :سادسـ  أو ترســـل علـــى البريـــد  CD علـــى أســـطوانة مدمجـــة  , تُعـ
 .اإللكتروني للمجلة

 . ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر:سابعا ً

ــاً ــة بـــل تمثـــل رأي الباحـــث وال تتحمـــل     :ثامنـ  البحـــوث المنـــشورة ال تمثـــل رأي الجامعـ
 .  ترد في هذه البحوثالجامعة أي مسؤولية معنوية أو قانونية

 . يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة، وعشرة  مستالت من بحثه:تاسعاً
 

 التواصل مع المجلة
 جميع المراسالت باسم

 رئيس تحرير مجلة العلوم التربوية
 عمادة البحث لعلمي

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ٥٧٠١ ص ب ١١٤٣٢الرياض 

 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس(ناسوخ  ٢٥٨٧٢٠٣ / ٢٥٨٢٠٥١هاتف  
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  التربويةمجلة العلوم  ١٣

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم
 

 
 المحتويات

 
 واقع تدريس معلمي العلوم الشرعية لمهارات التفكير الناقد

  التعليمية ة بمنطقة القصيمثانويالبالمرحلة 
 حمد بن محمد التويجرىأ. د

١٥ 

 السحابية مدى توظيف مشرفي اللغة العربية للحوسبة
 لتوعية المعلمين بنواتج التعلم   

  أحمد بن محمد النشــوان. د

٧٩ 

 أداء معلمي العلوم الشرعية في ضوء متطلباتتطوير 
 عصر التقنية الرقمية وتحسين اتجاهاتهم نحوها

 محمد بن عبد العزيز الناجم. د

١٤٣ 

ــرمين الـــشريفين    ىمـــستوى الرضـــ  ــادم الحـ ــامج خـ ــي برنـ ــوظيفي لخريجـ  الـ
 لالبتعاث الخارجي

  بن عبداهللا العرينيزالعزيدعب.د

٢٠٩ 

 سـلمان بـن عبـد العزيـز        واقع استخدام نظم المعلومـات اإلداريـة فـي جامعـة          
 من وجهة نظر القيادات اإلدارية واألكاديمية فيها

 منصور بن زيد الخثالن. د

٢٤١ 

قدرة معايير قبول الدراسات العليا بقسم السياسات التربوية في جامعـة           
 الملك سعود على التنبؤ بالتحصيل الدراسي للمقبولين 

 عثمان محمد المنيع. د

٢٩٩ 

 اتجاهات معلمي ووالدي األطفال ذوي اضطراب التوحد
 نحو برامج تعليم الوالدين في ضوء بعض المتغيرات

 إبراهيم عبد الفتاح الغنيمي. د

٣٥٣ 



 



 

 
 
 

 

واقع تدريس معلمي العلوم الشرعية لمهارات التفكير 
  التعليمية ة بمنطقة القصيمثانويالالناقد بالمرحلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حمد بن محمد التويجرىأ. د
 جامعة القصيم  -كلية التربية 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 لمهارات التفكير واقع تدريس معلمي العلوم الشرعية 

  التعليمية ة بمنطقة القصيمثانويالالناقد بالمرحلة 
 
 
 حمد بن محمد التويجرىأ. د

 جامعة القصيم  -كلية التربية 
 
 
 
 :ملخص البحث 

 معلمي العلـوم الـشرعية لمهـارات التفكيـر الناقـد أثنـاء       تدريسهدفت  الدراسة إلى التعرف على واقع        
 . التعليميةة بمنطقة القصيمثانويلاالتدريس بالمرحلة 

 أثنـاء  لمعلمـي العلـوم الـشرعية    يالتدريـس  األداء لوصـف  التحليلـي،  الوصـفي  المـنهج واعتمـدت علـى   

مـن معلمـي العلـوم الـشرعية مـن خـالل اسـتطالع أرائهـم         ) ٧٣(الفقـه والحـديث، وطبقـت علـى عـدد       دروس
معلمــا أثنــاء تــدريس مــادتي الحــديث والفقــه  ) ٢٤(قــت علــى عــدد طبمالحظــة بطاقــةباســتخدام االســتبانة، و

 .بالمرحلة الثانوية للوقوف على أدائهم فعلياً
 :ودلت نتائج الدراسة على أن 

متوسطة المستوى وهو ما  أداء معلمي العلوم الشرعية وفقا الستجاباتهم على مجاالت االستبانة  
دراك لمهارات التفكير الناقـد علـى المـستوى النظـري وفقـا ألدائهـم               يشير إلى أن المعلمين لديهم إ     

 .فى األداء التدريسي لمقرري الفقه والحديث بالمرحلة الثانوية

منعــدم فــي األداء  التفكيــر الناقــد جــاءت بمــستوى   مهــارات النتيجــة الكليــة لبطاقــة مالحظــةأن 
 .التدريسي لمعلمي الحديث والفقه بالمرحلة الثانوية 

 األداء التدريــسي لمعلمــي العلــوم الــشرعية  فــي دروس الحــديث والفقــه بالمرحلــة الثانويــة تــزداد   أن 
 .بزيادة سنوات الخبرة



 

 
 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٩

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 :مقدمةال
 :الحمد هللا وحده والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد 

ــه، إذ ال تفكيــر فــي عــدم وجــود العقــل، وال يــصلح حــال           يعــد العقــل أداة التفكيــر وآلت
مهــــارات التفكيــــر أداة اكتــــساب المعرفــــة    اإلنــــسان بــــال تفكيــــر ســــديد، والشــــك أن     

ــاة   ــسليمة      ن البــشرية، ألواســتخدامها فــي الحي هــا تــساعد اإلنــسان فــي اتخــاذ القــرارات ال
 لحــل المــشكالت بــشكل صــحيح بعيــداً عــن  المهمــةكمــا أنهــا األداة، واألحكــام الــصائبة

األهــواء أو التعــصب أو االنحيــاز أو التفكيــر فــي منحــى واحــد و التغاضــي عــن بقيــة العوامــل    
  . المؤثرة

ير الحقيقة ومـن ثـم الوصـول إلـى     والتفكير الناقد في أبسط معانيه هو القدرة على تقد 
القرارات في ضوء تقييم المعلومات وفحص اآلراء المتاحة واألخذ بعين االعتبـار وجهـات              

 )٢٠١٠،  عبد العزيز عبد القادر،المغيصيب. (النظر المختلفة
وينطــوي التفكيــر الناقــد علــى مجموعــة مــن مهــارات التفكيــر التــي يمكــن تعلمهــا           

ويمكن تصنيف هذه المهارات ضمن فئـات أربـع هـي االسـتقراء             والتدريب عليها وإجادتها،  
نــسأل،  واالســتنباط و التحليــل و التقيــيم، كمــا تتــضمن قــدرة التفكيــر الناقــد تعلــم كيــف    

ومتى، وما األسئلة التي تطرح، وكيف نعلل ومتى، وما طرق التعليل التـي نـستخدمها، ذلـك                 
قـــادراً علـــى فحـــص الخبـــرة وتقـــويم أن الفـــرد يـــستطيع أن يفكـــر تفكيـــراً ناقـــداً إذا كـــان 

المعرفــة واألفكــار والحجــج مــن أجــل الوصــول إلــى أحكــام متوازنــة، حيــث إن الممارســة     
الموجــودة منــذ أمــد بعيــد ال تعنــي أنهــا األكثــر مالئمــة لكــل األزمنــة، أو حتــى هــذه اللحظــة،     

 مـن مـدى   وقبول فكرة من قبل الجميع ال تعنـي االعتقـاد بحقيقتهـا األزليـة دون التأكـد أوالً               
باسـتثناء المـسلمات  والعقائـد والنـصوص الـشرعية           . انسجامها مع الحقيقة كما نجربها    

 .التي ينبغي أن يسلم العقل لها  دون أدنى شك
وتشير بعض الدراسات إلى وجود عالقة بين القدرة على اكتساب مهـارات  التفكيـر      

سـتقاللية فـي اتخـاذ القـرار     الناقد وبعض سمات الشخصية كاالنفتاح العقلي والمرونـة واال    
وتقدير الذات المرتفع والثقة في النفس، ولكي يكون الفرد ناقداً فإن ذلك يتطلب منـه نبـذ                 
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واقع تدريس معلمي العلوم الشرعية لمهارات التفكير 
  التعليمية ة بمنطقة القصيمثانويالالناقد بالمرحلة 

 حمد بن محمد التويجرىأ. د

األحكام المسبقة، كما يستلزم ذلك قدراً مـن الـشك التـأملي تجـاه االفتراضـات القائمـة،           
علــى وقــدره علــى تحــري التحيــز والتحامــل وتحديــد مــصداقية مــصدر المعلومــات والتعــرف    

. المغالطــات، ومهــارة فــي التمييــز بــين الفرضــيات والتعميمــات وبــين الحقــائق واالدعــاءات   
 )٢٠١٠،  عبد العزيز عبد القادر،المغيصيب(

نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية في مجملها تحث العقل على التفكير وتـدعو            و
 إال وتــضمن احتــرام عقــل إليــه، وال نبــالغ إن قلنــا إنــه مــا مــن أمــر أو نهــي فــي القــرآن والــسنة   

المسلم وتفكيره، وذلك ببيـان فائـدة االلتـزام بالمـأمور بـه وتـرك المنهـي عنـه أو الحكمـة                   
 ).ت .بالفرج، (.من ذلك كله

 : والسنة النبويةفي القرآن الكريمالناقد التفكير 
التفكير الناقد هو عملية عقليـة تـضم مجموعـة مـن مهـارات التفكيـر التـي يمكـن أن                     

صورة منفردة أو مجتمعة دون التزام بأي ترتيب معـين ـ للتحقـق مـن الـشيء أو      تستخدم ب
الموضوع وتقييمه باالستناد إلى معايير معينه من أجل إصدار حكم حـول قيمـة الـشيء أو             

جـروان، فتحـي،   . (التوصل إلى استنتاج أو تعميم أو قرار أو حلّ لمشكلة موضـوع االهتمـام         
٣٢، ٢٠٠٠(. 
 مرة مـابين التفكـر واالعتبـار        ثالثينكر في القرآن الكريم بضع و     ردت كلمة التف  قد و و

ــدبر والفهــم  ــرة فــي القــرآن الكــريم علــى التفكــر ومــدح اهللا تعــالى        ، ووالت ــات كثي حثــت آي
 }     y z } :تعــالىقولــه :  الكــريم،ومن هــذه اآليــات المتــصفين بهــذه الــصفة فــي كتابــه  

| } ~ _ ̀ a    b c d e f g h 
i     j k l m  n o p    q r s t u v 

w x y      z    ــة ــران ، آيــ ــورة آل عمــ ــبحانه . ١٩١ ،١٩٠: ســ ــه ســ  s  t }: وقولــ
u wv x y z {  z  وقولــه ســبحانه.٤٣:ســورة العنكبــوت، آيــة  :

{ b  c d e f g z   ١١سورة النحل، أية.     
 رضـي اهللا     وقد أولت السنة النبوية العقل اهتماماً كبيراً، ومن ذلك دعاؤه البن عباس        

رواه " اللهـــم فقـــه فـــي الـــدين وعلمـــه التأويـــل: " عنهمـــا حيـــث قـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
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وأثنــى عليــه الــصالة والــسالم علــى أهــل العقــول الراجحــة المتأنيــة المتعقلة،وقــد     .البخــاري
إن فيـك خـصلتين يحبهمـا اهللا        : " ظهر ذلك في ثنائه على أشج عبـد القـيس حينمـا قـال لـه               

 . أخرجه مسلم" الحلم واألناة

 : تدريس مهارات التفكير
ومـن ثـم ال ينبغـي أن يقتـصر          فيما ينفـع،    من أهم ما يحث اإلسالم عليه إعمال الفكر           

 وإنما تكوين العقليـة المنهجيـة التـي تعمـل            فحسب، دور المعلم على إلقاء المادة العلمية     
 بإثـارة التفكيـر      بعـض أسـاليب االهتمـام      هنـاك وها واالسـتفادة مـن مـضامينها ،       التفكير في 

 : في تعليم التربية اإلسالمية، ومن أهمها
 . اإلكثار من طرح األسئلة المثيرة للتفكير التي تفتح طرقاً مختلفة له .١
طرح األفكـار بأسـلوب القـصة أو حـل المـشكلة، ومحاولـة حلهـا فـي ضـوء نـصوص                    .٢

 . الشريعة اإلسالمية وأحكامها
ــيم     .٣ ــل، والسـ ــتنتاج والتحليـ ــلوب االسـ ــاد أسـ ــسيرة والتـــراجم    اعتمـ ــداث الـ ــي أحـ ا فـ

 . واستخالص العبر وترتيب األحداث وتوقع النتائج
 . تنمية مهارة تعليل المواقف وتحليل األحداث وتقويم النتائج والخبرات .٤
تفـــسير / اســـتيعاب المفهـــوم ( علـــى التفكيـــر  التـــدريبإســـتراتيجية اســـتخدام  .٥

 .)الوصول إلى استنتاجات وتنبؤات وتعميمات/ المعلومات
القـو، عبـد المـنعم،      . (جيع الطلبة علـى التـساؤل وحفـزهم علـى الـتعلم والبحـث             تش .٦

٢٠٠٠،٣٦(. 
ــوم          ــدريس العل ــاء ت ــر وضــرورة اســتخدامه أثن ــة للتفكي ــرغم مــن هــذه األهمي ــى ال وعل

 قــام بهــا الباحــث واســتندت إلــى  أســلوب المقابلــة    اســتطالعية دراســةالــشرعية؛ إال أن 
 الثانويـــة بمدينـــة بريـــدة بمنطقـــة القـــصيم  المفتوحـــة مـــع مجموعـــة مـــن طـــالب المرحلـــة  

األسـاليب المتبعـة فـي تـدريس بعـض مـواد        مـن كـشفت عـن عـدم ارتيـاح بعـض الطـالب       
اســتيعابها و  قــدرتهم علــى فهــم بعــض الموضــوعات الفقهيــة ضعف،والعلــوم الــشرعية

 أو فهمهـا  دون أو األحاديـث  المـصطلحات  حفـظ  إلـى  دفـع الـبعض   ممـا  ،بالقـدر المـأمول  
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 بعض المهتمين بمشكالت التدريس يعزو  وهذا ماجعل,ما يراد من تعلمها، ك تطبيقها

الذي قد يستخدم أساليب تـدريس تتـصف    ،معلمال إلى – جوانبه بعض – في الضعف هذا
 أسـاليب  مـن  مناسـباً  تتحدد مـن منظـور المعلـم ومـا يـراه      الثانوية المدارس في بالتقليدية

التفكيـر   أداء على طالبال بتدريب العناية دون ،هوحدس اجتهاده على تعتمد وإجراءات
إتاحــة  عــدم جانــب إلــى فــي قــضايا ومفــاهيم دروس التربيــة اإلســالمية بــشكل عــام  

 وهــذا مــا .الناقــد التفكيــر مهــارات  الكافيــة أمــام الطــالب الكتــسابالفــرص المعلمــين
تناولتـــه بعـــض الدراســـات فـــي نتائجها،وبالتحديـــد الدراســـات التـــي اهتمـــت بتـــدريس مـــواد  

لعلــوم الــشرعية بالمرحلــة الثانويــة والتــي أشــارت إلــى أهميــة اعتمــاد معالجــات تــدريس       ا
معظم فروع التربية اإلسالمية علـى مـشاركة الطـالب وتـشجيعهم علـى التحليـل والنقـد                  

 ،(٢٠٠٩) دراســة الغامــدى:  ومــن هــذه الدراســاتباعتبارهــا أهــداف مهمــة لتــدريس المــادة 
 العلــوي ودراســة ،)١٩٩٧(الجــالد دراســة و،)٢٠٠٢ (د الجــالودراســة،)٢٠٠٦(الــصغيردراســة و
 ).١٩٨٢(ودراسة وزان  ،)١٩٨٩(

 :المشكلة تحديد

في ضوء الدراسة االستطالعية التي أجراهـا الباحـث ومـن خـالل مـا توصـلت إليـه نتـائج                     
 بعـض  لمهـارات  اإلسـالمية  التربيـة  معلمـي  امـتالك  ضـعف  إلـى بعـض الدراسـات الـسابقة    

إلـى وجـود   ) ٢٠٠٦(الـصغير  كمـا أشـارت دراسـة    ٢٠٠٩)(سة الغامدىدرا مثل التفكير أنواع
 وتركيـــز أهـــداف   تـــدريس التربيـــة اإلســـالمية فـــي المرحلـــة الثانويـــة      ب  تتعلـــق مـــشكالت 

وممارسات تدريس التربية اإلسالمية على التحصيل المعرفي وان كتب التربية اإلسـالمية            
ــ )١٩٨٢(تركــز علــى الحفــظ، كمــا أوصــت دراســة وزان     ــاهج  ضرورة اب الرتقــاء بمــستوى من

 فـي  بهـا    األخـذ  دقيقـة يجـب      ة وما يتطلب ذلك من تحديد مواصفات علميـ        اإلسالميةالتربية  
 . وتقويمتعليمية ومحتوى وطرق تدريس ووسائل أهدافكل عناصر المنهج من 

 مـن  بـالرغم  أنـه للمـدارس    الميدانيـة وزياراتـه   خبرتـه  خـالل  مـن  لباحثل    كما تبين

 أن إال ؛الممارسـات التدريـسية لمعلمـي العلـوم الـشرعية      فـي دودة اختالفـات محـ   وجـود 

 ترجمة ما على -فى الغالب–معظم هذه الممارسات تكاد تكون متشابهة، حيث تركز 
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 إبـداعات  أو إضـافات  أي دون ، بقالب نظري محدد وثابتالمدرسي الكتاب في موجود هو
شط بـشكل ايجـابي يـسهم فـي     تثير فضول المتعلم تجاه التعلم وتدفعـه نحـو الـتعلم النـ        

و التفكيـر   الـتعلم  فـي  الفعلـي ه بـدور  االهتمـام من خـالل   ،بقاء أثر التعلم معرفة وسلوكاً
يركـز علـى المخرجـات التقليديـة       لدى البعضالسائد يالتدريس النمط وبالتالي ظل الناقد،
 كـشف بهدف  تشخيص إلى بحاجة العلوم الشرعية معلم أداء أن يعني وهذا. للتعلم

أهميـة   إلـى  الحاجـة  بـشكل موضـوعي، وهـو مـا يظهـر      الـضعف  ونـواحي  القـوة  واحينـ 
واقـع تـدريس معلمـي العلـوم      للتعـرف علـى   مراجعة هذا الواقع وتقويمه تقويمـاً موضـوعياً  

وتقـديم المقترحـات    ،  الشرعية لمهـارات التفكيـر الناقـد أثنـاء التـدريس بالمرحلـة الثانويـة              
مهـارات التفكيـر الناقـد     بتـدريس  اهتمت التي دراساتال نإ حيث، التي تساعد في تنميته

الكـشف عـن    فـي  الدراسـة  مـشكلة وعليـه تتحـدد    ،محـدودة – الباحـث  علـم  حـد  علـى –
واقع تدريس معلمي العلوم الشرعية لمهارات التفكير الناقد في مقـرري الفقـه والحـديث               

 . إن وجدت التعليمية وما يعتريه من أوجه قصوربمنطقة القصيمبالمرحلة الثانوية 

 : دراسةال سئلةأ
 :سعت الدراسة لإلجابة عن السؤالين التاليين 

لمهـارات التفكيـر الناقـد فـي مقـرري       العلـوم الـشرعية   معلمـي  واقع تـدريس  ما .١
 ؟ بالمرحلة الثانوية) الفقه والحديث(

في واقع تـدريس   الدراسة عينة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .٢
 ؟الخبرة سنوات لمتغير تعزىلناقد مهارات التفكير ا

  :إلى هدفت الدراسة: دراسةال أهداف
أثنــاء تــدريس الفقــه   تحديــد واقــع أداء معلمــي العلــوم الــشرعية لتلــك المهــارات        •

 .والحديث بالمرحلة الثانوية
 تـدريس مهـارات التفكيـر    المعلمـين فـي   أداء تقـديرات  فـي  الفـروق   داللـة تحديـد  •

 .الخبرة لمتغير تبعاًالناقد 
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 :  في أنها دراسةال أهمية  تتجلي:الدراسة أهمية
 الفقـه والحـديث    مهارات التفكيـر الناقـد فـي مقـرري    تدريس تكشف عن واقع .١

 دعـم  ذلـك  بعـد  ليـسهل  قـصور  وجوانـب  قـوة  جوانب من فيها المرحلة الثانوية بما في

 .القصور جوانب وعالج القوة جوانب

 تـصميم  علـى  الخدمـة  ثنـاء أ المعلـم  تـدريب  بـرامج ومنفـذي   مخططـي  ساعدتـ  .٢

فـي مقـرري الفقـه     التفكيـر الناقـد    مهـارات تـدريس  ضـوء  فـي  المناسـبة   التدريبيـة البـرامج 
 .والحديث 

 : التالية بالحدود الدراسة هذه  التزمت :الدراسة حدود

العلـوم الـشرعية    معلمـي  اسـتخدام  واقـع  علـى  التعـرف  :موضـوعي ال الحـد  .١
 .دروس الفقه والحديثلمهارات التفكير الناقد أثناء تنفيذ 

العلـوم الـشرعية    معلمـي  مـن  عينـة  علـى  الدراسـة  تقتـصر  :البـشري  الحـد  .٢
 بمدينة بريدة بالمرحلة الثانوية 

 . مدينة بريدة–  التعليميةمنطقة القصيم :المكاني الحد .٣

-١٤٣٤الثـاني مـن العـام الدراسـي      الفـصل  فـي  الدراسـة  إجـراء  :الزمـاني  الحـد  .٤
 .هـ١٤٣٥

 :الدراسة منهج

معلمـي   تـدريس  واقـع   فـي التعـرف علـى    الوصـفي  المـنهج اعتمـدت الدراسـة علـى        
  .الفقه والحديث لمهارات التفكير الناقد في مقرري العلوم الشرعية

 :الدراسة مجتمع 
 الفقـه والحـديث   بتـدريس  المعلمين الـذين يقومـون   جميع دراسةال مجتمع شمل    

 /١٤٣٤ الدراسـي  للعـام  )بريـدة وقراهـا  ( ةنطقـة القـصيم التعليميـ   بم الثانويـة  المرحلـة  في
 إدارة ، اإلدارة العامـة للتربيـة والتعلـيم بمنطقـة القـصيم      (  معلمـاً ٢٨٣ وعـددهم  .ـهـ ١٤٣٥ 

 .)شؤون المعلمين 
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 :دراسةال عينة

ى العلـوم  لمعلمـ  األصـلي  تمـع لمجا مـن   طبقيـة عشوائية عينة على دراسةال  أجريت
 مالحظــةباإلضــافة ل ا،معلمــ) ٧٣(انة علــى عــدد بريــدة بتطبيــق االســتب مدينــةالــشرعية ب

 .معلماً) ٢٤(التدريسي لعدد داءممارسات األ

 :أداتا الدراسة

اســـتبانة لمعلمـــي العلـــوم الـــشرعية للتعـــرف علـــى واقـــع تدريـــسهم لمهـــارات    •
 . التفكير الناقد خالل دروس الفقه والحديث

فكيـر الناقـد   مهارات الت واقع تدريس تتضمن من إعداد الباحث مالحظة بطاقة •
 . الفقه والحديث بالمرحلة الثانويةسودرخالل 

 :   عن طريق األداتينصدق من لتحقق ا مت :تيناألدا صدق -١
 صـورتها  فـي  تـم بطريقتـي صـدق المحتـوى مـن خـالل عرضـها         :االستبانة صدق •

للتحقـق  المتخصـصين فـى العلـوم الـشرعية وتدريـسها       مجموعة من الخبراء على األولية
 مـن  الداخلي االتساقعن طريق  صدق وأيضا حساب الالبيانات لجمع تهامءمال مدى من

 والدرجـة  االسـتبانة  مجـال  فقـرات  مـن  فقـرة  كـل  بـين  االرتباط معامالت حساب خالل

 .نفسه للمجال الكلية
عرضــها علــى ب البطاقــة،  محتــوىلتأكــد مــن صــدق تــم ا:  المالحظــةصــدق بطاقــة •

 .نمجموعة من المحكمي
 : عن طريق ثبات األداتين من لتحققبا م ت:تيناألدا ثبات -٢
 الثبات معامل كرونباخ، حيث كان طريقة ألفا  تم باستخدام: ثبات االستبانة •

 ،)٠٫٨٦٧( الكلي
 لحــساب نــسبة ثبــات Coper" كــوبر"معادلــة   تــم باســتخدام:  البطاقــةثبــات •

 حيـث ،  الحـظ م  آخـر  المالحظة من خالل عدد مرات االتفاق واالختالف بين الباحـث وزميـل           
 ) %٨١(مالحظــة عــشر معلمــين بمتوســط نــسبة اتفــاق يــساوى كانــت نــسبة االتفــاق فــي 

 .تقريباً
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 :تحديد المصطلحات
 :مهارات التفكير الناقد 

التي يوظفها ) الذهنيـة(مجموعة من العمليات العقلية :  بأنها   يعرفها الباحث إجرائيا
ــدأ باد     ــأي تنظــيم آخــر، يب ــة، حيــث   المتعلمــون منفــردة أو مجتمعــة، أو ب عــاء أو نتيجــة معين

المـشكالت، والعمـل علـى     لحــل  يسأل عن مدى صـدقها، أو جـدارتها، أو أهميتهـا أو دقتهـا             
، فتراضـات الااسـتخالص   : وتشمل العمليـات التاليـة     ،صُنع القرارات، وتعلم مفاهيم جديدة    

ــتنباطو ــ، و االسـ ــاراالسـ ــتنتاج   تقراء، وإظهـ ــي أو االسـ ــتدالل المنطقـ ــي االسـ ــات فـ  ، المغالطـ
 .تقويم الحجج، والتحيز والذاتية، والبعد عن التناقض وعدم االتساقوالكشف عن 

 :تدريس معلم العلوم الشرعية لمهارات التفكير الناقد
العلـوم   معلـم  يؤديهـا  األفعـال التـي   مـن  مجموعـة  :بأنـه  إجرائيـا  الباحـث  هويعرفـ  

: سـتخدام مهـارات  إلتاحة الفرص أمام الطـالب ال  ،تدريس الفقه والحديث أثناء الشرعية
ــ، و االســـتنباط، وفتراضـــاتالااســـتخالص   المغالطـــات فـــي االســـتدالل تقراء، وإظهـــاراالسـ

، التحيز والذاتية ، والبعد عن    التناقض وعدم االتساق  ، والكشف عن    المنطقي أو االستنتاج  
 خـالل  مـن  عليهـا  والحكـم   تلـك األفعـال  علـى  االسـتدالل  يمكـن ، وتقـويم الحجـج  و

 .ه بأداتي الدراسة المٌعدتين خصيصا لهذا الغرضأداء مالحظةلم واستطالع آراء المع
 المرحلـة الثانويـة،   فـي  الدراسـية  العلـوم الـشرعية   مقـررات أحـد    :فقـه ال مقـرر  

 .الثالث الثانوي الصف لطالب يدرسو
المرحلـة   فـي  الدراسـية  العلـوم الـشرعية   مقـررات  مـن  مقـرر   :مقـرر الحـديث   
 .الث الثانويالث الصف ويدرس لطالب الثانوية،

 المملكـة   فـي  العـام  التعلـيم  مراحـل  مـن أخيـرة  مرحلـة   هـي  :المرحلة الثانوية 

 الدراسـة  ومـدة  ،المتوسـطة  إتمامـه للمرحلـة   بعـد  طالـب ال ابهـ  لتحقي السعودية العربية

 .وتنتهي بالصف الثالث ، الثانويلألوأ صفالب تبدأ سنوات، ثالث فيها

@     @      @ 
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 اسات السابقةاإلطار النظري والدر
 :مفهومه، ومهاراته، وخصائصه :  التفكير الناقد-أوالً

انعكــس ذلــك بــشكل واضــح  وقــد ، التفكيــر الناقــد   تباينــت نظــرة البــاحثين لمفهــوم
 :ومن هذه التعريفات، ما يلي، على تعريفهم للمفهوم

ة أنـه مجموعـة مـن االعتبـارات المتعـدد          ب لتفكير الناقد ا (١٩٨٥،  Norris)يعرف نورس   
التي توجه المتعلم ألخذ وجهات نظر آلخرين بعين االعتبار، وتوجهه للبحث عن وجهـات   

 أن التفكيـر    (١٩٩٨،  Bayer)بـاير   ، بينمـا يـرى      نظر بديلة، بهدف تكوين وجهة نظر خاصة به       
مجموعة من العمليات التي تستعمل منفردة أو مجتمعة، أو بـأي تنظـيم آخـر، لكنـه       الناقد  

هارات التفكير األساسية، فالتفكير الناقد من وجهة نظره، يبدأ بادعـاء           أكثر تعقيداً من م   
ــة، حيــث يــسأل عــن مــدى صــدقها، أو جــدارتها، أو أهميتهــا أو دقتهــا، كمــا          أو نتيجــة معين
يتــضمن طرقــاً للتفكيــر تــدعم حكمــه، ويؤكــد بــاير أن التفكيــر الناقــد لــيس مرادفــاً لــصنع     

 فيرى أن التفكير الناقد هـو التفكيـر         (١٩٩٨،  Ennis)القرارات أو حل المشكالت أمّا أنيس       
بأنـه عمليـة    )  جـروان،    فتحـي (ويعرفـه   . التأملي واالستداللي الذي يركز علـى اتخـاذ القـرارات         

عقليــة تــضم مجموعــة مــن مهــارات التفكيــر التــي يمكــن أن تــستخدم بــصورة منفــردة أو  
لموضوع وتقييمه باالسـتناد  مجتمعة ـ دون التزام بأي ترتيب معين ـ للتحقق من الشيء أو ا  

إلــى معــايير معينــه مــن أجــل إصــدار حكــم حــول قيمــة الــشيء أو التوصــل إلــى اســتنتاج أو      
أمّــــا ) ٣٥، ١٩٩٩،  جــــروانفتحــــي ( .تعمــــيم أو قــــرار أو حــــلّ لمــــشكلة موضــــوع االهتمــــام 

مجموعــة مــن العمليــات علــى انــه  التفكيــر الناقــد فيعــرف (٢٠٠٤، Sternberg)ســتيرنبريج 
المـشكالت،   واالستراتيجيات والتمثيالت التي يوظفهـا المتعلمـون لحــل        ) الذهنيـة(العقلية  

ــا آل مـــساعد . والعمـــل علـــى صُـــنع القـــرارات، وتعلـــم مفـــاهيم جديـــدة   فيعـــرف ) ٢٠٠٩(أمـ
مجموعــة مــن المهــارات العقليــة التــي تــم اســتنباطها مــن القــرآن         : "التفكيــر الناقــد بأنــه  

وين العقليــة المــسلمة الناقــدة التــي تــستطيع نقــد  الكــريم، بهــدف اكــسابها للتالميــذ لتكــ 
األفكار، والسلوكيات، والتنظيمات الخاطئة، بالحجة والبرهان، كمـا يـسهم امـتالك هـذه             
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المهارات مـن تمكـين المـتعلم مـن المـساهمة فـى تطـوير االفكـار، وفـى حـل المـشكالت                     
 ".المتنوعة

دة نمارسـها ونـستخدمها    عمليات محد هي  مهارات التفكير   : مهارات التفكير الناقد  
مهـارات تحديـد المـشكلة، إيجـاد االفتراضـات غيـر       :عن قصد في معالجـة المعلومـات مثـل       

 (٢٠٠٢، Facione) فاشــيون حــددوقد. المــذكورة فــي الــنص، تقيــيم قــوة الــدليل أو االدعــاء   
 : خمس مهارات للتفكير الناقد على النحو اآلتي

 :Analysis Skillمهارة التحليل . ١
التحليـــل تحديـــد العالقـــات ذات الـــدالالت المقـــصودة والفعليـــة بـــين العبـــارات   يقـــصد ب

واألســئلة والمفــاهيم والــصفات والــصيغ األخــرى للتعبيــر عــن اعتقــاد أو حكــم أو تجربــة أو  
معلومات أو آراء، وتتضمن مهارة التحليل مهارات فرعيـة إذ يعـد الخبـراء أن فحـص اآلراء              

 .ات التحليل الفرعيةواكتشاف الحجج وتحليلها ضمن مهار
 : Induction Skillمهارة االستقراء . ٢

 يقصد بهذه المهارة أن صحة النتائج مرتبطة بصدق المقدمات، ومن األمثلـة علـى هـذه               
 وتعــد اإلحــصاءات االســتقرائية اســتقراءً حتــى لــو   .اإلثباتــات العلميــة والتجــارب : المهــارة 

كما يتضمن االسـتقراء الـدالالت واألحكـام    كان هذا االستقراء مبني على تنبؤ أو احتمال،      
 .التي يصدرها الشخص بعد الرجوع إلى موقف أو أحداث

 :Inference Skillمهارة االستدالل . ٣

 تــشير هــذه المهــارة إلــى أداء مجموعــة مــن العمليــات التــي تعتمــد علــى توليــد الحجــج    
ــى اال   ،واالفتراضــات والبحــث عــن أدلة   ــائج، والتعــرف إل ــى نت رتباطــات والعالقــات  والتوصــل إل

  .السببية
 :Deductive Skillمهارة االستنتاج . ٤

تـشير هـذه المهـارة إلـى تحديـد وتـوفير العناصـر الالزمـة السـتخالص النتـائج المنطقيـة            
للعالقات االسـتداللية المقـصودة أو الفعليـة مـن بـين العبـارات أو الـصفات أو األسـئلة، أو أي                    

تنتاج القدرة على خلـق أو تكـوين جـدل أو نقـاش مـن       كما يقصد باالس  . شكل آخر للتعبير  



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٩

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

مهـارة فحـص الـدليل، ومهـارة        : خالل خطوات منطقية، ومهـارات االسـتنتاج الفرعيـة هـي          
  .تخمين البدائل، مهارة التوصل إلى استنتاجات

 :Evaluation Skillمهارة التقييم . ٥
إدراك الـشخص،   إنّ قياس مصداقية العبارات أو أية تعبيرات أخـرى، ستـصف فهـم و    

حيث ستصف تجربته، ووضعه وحكمـه، واعتقـاده، ورأيـه، وبالتـالي قيـاس القـوة المنطقيـة                  
للعالقات االسـتداللية المقـصودة أو الفعليـة مـن بـين العبـارات أو الـصفات أو األسـئلة، أو أي                    

وتــشمل مهــارة التقيــيم مهــارتين فــرعيتين همــا، تقيــيم االدعــاءات،   . شــكل آخــر للتعبيــر
  .الحججوتقييم 

 Watson & Glaser التي صنفها واطسون وجليسرمهارات التفكير الناقد
وترجمــه إلــى ) م  ١٩٥٢( عــداده فــي الواليــات المتحــدة عــامإفـي اختبارهمــا الــذي قامــا ب   

لتفكيـر الناقـد    اأن  ر   واطسون وجليـس   ، حددا )م ١٩٧٣(العربية كل من جابر وهندام عام       
 : يتضمن المهارات التالية

ــسي .١ ــتنتاجات         و:رالتفـ ــى االسـ ــرد علـ ــا الفـ ــم بهـ ــي يحكـ ــة التـ ــة العقليـ ــو العمليـ هـ
 ال؟علــى فــرض إن أمالمقترحــة مــا إذا كانــت مترتبــة منطقيــا علــى المعلومــات المقدمــة لــه    

مهــارة :وتــشمل هــذه المهــارة عــدد مــن المهــارات الفرعيــة اآلتيــة      . المعلومــات صــحيحة 
  .ومهارة توضيح المعنى،استخالص المغزى أو الداللة، عقد المقارنات،الوصف 

هــي العمليــة العقليــة التــي يتعــرف مــن خاللهــا   و:  االفتراضــاتمهــارة اســتخالص .٢
وتــشمل هــذه المهــارة عــدد مــن .الفــرد االفتراضــات التــي تتــضمنها المواقــف التــي تقــدم إليــه

ترجمة الحجج واكتشافها وتحليلهـا إلـى       ،مهارة فحص األفكار    :المهارات الفرعية اآلتية  
 .كونة لهعناصرها الم

نتيجــــة يستخلــــصها الفــــرد مــــن حقــــائق معينــــة لوحظــــت أو  وهــــو : االســــتنتاج .٣
وتـشمل هـذه المهـارة عـدد        . بدرجات متفاوتة من الدقة بناء على حقائق معطاة       ،افترضت

و التأمـل الحدسـي   ،مهارة البحث عن الدليل والتـساؤل حولـه    :من المهارات الفرعية اآلتية   
 .خالصات التي قد تكون صحيحة أو ال تكونومهارة الوصول إلى االست،للبدائل 
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علـى  اً العملية العقلية التي يتوصل بها الفرد إلى نتيجة مـا اسـتناد            هوو :االستنباط .٤
ــىحقــائق موجــودة فهــو عمليــة تهــدف     أي اســتنتاج ، اســتنتاج الجزئيــات مــن الكليــات   إل

لنظريــات مهــارة تطبيــق ا :ويتمثــل فــي المهــارات الفرعيــة اآلتيــة    ، المفــاهيم مــن القواعــد  
 . النتيجة بناء على البراهين والقياسات المنطقيةإلىالوصول ،والقوانين 

هــي العمليــة العقليــة التــي يميــز بهــا الفــرد بــين الحجــج القويــة     و :تقــويم الحجــج .٥
وتشمل هذه المهارة عـدد مـن       .والضعيفة بناء على أهميتها وصلتها بالموضوع الموجه إليه       

ــات وتقــدير الحجــج وإقــرار     مهــارة ت:المهــارات الفرعيــة اآلتيــة   قــدير االدعــاءات أو المتطلب
 .النتائج وتبرير اإلجراءات

 :أهمية التفكير الناقد
أهميـة التفكيـر الناقـد      )٢٠١٠المغيـصيب،  (، (١٩٩٩، Guzy ;١٩٩٩ Ramer) يلخـص  

 : فيما يلي 
 . يشجع على خلق بيئة صفية مريحة تتسم بحرية الحوار والمناقشة الهادفة -
المعلمين في مجال التدريس علـى إنتـاج أنـشطة تـسمح لطلبـتهم      يحسن قدرة   -

 . بممارسة هذه المهارات في الغرفة الصفية وإنتاج منجزات عملية قيمة ومسئولة
حـل  :  على ممارسة مجموعـة كبيـرة مـن مهـارات التفكيـر مثـل         طالبيشجع ال  -

المناقــشة، المــشكالت، والتفكيــر المتــشعب، والتفكيــر اإلبــداعي، والمقارنــة الدقيقــة، و      
والتحليـل،  ) الرؤيـة المتفحـصة الـشاملة     (واألصالة في إنتـاج األفكـار، ورؤيـة مـا وراء األشـياء              

والتقيـيم، واالسـتنتاج، والبحــث، واالسـتدالل، واتخــاذ القـرارات اآلمنــة، والتنظـيم، والمرونــة      
 . والتواصل، والتفاوض الذكي مع الذات ومع اآلخرين

قبولــة للموضــوعات المطروحــة فــي مــدى    تعلــيالت صــحيحة ومالطــالبيكــسب  -
 . واسع من مشكالت الحياة اليومية، ويعمل على تقليل االدعاءات الخاطئة

 علـى الـتعلم الـذاتي بالبحـث والتقـصي عـن المعرفـة الواضـحة؛            طالبينمي قدرة ال   -
لينعكس ذلك على إعالئـه مـن قيمـة ذاتـه ومنجزاتـه الخاصـة بـه، ويجعـل المتعلمـين أكثـر                   

 . ع المعرفي وتوظيفه في سلوكهم الصفي الناجحتقبال للتنو



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣١

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

يحــول عمليــة اكتــساب المعرفــة مــن عمليــة خاملــة إلــى نــشاط عقلــي يــؤدي إلــى  -
إتقان أفضل للمحتوى المعرفي، وفهم أعمق له على اعتبار أن التعلم إنما هو فـي األسـاس    

 . عملية تفكير

 فــي صــنع يــؤدي إلــى قيــام الطلبــة بمراقبــة تفكيــرهم وضــبطهم ممــا يــساعدهم   -
  .القرارات في حياتهم

 :هج التربية اإلسالمية والتفكيرامن -ثانياً
 تعلـيم التفكيـر ضـمن المـنهج المدرسـي يـساعد الطلبـة علـى فهـم أعمـق للمجـال            

 المعرفي والتدريب على اإلنتاجية اإلبداعية وتطوير مفهوم الذات، رفع مستوى التحصيل،

 يـرى  و.المعلمـين  راتيجيات التـدريس عنـد  تطـوير االتجاهـات نحـو الـتعلم، وتطـوير اسـت      

يُمثـل تغيـراً تطوريـاً     بأن التغير في أهـداف العمليـة التعليميـة    (١٩٩٠، Torrance) تورانس
التفكيـر وعلـى القيـام     هاماً، حيث تركز مدارس المستقبل علـى تنـشئة جيـل قـادر علـى     

د علـى دور  أكـّ  باكتشافات علمية جديدة وعلى إيجـاد حلـول للمـشكالت الحياتيـة، كمـا     
 .للتفكير وليس للتعلم فقط يجب أن تكون المدارس أماكن":المدرسة الحقيقي بقوله

 .)م ١٩٩٧سعادة، إبراهيم، ( 
أنّ بمقـدور كـل إنـسان أن     (١٩٩٤، Swartz and Parks) وبـاركز  سـوارتز   ويؤكـد 

ــي قدراتــه العقليــة ويطوّرهــا باســتمرار مــن خــالل مــا يواجهــه     فــي حياتــه مــن تجــارب    ينمّ
التربويـة، وذلـك    وخبرات، ويعد تحـسين نوعيـة التفكيـر لـدى الطلبـة مـن أولويـات األنظمـة        

  .الثقافات من أجل مواجهة التحديات التي أوجدتها ثورة التكنولوجيا وتعدّد

إذا كانت التربية اإلسالمية بمفهومها تسعى إلى بلـوغ كثيـر مـن األهـداف التربويـة          و
نهــا ال تقتــصر مــن ذلــك علــى تزويــد المــتعلم بالمعــارف   ايــات؛ فإغوتحقيــق مجموعــة مــن ال

؛ فحـسب  الالزمة من مفاهيم وحقائق ومبادئ، وال تقف عند االهتمام بـالنواحي الوجدانيـة    
 بل إنهـا تتعـدى ذلـك إلـى االشـتغال بتزويـده أيـضا بمختلـف مـستويات المهـارات وأنواعهـا                     

ــد،   ــر الناقـ ــا التفكيـ ــدور   وومنهـ ــستويات تـ ــة مـ ــد أربعـ ــن تحديـ ــا أيمكـ ــة   حولهـ ــداف التربيـ هـ
 :اإلسالمية
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 أو إخــالص - ســبحانه وتعــالى -األهــداف التــي تــدور علــى مــستوى العبوديــة هللا   :األول
 .العبودية هللا

األهــداف التــي تــدور علــى مــستوى الفــرد؛ إلنــشاء شخــصية إســالمية ذات مثــل    :الثــاني
 .أعلى يتصل باهللا تعالى

 .مع اإلسالمي، أو بناء األمة المؤمنةاألهداف التي تدور حول بناء المجت :الثالث

 .األهداف التي تدور حول تحقيق المنافع الدينية والدنيوية :الرابع
 : معلم العلوم الشرعية وتنمية التفكير-ثالثاً

  :التدريس مهارات
 داخل المعلم بها يلم أن يجب التي األساسية الركائز من التدريس مهارات تبرتع

 كما الصف غرفة داخل المطلوب الصفي التفاعل يؤمن بها مفاإللما خارجه، أو الفصل

 الخبـرات  مـع  يتناسـب  وبمـا  ومنطقـي  متسلـسل  بـشكل  التعليميـة  المادة عرض يؤمن

 )١٧، ٢٠٠٢الهويدي، .(أوسع بشكل البيئة التعليمية مع للتفاعل الضرورية
 فإتقـان  والمـتعلم،  المعلـم  مـن  لكـل  الهامـة  الـتعلم  جوانـب  مـن  المهـارات  تعـد و

 عملـه،  أداء فـي  نجاحـه  مقومـات  مـن  عليها التركيز من مادته،وتمكنه لمهارات لمعلما

 لتزوده يدرسها التي المختلفة المواد مهارات إدراك على التلميذ وقدرة كفاءته، وتقدير

 علـى  وتـساعده  المـواد،  هذه وأداء استيعاب على قدرته وتؤكد وخبرة، علمية بحصيلة

 .)١٢، ١٩٨٣إبراهيم، . (ياة مع مواقف الحبسهولة التفاعل

تحديـدها   يمكـن  التـي  السلوكيات من مجموعة بأنها )١٩٩٣عبد السالم، (ويعرفها 
 نـشاطه،  في المعلم الطالب ويظهرها التدريس، بعمليات للقيام ضرورية وتعتبرإجرائياً 
 بالدقـة  الـسلوكي  األداء هـذا  ويتميـز  مالحظتهـا  يمكـن  والتـي  التالميـذ،  مـع  وتعاملـه 

 .التعليمي الموقف مع تتناسب التي ةوالسرع
 ثــالث تتــضمن التــدريس عمليــة  بــأن)٢٥-١، ١٩٩٥اللقــانى، وعبــد الحميــد،( ويؤكــد 

 يجيـد  أن عمليـة  كـل  وتتطلـب  والتقـويم،  والتنفيـذ  التخطـيط  :هـي  رئيـسية  عمليـات 

 .حددةم بمهارات القيام المعلم
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عمليـة   تتطلبهـا  التـي  ةالجيـد  داءاتاأل مجموعـة  بأنهـا ) ٣٤٢، ١٩٩٧عجيز، ( ويعرفها 
 مجموعـة  بأنهـا ) ٤٦٥، ١٩٩٦راشـد،  (ويعرفهـا   .التعليمـي  الموقـف  فـي  الفعـال  التـدريس 

 وخارج داخل التعليمي؛ نشاطه في يظهرها المعلم التي الفعالة التدريسية السلوكيات

 اسـتجابات  شـكل  فـي  دائماً المعلم من تصدر محددة أهداف لتحقيق الدراسة؛ حجرة

 األداء، فـي  والـسرعة  الدقـة،  عناصـر  االسـتجابة  هـذه  فـي  وتظهـر  ة،لفظيـ  أو حركيـة 

  .التدريسي الموقف ظروف مع والتكيف
 فـي  المعلـم  يـصدرها  التـي  السلوكيات مجموعة  أنها)١٨٣، ٢٠٠٢حمادة، ( ويعرفها 

 أو عقليـة  اسـتجابات  شـكل  فـي  عنهـا  ويعبـر  الدراسـة،  حجـرة  داخل التعليمي نشاطه

 واتجاهـات  مهـارات  مـن  وتتكـون  متماسـكة،  عاطفيـة  أو حـسية  أو حركيـة  أو لفظيـة 

 والسرعة الدقة من مناسبة بدرجة وتؤدي متكامالً نمواً التالميذ نمو تيسر معينة وقيم

 .التدريس من المنشودة األهداف تحقق يضمن بما واإلتقان
 :المعززة لتنمية مهارات التفكير تدريسيةال ممارساتال

أي تطبيـق لخطـة تعلـيم    فـ اح تعلـيم التفكيـر الناقـد،    يعد المعلـم مـن أهـم عوامـل نجـ       
 ومــن التفكيــر إنمــا يتوقــف علــى نوعيــة التعلــيم الــذي يمارســه المعلــم داخــل غرفــة الــصف 

 :الممارسات المعززة لتنمية مهارات التفكير

 الفرص للتعامل مع حاالت ومواقف من الحياة الحقيقية أو تطـرح مواقـف              ةتهيئ -١
 .واقعية
 . المتعلم، أي أن المتعلم هو محور النشاط حولتمركز التدريس -٢

هم وبـــين المعلـــم وبـــين بعـــضهم   التعـــاون والتفاعـــل بيـــن الطـــالب علـــىز يـــتحف -٣
 .البعض

 . للتعبير عن آرائهم والدفاع عنها واحترام آراء اآلخرينطالبالفرص للإتاحة  -٤

ع االكتشاف واالستقصاء وحب المعرفة وتعـزز مـسؤولية المـتعلم عمـا             يتشج -٥
 .يتعلمه
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من أهم الخصائص التي ينبغـي أن يتـصف بهـا المعلمـون مـن أجـل تـوفير بيئـة صـفية                  و 
الحــرص علــى االســتماع للمتعلمــين، :  لنجــاح عمليــة تعلــيم التفكيــر وتعلمــه مــا يلــي مهيــأة

ــشة والتعبيـــر،          ــرص لهـــم للمناقـ ــة الفـ ــل والتفكيـــر، وتهيئـ ــت كـــاف للتأمـ ــائهم وقـ وإعطـ
 توليـد األفكـار وذلـك مـن خـالل توجيـه       وتشجيعهم علـى الـتعلم النـشط الـذي يقـوم علـى            

أسئلة لهم تتعامل مـع مهـارات التفكيـر العليـا، وكـذلك تقبـل آرائهـم وتتمـين أفكـارهم                     
واحترام ما بينهم من فروق ومحاولة تنمية ثقـتهم بأنفـسهم وتزويـدهم بتغذيـة راجعـة                 

 .)٢٠١٠المغيصيب، . (مناسبة
 الدراسات السابقة

القــيم المتــضمنة فــي مقــرر    إلــى تعــرف دور  وســعت): ٢٠١٣(، الحــسيناندراســة  •
 إشـكاالت ثـورة االتـصاالت فـي       مواجهـة ظـواهر   المتوسطة فـي     التربية اإلسالمية للمرحلة  

قـديم إسـهام علمـي فـي عـالج الظـواهر الخلقيـة الـسلبية         الكـويتي للعمـل علـى ت     المجتمع  
 قــام الباحــثوقــد الناتجــة عــن ثــورة االتــصاالت مــن خــالل تفعيــل مــادة التربيــة اإلســالمية     

تحليــل محتــوى كتــب التربيــة اإلســالمية المقــررة علــى تالميــذ الــصف الــسادس والــسابع      ب
 تتــضمنها هــذه الكتــب  التــيالمتوســط بدولــة الكويــت، بهــدف الكــشف عــن أهــم القــيم     

مقابالت مع بعض المعلمين للتعرف مـنهم علـى بعـض الظـواهر الـسلبية، والقـيم             وإجراء  
، وتوصـلت الدراسـة   أو تظهر من التالميذ فى الفصل والمدرسة قد تصدر التيغير المرغوبة،  

القـــيم مـــن الموجهـــات األساســـية للفـــرد والمجتمـــع حيـــث تكـــسبه القـــدرة علـــى  إلـــى أن 
 . تـسهل علـى النـاس حيـاتهم        التـي  تحدث فيه، بتحديدها الخيـارات       التيمواجهة التغيرات   

 تتفاعـل مـع   التـي القـيم   تحديث مقررات التربية اإلسالمية بحيـث تتـضمن   وأوصت بضرورة 
  . والعشرينالحاديطبيعة مجتمع القرن 

 التربيـة  معلمـي  امـتالك  ضـعف  إلـى  توصـلت  التـي  ٢٠٠٩) (دراسـة الغامـدى  وفـى   •
 التربيـة  لمعلمـي  التدريسية الكفاية وجود ،وعدم اإلبداعي التفكير لمهارات اإلسالمية

 التدريـسية  الحجـرة  خلدا المدرسون بها يظهر التي التدريسية للسلوكيات اإلسالمية

 أهميـة  علـى  تأكيـد  الـسابقين  البـاحثين  توصـيات  فـي  الباحـث  وجـد  وقـد  خاللها من التي
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 تثيـر  بطـرق  التعلـيم  مراحـل  مختلـف  فـي  الدراسـية  للمـواد  التعليمـي  المحتـوى  تقـديم 

 .بفاعلية التعليمية المواقف في المشاركة لهم وتتيح تفكيرهم
 باستخدام المحتوى تعليم أو اإلبداعي التفكير بتعليم االهتمام أن نجد هنا ومن  

 والتربيـة  آخـر  دون علـم  علـى  يقتـصر  ولـم  العلـوم  مختلـف  تنـاول  التفكيـر  مهـارات 

 فـي  دور لهـا  العـام  التعلـيم  منـاهج  ضـمن  تـدرس  التـي  العلـوم  كأحـد  خاصـة  اإلسـالمية 

 التربيـة  خـالل  مـن  اإلبداعي التفكير تعليم أن كما اإلبداعي، التفكير على القدرة تنمية

 العـصر  لمتطلبـات  االسـتجابة  فـي  دورهـا  ويـدعم  المـادة  فهـم  فـي  يـسهم  اإلسـالمية 

 مجـاالت  واتـساع  االبتكـار  وزيـادة  المخترعـات  وكثـرة  التغيـر  بـسرعة  المتميـز  الحديث

 بحيـاة  مباشـرة  عالقـة  لهـا  التـي  العلـوم  مـن  وأنهـا  خاصـة  العلـوم،  كافـة  فـي  التطـور 

 .والبشرية ةالمادي البيئة مع وتعامله اإلنسان

 عـشر  الثـاني  العلمـي  المؤتمر في السابقة والدراسات واألبحاث النتائج أثبتت كما 

 والمـؤتمر  )التفكير تنمية و التعليم مناهج() التدريس وطرق للمناهج المصرية للجمعية

 وجـود  ) التفكيـر  وتنميـة  القـراءة   والمعرفـة  للقـراءة  المـصرية  للجمعيـة  الرابـع  العلمـي 

 األبحاث نتائج أثبتت كما المدارس في الطلبة لدى اإلبداعي التفكير اتمهار في قصور

 المهـارات  بتنمية دورها في التقويم وأساليب التدريس وطرق المناهج في قصور وجود

 .الطلبة لدى
واستهدفت تعرف أثـر التـدريس باسـتخدام مهـارات          )٢٠٠٩(دراسة آل مساعد     •

م علـــى تنميـــة التفكيـــر الناقـــد والتحـــصيل التفكيـــر الناقـــد المـــستنبطة مـــن القـــرآن الكـــري
ــادة الحـــديث لـــدى طـــالب الـــصف الثالـــث المتوســـط بالعاصـــمة المقدســـة،      الدراســـي فـــي مـ
واســـتخدم الباحـــث المـــنهج االســـتنباطي والمـــنهج شـــبه التجريبـــي واســـتخدم اختبـــار         

وطبـــق تجربـــة ) مـــن إعـــداد محمـــد الـــشرقي(للتحـــصيل، وتعـــديل مقيـــاس للتفكيـــر الناقـــد 
ى عينة عشوائية من طالب الصف الثالـث المتوسـط، ودلـت النتـائج علـى وجـود              الدراسة عل 

معرفــة االفتراضــات، (فــروق دالــة إحــصائيا فــي جميــع المكونــات الخمــسة للتفكيــر الناقــد   
وفــى النتيجــة الكليــة للمقيــاس،  ) والتفــسير، وتقــويم المناقــشات، االســتنباط، واالســتنتاج  



 

 
٣٦ 

واقع تدريس معلمي العلوم الشرعية لمهارات التفكير 
  التعليمية ة بمنطقة القصيمثانويالالناقد بالمرحلة 

 حمد بن محمد التويجرىأ. د

. ميعهــا كانــت لــصالح أفــراد المجموعــة التجريبيــةوأيــضا فــي نتيجــة االختبــار التحــصيلى وج
وقــد أوصــى الباحــث بــضرورة إعــداد منــاهج التربيــة اإلســالمية وربــط محتواهــا وأنــشطتها       
وطرق تدريسها بالتفكير الناقد ومهاراته، والعمل على تفعيل الموقف التدريسي بـشكل        

ــة وفاع        ــى ايجابي ــد عل ــر الناقــد مــن خــالل التأكي ــة التفكي ــة الطالــب فــي   يــسهم فــي تنمي لي
 .الموقف التعليمي

فعالية إستراتيجية الـتعلم التعـاوني   واستهدفت تعرف  ) ٢٠٠٨(،  األكلبيدراسة   •
فــي تــدريس مــادة الحــديث والثقافــة اإلســالمية فــي التحــصيل الدراســي ومهــارات التفكيــر   

تقــويم ، التفــسير ت،معرفــة االفتراضــا(مــن خــالل تطبيــق اختبــار يتــضمن مهــارات   الناقــد 
 طــالب الــصف األول علـى عينــة مــن ) االســتنتاج منفــردة ومجتمعــة، االســتنباط، قـشات المنا

نتــــائج وجــــود فعاليــــة الوكانــــت أهــــم  المجمــــوعتين تجريبيــــة وضــــابطة، مالثــــانوي بنظــــا
الســتراتيجية الــتعلم التعــاوني بمــستوى متوســط مــن حيــث حجــم القيمــة العمليــة للداللــة 

هــداف المعرفيــة الــسلوكية فــي اختبــار     فــي جميــع مــستويات األ  ) ٠٫٠٥(اإلحــصائية عنــد  
ــع مهــارات التفكيــر الناقــد، لــصالح المجموعــة التجريبيــة عنــد          التحــصيل الدراســي، وجمي

أوصـت الدراسـة   ، وتدريس مادة الحديث والثقافة اإلسالمية لدى طالب الصف األول الثـانوي         
ني في المواقـف  أن يقوم معلمو التربية اإلسالمية باستخدام طريقة التعلم التعاو بضرورة

التعليمية؛ لما لها من فعالية واضحة في تنمية التحصيل الدراسي، ومهارات التفكير الناقـد               
على استخدام طرق التدريس التي تساعد على كـشف مـا لـدى الطـالب مـن                ، و لدى الطالب 

 .طاقات ومواهب وإمكانات عقلية ومهارية
 مقتـرح لمـنهج التربيـة       أثـر برنـامج   والتـي اهتمـت بتحديـد       ) ٢٠٠٨ ( الـشرف  دراسة •

اإلسالمية فـي تنميـة مهـارة التفكيـر االسـتداللي لـدى طلبـة المرحلـة الثانويـة بدولـة الكويتــ                   
طالبــاً ) ٤٨٩( وفــي ســبيل تحقيــق هــذا الغــرض، تــم انتقــاء عينــة البحــث التــي تكونــت مــن     

وطالبـــة بطريقـــة عـــشوائية مـــن بـــين طلبـــة مـــدارس التعلـــيم العـــام بدولـــة الكويـــت، وتـــم 
ها إلى عينتين فرعيتين األولى تجريبية وتدرس منهج التربية اإلسالمية باسـتخدام          تقسيم

البرنـــامج المقتـــرح، والثانيـــة ضـــابطة وتـــدرس ذات المـــنهج باســـتخدام الطريقـــة التقليديـــة 
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مفـردة موزعـة   ) ٢٠( تم تطبيق مقيـاس التفكيـر االسـتداللي مـن     المعتادة في وزارة التربيةـ
األول يتعلـــق باالســـتدالل المنطقـــي، والثـــاني يتعلـــق  عيينبالتـــساوي علـــى مقياســـين فـــر

باالستدالل التنبؤي على عينة استطالعية للتأكد من ثباته وصدقه قبل التطبيـق علـى عينـة                
البحــث الرئيــسة، كمــا تــم تطبيــق الــصورة النهائيــة للمقيــاس مــرتين؛ األولــى قبــل التجربــة    

 وأظهــرت النتــائج فــى جريبيــة و الــضابطةـوالثانيــة بعــد التجربــة علــى أفــراد المجمــوعتين الت 
ــا مـــدى تمكـــن الطلبـــة الدارســـين لمقـــرر التربيـــة اإلســـالمية باســـتخدام البرنـــامج     مجملهـ

  .المقترح في تنمية مكونات التفكير االستداللي لديهم
واســتهدفت استقــصاء مــستوى مهــارات الناقــد  ) ٢٠٠٧(دراســة مرعــي، ونوفــل،  •

، حيـث تكـون البحـث مـن جميـع طلبـة       )ااألونـرو (جامعيـة   لدى طلبة كلية العلوم التربوية ال     
ــددهم   ــالغ عـ ــة والبـ ــة   ) ٥١٠(الكليـ ــية األربعـ ــستويات الدراسـ ــون المـ ــات يمثلـ ــالب وطالبـ . طـ

ولتحقيق الهدف الرئيس للبحث اسـتخدم الباحثـان اختبـار كاليفورنيـا لمهـارات التفكيـر                
تــي اعتبــرت مناســبة   بعــد التحقــق مــن خصائــصه الــسيكومترية، وال   ) ٢٠٠٠(الناقــد نمــوذج  

أظهرت نتائج البحث أن درجة امتالك مهـارات التفكيـر الناقـد لـدى              . لغايات البحث العلمي  
، كما أظهرت نتائج    )%٨٠(أفراد عينة البحث دون المستوى المقبول تربوياً والذي حدد ب           

البحث وجود فرق فـي مـستوى مهـارات التفكيـر الناقـد تبعـاً لمتغيـر الجـنس وذلـك لـصالح              
ناث، فيما كانت هناك فروق تبعاً للمستوى الدراسـي وذلـك لـصالح طـالب الـسنة األولـى                   اإل

والثانية، ودلت النتائج أيضاً على وجـود عالقـة إيجابيـة بـين معـدل شـهادة الدراسـة الثانويـة                
العامــة ومــستوى مهــارات التفكيــر الناقــد فــي مهــارة االســتدالل، والمعــدل التراكمــي مــن      

 .رات التفكير الناقد في مهارات االستقراء، واالستدالل، والتقييمجهة ثانية ومستوى مها
 اســتهدفت تحديــد مــشكالت تــدريس التربيــة  التــي )٢٠٠٦(الــصغيروفــى دراســة  •

اإلسالمية في المرحلـة الثانويـة مـن وجهـة نظـر المعلمـين والطلبـة بمدينـة الحديـدة، والتـي                      
ة علــى التحــصيل المعرفــي وان   تركيــز أهــداف التربيــة اإلســالمي نتائجهــا إلــىأهــم أشــارت 

كتب التربية اإلسالمية تركز على الحفظ، وتفتقـر إلـى القـصص واألمثلـة المـؤثرة الهادفـة،                  
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 وأنهــا ال تراعــي الدقــة فــي االســتدالل باآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة، كمــا أوضــحت أن 
  .طرائق التدريس المتبعة في المدارس ال تكشف عن قدرات الطلبة

 تقويم مناهج التربية اإلسالمية للمرحلـة الثانويـة         وتناولت ،)٢٠٠٢( ، لجالد ا دراسة •
في المدارس الثانوية التابعة لـوزارة التربيـة فـي سـلطنة برونـاي، مـن وجهـة نظـر المعلمـين             

مـن  ) ٣٢(مـن الـذكور و    ) ٨(معلمـاً ومعلمـة، مـنهم       ) ٤٠(تكوّن عينـة الدراسـة مـن        ووالطلبة  
 .يرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي حسب متغتم تصنيفهااإلناث، 

أن تقـديرات كـل مـن المعلمـين والطلبـة ألهميـة أهـداف         :سفرت عن نتائج أهمها  وأ    
التربية اإلسالمية كانت بدرجة عالية، وأما تقديرات المعلمـين والطلبـة للمحتـوى التعليمـي         

 داللـة إحـصائيـة  عدم وجـود فـروق ذات  و لمادة التربية اإلسالمية فكانت بدرجة متوسطة،     
 .بين استجابات المعلمين على مجاالت عناصر المنهاج تعزى لمتغير سنوات الخبرة

ــى استقــــصاء    (١٩٩٦، Christensen)قــــام كيرستنــــسن  و • ــدفت إلــ ــة هــ  بدراســ
ــدى طلبــة المــدارس فــي واليــة أوهامــا فــي          مــستوى مهــارات التفكيــر الناقــد التــي تمــارس ل

ــة الدراســـة مـــن   ــا، حيـــث تألفـــت عينـ ــرحلتين االبتدائيـــة   أمريكـ  مجموعـــة مـــن معلمـــي المـ
والثانويـــة، وأســـفرت نتـــائج الدراســـة عـــن تفـــاوت ممارســـة معلمـــي المـــرحلتين لمهـــارات  
التفكيــر الناقــد، بينمــا هنــاك فــرق بــين المجمــوعتين فــي الــزمن المــستغرق فــي ممارســة      

داللـة يعـزى   مهارات التفكير الناقد داخل الغرفـة الـصفية، فيمـا لـم تظهـر الدراسـة فرقـاً ذا          
 . لمتغير الخبرة والمؤهل العلمي

 (١٩٩٦،  Tsai)أجرى تـساي    وفي مجال معرفة المعلمين بمهارات التفكير الناقد         •
دراسة هدفت إلى استقصاء اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية نحو مهارات التفكير الناقد            

معلمــاً، تــم  ) ١١(فــي الدراســات االجتماعيــة فــي الــصين، حيــث تألفــت عينــة الدراســة مــن          
توظيــف المقابلــة كــأداة مــن أدوا ت جمــع المعلومــات، وقــد دارت مقابلــة المعلمــين حــول     
مفهوم التفكير الناقد ومدى ممارستهم لمهاراته، والصعوبات التي تعترض ممارسة هذه           
المهــارات، ومــدى قــدرة الطلبــة فــي الــصين علــى ممارســة هــذه المهــارات، وأظهــرت نتــائج    
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دراسات االجتماعيـة يجهلـون مفهـوم التفكيـر الناقـد، وظهـر ذلـك             الدراسة أن مدرسي ال   
 . من خالل تعريفهم لمفهوم التفكير الناقد

 دراســة هــدفت إلــى تقــويم كتــاب التربيــة اإلســالمية  )١٩٩٥ (األزكــىأجــرى كمــا  •
للـــصف الثالـــث اإلعـــدادي فـــي ســـلطنة عمـــان، مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي ومعلمـــات التربيـــة  

مدى مالءمة الكتاب، والكشف عن مواطن القوة والـضعف فيـه،   اإلسالمية، وذلك لمعرفة    
ــائج أن درجــة مالءمــة الكتــاب بــشكل إجمــالي مــن وجهــة نظــر المعلمــين         وأظهــرت النت

، كما بينت عدداً من جوانب القوة في الكتـاب تمثلـت بـشكل    )%٧٢٫٦(والمعلمات بلغت  
أظهرت النتـائج عـددا     واضح في مجال اإلخراج، ومجال أسلوب العرض، ولغة الكتاب، وقد           

من مواطن الضعف وبخاصة في مجال المحتوى فيما يتعلق بالرسوم، والوسائل التعليميـة      
من حيث كفايتها، ووضوحها، وتنوعها، يليها في ضعف جوانب تنمية التفكير ثم مراعاة             

 .الفروق الفردية فالجوانب الوظيفية للمحتوى
 اإلســالمية التربيــةويم منــاهج تقــالتــي جريــت بهــدف  ،)١٩٨٢(وفــي دراســة وزان،  •

ــ  أهميــةحيــث عــالج الباحــث فيهــا  ة،  الــسعوديالعربيــة المملكــة فــي المتوســطة ةبالمرحل
ــةســالمى إلالتــشريع ا ــة وأهمي  للمملكــة بالنــسبة وأهميتهــا بــصفة عامــه  اإلســالمية التربي

ــة      ــة الــسعودية وكــذلك طبيعــة التربي ــدريبا مــع    اإلســالميةالعربي  إيــضاح فكــرا وميــدانا وت
وكذلك دراسة حاجات وميول واتجاهات تالميـذ المرحلـة المتوسـطة         ،   ووسائلها أهدافها

 ضـرورة االرتقـاء   فـي  الباحـث رأيـه   أوضـح  كـل ذلـك كمـا       فـي  اإلسـالمية ضيح دور التربية    ووت
 دقيقــة ة ومــا يتطلــب ذلــك مــن تحديــد مواصــفات علميــ اإلســالميةبمــستوى منــاهج التربيــة 

 ومحتــوى وطــرق تــدريس ووســائل   أهــدافنهج مــن  كــل عناصــر المــ فــي بهــا األخــذيجــب 
 المعلمين والموجهين المتخصـصين     أراء وتقويم كما حاول الباحث التعرف على        تعليمية

 وضـع معيـار ثـم       فـي  الباحـث    أفادت والتي اآلراء من خالل عرض لهذه      اإلسالميةفى التربية   
اطن الـضعف    ضوئه تقـويم هـذه المنـاهج بالمرحلـة المتوسـطة بهـدف التعـرف علـى مـو                   في

 .وعالجها ومعرفة مواطن القوة والزيادة فيها
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 يمكـن  ال جهـوداً  هنـاك  بـأن    وبنـاء علـى ماسـبق تـشير الدراسـات الـسابقة أعـاله       
 المنـاهج  فـي  التـدريس  مهـارات   التفكيـر الناقـد ومجـال   مجـال  فـي  البحـث  فـي  إغفالهـا 

 :يلي ما مالحظة يمكن سبق ما ضوء وفي المختلفة، الدراسية

 علـى  يـدل  مما المعلمين، لدى التدريس مهارات أهمية على دراساتال اتفقت -

 .العلوم الشرعية لمعلم تفكير الناقدال تدريس مهارات تقويم موضوع تناول أهمية

 فـي  اتجهت،والتدريـسي  المهـارات  بتحديـد  الدراسـات  اهتمـت مجموعـة مـن    -

 بإعداد صلة مله من كل آراء من االستفادة خالل من المهارات هذه تحديد إلى الغالب

 وأهداف المادة طبيعة تحديد في التربوي األدب من االستفادة وكذلك وتدريبه، المعلم

 .فيها التعلم وجوانب تدريسها

 واضـح  بـشكل  يـدل  ممـا  متتابعـة  زمنيـة  فتـرات  خـالل  الدراسات هذه أجريت -

 .التدريس بمهارات االهتمام استمرار على

 أجريت التدريسية المهارات في المعلم أداء بتقويم الدراسات بعضاهتمت  -

 إطـار  ضـوء  فـي  أدائـه  ومالحظـة  الـصفية  البيئـة  داخـل  المعلـم  أداء مالحظة أساس على

 .مرجعي

 الخدمـة  أثنـاء  للمعلـم  تدريبيـة  دورات عقـد  بـضرورة  الدراسات معظم أوصت -

 مهـارات التفكيـر الناقـد    تعزيـز  بأهميـة  وأوصـت  الالزمـة  التـدريس  مهـارات  إلكـسابه 

 .المختلفة الدراسية المراحل في وتضمينها

 غلـب  فقـد  الـسابقة  الدراسـات  فـي  اسـتخدمت  التـي  البحثيـة  لألدوات بالنسبة -

 حتـى  الصفي، اللفظي التفاعل لمالحظة المناسبة األداة ألنها المالحظة، بطاقات عليها

 البيئـة  فـي  تُمـارس  التـي  التدريسية للمهارات المعلم أداء مالحظة خاللها من نستطيع

 .المهارات لهذه األداء مستوى وتحديد الصفية

@     @      @ 
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 إجراءات الدراسة
 : بناء األدوات-أوالً
 لمهـارات التفكيـر الناقـد    العلـوم الـشرعية    معلميممارسات  لمعرفة استبانة -١
 : التدريسإثناء

 والبحـوث  والدراسـات  التربـوي  األدب علـى  االطـالع  بعـد  االسـتبانة  الباحـث  أعـد   

 الخطـوات  االستبانة وفـق  بناءوقد مرت عملية  بموضوع الدراسة، لعالقةا ذات السابقة

 :اآلتية

اسـتخالص  (االسـتبانة، وهـى   منهـا  تتكـون  التـي  الرئيـسة  المجـاالت  تحديـد  تـم  -
 المغالطـــات فـــي االســـتدالل المنطقـــي أو تقراء، وإظهـــاراالســـ، و االســـتنباط، وفتراضـــاتالا

تقــويم ، والتحيـز والذاتيــة ، والبعـد عــن  التنــاقض وعـدم االتــساق ، والكــشف عـن  االسـتنتاج 
 ).الحجج

 . رئيس منهامجال كل تحت تقع التي الفقرات صياغة -

علـى   موزعـة  فقـرة ) ٤٥(علـى   شـملت  التـي  األوليـة  صـورتها  فـي  االسـتبانة  إعـداد  -
 .سبعال مجاالتال

 مـا  االسـتبانة  فقـرات  تقـيس  أن  :االسـتبانة  بـصدق  ويقـصد  :االسـتبانة  صـدق  •

 مـا  قيـاس  علـى  قـدرتها " بأنـه  األداة صـدق ) ١٩٨٨عبيـدات،  (ف ويعـر  لقياسـه،  وضـعت 

  ."وضعت لقياسه

 علـى  األوليـة  صـورتها  فـي  بعرضـها   االسـتبانة  صـدق  مـن  بالتأكـد  الباحـث  قـام قـد  و 

 مـدى  للتحقـق مـن  المتخصـصين فـى العلـوم الـشرعية وتدريـسها       مجموعـة مـن الخبـراء   

 فقرات مناسبة حول ومالحظاتهم آرائهم بإبداء قاموا ، حيث.البيانات لجمع مالءمتها

 وضـوح  االسـتبانة، وكـذلك   مجـاالت  مـن  مجال كل إلى الفقرات انتماء ومدى االستبانة،

 بعـضها  وتعـديل  الفقـرات  بعـض  اسـتبعاد  تـم  اآلراء تلـك  ضـوء  وفـي  اللغويـة،  صياغاتها

  .راآلخ
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 :الداخلي االتساق •

 مـع  االسـتبانة  فقـرات  مـن  فقـرة  كـل  اتـساق  مـدى  الـداخلي  االتـساق  بـصدق  يقصد 
 الـداخلي  االتـساق  بحـساب  الباحـث  قـام  وقـد  الفقـرة،  هـذه  إليـه  تنتمـي  الـذي  المجـال 

 مجـال  فقـرات  مـن  فقرة كل بين االرتباط معامالت حساب خالل من وذلك لالستبيان
 .نفسه للمجال الكلية والدرجة االستبانة

 علـى  ةاالسـتبان  بتطبيـق  للمقيـاس  الـداخلي  االتـساق  صـدق  مـن  التحقـق  وقـد جـرى  

 كـل  بين بيرسون ارتباط معامل حساب معلماً، وتم) ٢٠(من  مكونة استطالعية عينة

 تـم  وكـذلك  .إليـه  تنتمـي  الـذي  للمجـال  الكليـة  والدرجـة  االسـتبانة  فقـرات  مـن  فقـرة 

 والدرجة االستبانة مجاالت من مجال كل درجات بين بيرسون ارتباط معامل حساب

 .(SPSS)اإلحصائي  برنامجال باستخدام وذلك لالستبانة، الكلية
 :ثبات االستبانة  •

 حيـث  االستبانة، ثبات معامل إليجاد كرونباخ، وذلك طريقة ألفا الباحث  استخدم

 للمقيـاس  وكـذلك  مجـاالت االسـتبانة،   مـن  مجـال  لكـل  ألفـا  معامـل  قيمـة  علـى  حـصل 

 :ذلك يوضح) ١ ( والجدول ككل
 مجال لكل كرونباخ ألفا معامالت يوضح) ١(جدول 

 ككل لالستبانة وكذلك االستبانة مجاالت من 
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 ٠٫٧٤٠ ٦ فتراضاتالااستخالص 
 ٠٫٨٤٩ ٦ االستنباط

 ٠٫٧٦٠ ٦ تقراءاالس
 ٠٫٨٨٠ ٥  المغالطات في االستدالل المنطقي أو االستنتاجإظهار

 ٠٫٧٧٠ ٣ التناقض وعدم االتساقالكشف عن 
 ٠٫٨٥٢ ٨ . والذاتيةالتحيزالبعد عن 

 ٠٫٨٢٢ ٦ تقويم الحجج
 ٠٫٨٦٧ ٤٠ الدرجة الكلية للممارسة

أن  علـى  يـدل  وهـذا  ،)٠٫٨٦٧( الكلـي  الثبـات  معامـل  أن الـسابق  الجـدول  مـن     يتضح
 تطبيقهـا  أعيـد  لـو  األداة هـذه  أن ويـشير ذلـك   الثبـات،  من عالية بدرجة تتمتع االستبانة
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 بعـضها،  مـن  قريبـة جـداً   النتـائج  لكانـت  مـرة  نمـ  أكثـر  أنفـسهم  الدراسـة  أفـراد  علـى 

 .ثابتة بأنها نتائجها على ويطلق
  :الصورة النهائية لالستبانة •

 بعـض الفقـرات والتعـديل    وحـذف  المحكمـون  بها أوصى التي التعديالت إجراء بعد 
 فقـرة ) ٤٠(النهائيـة   صـورتها  فـي  االسـتبانة  فقـرات  عـدد  بلـغ  فـى صـياغة فقـرات أخـرى    

 وفـق  مـدرج  وزن فقـرة  لكـل  أعطـى  حيـث  مهـارات للتفكيـر الناقـد،    سـبع  علـى  موزعـة 

 ،أقـوم بـذلك دائمـا   ( لالستجابات) ٣،٢،١( الدرجات تعطى :كالتالي يثالثال ليكرت مقياس
 فـي  االسـتبانة  يوضـح  )١(رقم  والملحق ،الترتيب  على) أقوم بذلك نادراً،أقوم بذلك أحيانا

 .النهائية صورتها
 : علم التربية اإلسالميةم أداءبطاقة مالحظة  -٢

 :  بناء بطاقة المالحظة بعدة خطوات يمكن توضيحها فيما يليت عملية مر 
 :  اختيار نظام المالحظة. أ
 بقيـاس  ىالتفاقـه مـع أهـداف الدراسـة الحاليـة التـي تعنـ              النـوع هـذا   وقد اختار الباحـث       

اء التـدريس؛ حيـث    فـي أداء عينـة البحـث أثنـ    ممارسات اسـتخدام مهـارات التفكيـر الناقـد       
 الـسابق تحديـدها   المهـارات  فـي ضـوء   للمعلـم ركز الباحث على مالحظـة األداء التدريـسي     

ظهره، بصرف النظر عن عدد     يظهر األداء المطلوب أم ال      ي المعلملتعرف على ما إذا كان      ل
 . مالحظةالنظام بالموضوعية في تميز هذا المرات تكراره، فضالً عن 

 :  المالحظةتحديد أهداف بطاقة. ب 
 مـن المعلمـين    فـي أداء عينـة       واقع تدريس مهارات التفكير الناقد     بطاقة      استهدفت

ــة ــتخالص : التاليــ ــاتالااســ ــتنباط، وفتراضــ ــ، و االســ ــاراالســ ــي  تقراء، وإظهــ ــات فــ  المغالطــ
، والبعــد عــن  التنــاقض وعــدم االتــساق ، والكــشف عــن  االســتدالل المنطقــي أو االســتنتاج 

 .يم الحججتقو، والتحيز والذاتية
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 : صياغة عناصر البطاقة. ج
 التـي تـم تحديـدها    مهارات التفكيـر الناقـد    تم االعتماد في صياغة عناصر البطاقة على         

، حيـث صـيغت عناصـر البطاقـة فـي صـورة         فى ضوء مراجعـة األدبيـات والدراسـات الـسابقة         
كـس فـي    الفرعيـة التـي تع  المهـارات  الرئيسة يتفرع منها مجموعة من   لمهاراتعدد من ا  

 .  التي تندرج تحتهامهارات التفكير الناقدمجموعها امتالك 
بعد أن تمت صياغة عناصر البطاقة، تم تحديـد أسـلوب تـسجيل المالحظـة وتقـديره                

-٢-٣( على النحو التالي أدائها مستويات لتقدير   ثالثكمياً حيث حدد لكل كفاية فرعية       
ــألدا ) ٣( حيــث تعطــي  ثالثــيوهــو مقيــاس  ) ١ ــؤد(  للمعلــمء العــاليدرجــات ل ــزيي ) ٢(، و) بتمي

درجــــة واحـــدة لــــألداء  ) ١(، و)  بـــشكل مُـــرض  ييــــؤد(للمعلـــم  درجتـــان لـــألداء المتوســــط   
ومــن هنــا يمكــن اعتبــار الدرجــة النهائيــة   . ) بــشكل غيــر مُــرض ييــؤد(  للمعلــمالمــنخفض

  .درجة) ١٢٠(لبطاقة المالحظة هي 
 :  ضبط بطاقة المالحظة.دـ
حظــة والتأكــد مــن صــالحيتها للتطبيــق قــام الباحــث بــالخطوات   لــضبط بطاقــة المال    
 :  التالية
  : صدق البطاقة. ١

 وذلـك بهـدف  ن،  للتأكد مـن صـدق البطاقـة، تـم عرضـها علـى مجموعـة مـن المحكمـي                  
 احتواءالتأكد من 

 هـــاوضـــوح مفردات مهـــارة، ومفـــردات البطاقـــة علـــى األداءات التـــي تـــم تحديـــدها لكـــل
  .مالئمة التقدير الكمي للبطاقة، وصف األداءات المراد مالحظتهاو البطاقة وقدرتها على 

وقد تم إجراء التعـديالت علـى بطاقـة المالحظـة بنـاء علـى آراء المحكمـين وتمثلـت                     
 : هذه التعديالت فيما يلي

 . إعادة صياغة وتعديل بعض مفردات البطاقة -
 .حذف بعض المفردات لتكرارها -

 . تي قد يؤثر فيها أكثر من متغيرإلغاء وتعديل بعض العبارات ال -



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٥

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 .وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون، أصبحت البطاقة صادقة    
 : ثبات البطاقة. ٢
ــر الطــرق اســتخداماً وشــيوعاً         ”    تعــد طريقــة اتفــاق المالحظــين فــي الثبــات مــن أكث

لمالحظــة ) اثنــين عــادة (لــسهولتها ويتطلــب اســتخدام هــذه الطريقــة أكثــر مــن مالحــظ      
 .)٦١: ١٩٨٦محمد أمين المفتي، . (“سلوك التدريس لنفس المعلم وفي نفس الوقت 

مـن  ) ٨(ولحساب ثبات البطاقة قام الباحث بتطبيق البطاقـة علـى عينـة مكونـة مـن                   
 للمـشاركة فـي عمليـة     (الءحد الـزم  أ من العينة االستطالعية، وذلك باالستعانة ب      المعلمين

 بهـدف حـساب ثبـات       معلـم  تمت المالحظة المزدوجـة لكـل        المالحظة مع الباحث، حيث   
 : البطاقة وقد روعي ما يلي

 .معلمتخصيص بطاقتين مالحظة لكل  •

 .جلوس المالحظين في نفس المكان •
بدء تسجيل البيانات في نفس الوقت واالنتهاء مـن التـسجيل فـي وقـت                •

 . واحد
ة ثبــات  لحــساب نــسب Coper" كــوبر"ولتحقيــق ذلــك اســتخدم الباحــث معادلــة      •

 .المالحظة من خالل عدد مرات االتفاق واالختالف بين الباحث والزميل المالحظ
 ضرورة أن تتراوح نـسبة االتفـاق بـين المالحظـين فـى المـدى مـن              إلى  " كوبر"وقد أشار    

نـسبة االتفـاق   ) ٨( ويبـين الجـدول رقـم        العتبارها نـسبة مقبولـة للثبـات      ) %٨٥(الى  ) %٧٠(
 باسـتخدام بطاقـة المالحظـة    ناقد التفكير المهاراتقدير درجات بين الباحث وزميله في ت    

 . معلمين) ١٠(لعدد 
 ناقد التفكير المهاراتفي مالحظة وآخر حساب نسبة االتفاق بين الباحث ) ٢(جدول 
 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ المعلم

%٩٢%٨١%٨٥%٩٠%٨٣%٧٥%٦٩%٧٠%٨٥%٧٨نسبة االتفاق

ويتــضح مــن الجــدول الــسابق ثبــات بطاقــة المالحظــة حيــث كانــت نــسبة االتفــاق             
مالحظــة عــشر معلمــين بمتوســط نــسبة اتفــاق يــساوى    فــي همقبولــة بــين الباحــث وزميلــ 

 .تقريباً ) %٨١(
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واقع تدريس معلمي العلوم الشرعية لمهارات التفكير 
  التعليمية ة بمنطقة القصيمثانويالالناقد بالمرحلة 

 حمد بن محمد التويجرىأ. د

 : الصورة النهائية لبطاقة المالحظة. ه
أكـد مـن   بعـد أن قـام الباحـث بـضبط بطاقـة المالحظـة وإجـراء التعـديالت الالزمـة وت            

عينة "صدقها وثباتها، أصبحت البطاقة صالحة لالستخدام في تجربة البحث الميدانية على    
 رئيسة تـشتمل علـى      مهاراتة  سبعمكونة من   ) ١(، وأصبحت في صورتها النهائية      "البحث

ــاراتعـــدد مـــن  ــارات الفرعيـــة المندرجـــة تحـــت ال المهـ  الرئيـــسة حيـــث بلـــغ مجمـــوع  مهـ
 :  )٣( موزعة كما يوضحها الجدول رقم رةمها)  ٤٠( الفرعية المهارات

  الرئيسة لبطاقة المالحظةهاراتالم) ٣(جدول 
  الفرعيةالمهاراتعدد   الرئيسةهاراتالم م
 ٦ فتراضاتالااستخالص  ١
 ٦ االستنباط ٢
 ٦ تقراءاالس ٣
 ٥  المغالطات في االستدالل المنطقي أو االستنتاجإظهار ٤
 ٣ تساقالتناقض وعدم االالكشف عن  ٥
 ٨ التحيز والذاتيةالبعد عن  ٦
 ٦ تقويم الحجج ٧

 ٤٠ المجموع

 : التجربة الميدانية -ثانياً
ـــة  • ــة     تــم تطبيــق التجربــة الميدانيــة    :المجتمــع والعين ــة الثانوي فــى مــدارس المرحل

بالمملكــة  ) منطقــة القــصيم التعليميــة  (التابعــة إلدارة التربيــة والتعلــيم فــى مدينــة بريــدة      
ــ ــى    العربي ــسعودية، حيــث طبقــت االســتبانة عل ــة ة ال ــةعين ــوم  ) ٧٣( مــن مكون معلمــاً للعل

معلمــاً ممــن ) ٢٤(الــشرعية وطبقــت بطاقــة المالحظــة علــى مجموعــة مــنهم بلــغ عــددها     
 . هــ  ١٤٣٤/١٤٣٥لعـام   ا يدرسون مادتى الفقه والحـديث وذلـك بالفـصل الدراسـي الثـاني مـن              

  .توزيع عينة البحث) ٤(ن الجدول رقم يويب

                                     
 . )٢) (١(حق رقم نظر الملا. ١



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٧

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 من معلمي مادتي الفقه والحديث بالمرحلة الثانويةتوزيع عينة الدراسة  )٤(جدول 

 مدى سنوات الخبرة فى التدريس
 عدد المعلمين

الذين طبقت عليهم 
 االستبانة 

 عدد المعلمين
الذين طبقت عليهم بطاقة 

 المالحظة
 ٨ ١٣  سنة فأكثر ١٥

 ٨ ٣٧  سنة١٥ سنوات ألقل من ١٠من 

 ٨ ٢٣ وات سن١٠أقل من 

 ٢٤ ٧٣ المجموع الكلي

 : المعالجة اإلحصائية-ثالثاً
التكرارات والنسب المئوية والمتوسط  الحسابي واالنحـراف المعيـاري للتعـرف      -١

 .على واقع ممارسة معلمي الحديث والفقه لمهارات التفكير الناقد في المرحلة الثانوية

ه للتعـرف علـى مـدى    االتجـا  One Way ANOVAتحليل التباين أحـادي االتجـاه    -٢
اخــتالف واقــع أداء معلمــي الحــديث والفقــه لمهــارات التفكيــر الناقــد فــي المرحلــة الثانويــة   

 .باختالف سنوات الخبرة

كاختبــــار للمقارنــــات البعديــــة المتعــــددة بــــين   'Schefee اختبــــار شــــيفيه  -٣
 .المجموعات في حالة داللة النسبة الفائية لتحليل التباين األحادي

    @      @@  
 



 

 
٤٨ 

واقع تدريس معلمي العلوم الشرعية لمهارات التفكير 
  التعليمية ة بمنطقة القصيمثانويالالناقد بالمرحلة 

 حمد بن محمد التويجرىأ. د

 عرض ومناقشة وتفسير النتائج
 :نتائج إجابة عن السؤال األول •

لمهـارات التفكيـر    العلـوم الـشرعية   معلمـي واقـع تـدريس    مـا :   ينص السؤال األول 
 ؟ بالمرحلة الثانوية) الفقه والحديث(الناقد فى مقررى 

 :استجاباتهم على االستبانة  خالل من -١
تـم اسـتخدام االسـتبانة    : ة مـن الـسؤال األول   ولإلجابة عـن الجـزء المتعلـق باالسـتبان       

وحــساب التكــرارات والنــسب المئويــة والمتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة     
الســتجابات أفــراد العينــة لكــل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة وكــذلك للــدرجات الموزونــة   

    :للمحور ككل  فكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول التالي 
   واقع أداء معلمي العلوم الشرعية)٥(جدول 

 لمهارات التفكير الناقد أثناء تدريس الفقه والحديث بالمرحلة الثانوية
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 فتراضاتالاهارة استخالص م: أوالً

١.
 المناقشات أحرص على إدارة

الجماعية الهادفة لمساعدة 
الطالب على توليد األفكار 

 .واقتراح البدائل

٩٣ ٦٨ ٢٫٧ ١
٫٢

 

٢٫٠ ٤٫١ ٣
١
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٦٣

طة 
س
متو
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٢.
 العناصر المرتبطة أحلل

بالمشكالت قبل صياغة 
 .  الفرضيات لحلها

٨٧ ٦٤ ٢٫٧ ٢
٫٧

 

٢٫٠ ٩٫٦ ٧
٧

 ٠٫٣
٤٧

سط 
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 ة
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٣.
 المواقف التعليمية التي أنٌظم

تساعد الطالب على اقتراح 
حلول مؤقتة للمشكالت التي 

 . متواجهه
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 ≤ ١٫٦٧"، " منعدمـــةداء درجـــة األ١٫٦٧ <المتوســـط : " بنـــاء علـــى المحكـــات التاليـــةداءتـــم تقيـــيم درجـــة األ@ 

، وعنــد تــساوي قــيم " مرتفعــةداء درجــة األ٢٫٣٤ ≥المتوســط  " ، " متوســطةداء درجــة األ٢٫٣٤ >المتوســط 
 . قل تكون األفضلية لالنحراف المعياري األأداءاتالمتوسط لعدة 
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أقوم 
بذلك 
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أقوم 
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 نادراً

٤.

 الخبرات السابقة لدى أستحضر
ذات د المعلومات يالطالب لتحد

 ة الرئيسالصلة بالفكرة
التي ال عالقة لها استبعاد و

 .بالفكرة
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٥.

 الطالب على التأمل في أٌشجع
الموضوع وصياغة االفتراضات 

األولية لتصف ما بينها من 
عالقات تضفي معنى عليها من 

 .خبراتها الشخصية
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٦.

 أكثر من فرضية أٌصوغ
للمشكالت المراد حلها بناء 

حقائق مرتبطة بها إلثارة على 
 متفكير الطالب ومساعدته

الختيار الفروض المتعلقة 
 .بالمشكلة
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 متوسطة٠٫٣٧ ٢٫٠١ )الدرجة الكلية (فتراضاتالاهارة استخالص  م

 مهارة االستنباط: ثانياً

٧.

لتأمل في ل أٌوجه الطالب
لواردة المصطلحات والمفاهيم ا

ادراك في الدرس بهدف 
 .العالقات
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٢
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٨.
صياغة   علىأٌدرب الطالب

األفكار واإلجابات بناء على ما 
  .فر من مقدمات منطقيةاتوي
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٩.
 الطالب على ربط أٌشجع

فر اتويالخبرات السابقة بما 
 .حقائق و من مقدماتميهلد
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١٠.
 إلى استنباط أٌوجه الطالب

للوصول الجزئيات من الكليات 
 . الحقائقالى
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١١.
 موضوع الدرس في مقدمات أضع

منطقية ليصل الطالب الى 
 .النتيجة بناء على المقدمات
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أقوم 
بذلك 
 دائما

أقوم 
بذلك 
 أحيانا

أقوم 
بذلك 
 نادراً

١٢.
 على صحة محتوى األجزاء أٌبرهن

سياق بوجودها منطقيا ضمن 
 .الكل
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 متوسطة ٠٫٢٤ ١٫٩٩ )الدرجة الكلية (مهارة االستنباط
 تقراءمهارة االس: ثالثاً

١٣.
 الطالب على صياغة أٌشجع

موضوع االستنتاجات حول 
 . الدرس
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١٤.

عادة النظر إطلب من الطالب أ
 لتكوين مفي استنتاجاته

ألشياء حول امفاهيم واضحة 
 .واألفكار
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١٥.
 إلى المبادئ العامة أٌوجه الطالب

 التى تساعدهم على )الكليات(
 .    زئياتالجاستنتاج 
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١٦.
 على طرح أٌحفز الطالب

.التساؤالت واستنتاج الفرضيات
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١٧.
لوصول إلى على ا الطالب أٌشجع

النتائج بناء على الحقائق 
 .مالمقدمة إليه

٢٧ ٢٠
٫٤

 

٢٤ ١٨
٫٧

 

٤٧ ٣٥
٫٩

 

٢٫٢
١

 ٠٫٨
٤٩

 

س
متو

 طة

٤ 

١٨.

 بين أفكار الدروس أربط
بخبرات مشابهة من الطبيعة 

لتفسر البيانات والعالقات 
. الموجودة بين األفكار والحقائق

٢٤ ١٨
٫٧

 

٢٦ ١٩
٫٠

 

٤٩ ٣٦
٫٣

 ٢٫٢
٥

 ٠٫٨
٣٠

طة 
س
متو

 

٢ 

س ٠٫٤٦ ٢٫١٣ )الدرجة الكلية(تقراء مهارة   االس
متو   طة

 طقي أو االستنتاج المغالطات في االستدالل المنمهارة إظهار: رابعاً

١٩.

استخدام أؤكد للطالب على أن 
 صحيحة بطريقةالفروض ال

ؤدي إلى استنتاجات خاطئة ي
 .مغلوطة

٤٦ ٣٤
٫٦

 

٢٦ ١٩
٫٠

 

٢٧ ٢٠
٫٤

 ١٫٨
١

 ٠٫٨
٤٤

طة 
س
متو

 

٥ 

٢٠.

 خواص الكل أوضح للطالب أن
تنطبق على ليس بالضرورة ان 

كل حالة ترتبط بالكل أو تنتمي 
 إليه

٨٩ ٦٥ ٦٫٨ ٥
٫٠

 

١٫٩ ٤٫١ ٣
٧

 ٠٫٣
٣٢

طة 
س
متو

 

٤ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٥١

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

أقوم 
بذلك 
 دائما

أقوم 
بذلك 
 أحيانا

أقوم 
بذلك 
 نادراً

٢١.
له ليس  أن الكل أٌظهر للطالب

نفس خواص كل جزء من 
 .أجزائه

٢٣ ١٧
٫٣

 

٤٧ ٣٥
٫٩

 

٢٨ ٢١
٫٨

 ٢٫٠
٥

 ٠٫٧
٢٤

طة 
س
متو

 

١ 

٢٢.
االفتراض بأن شيئاً أؤكد على أن 

ما لم يكن ليحدث لو لم يسبقه 
 .حدوث شيء أو أشياء أخرى

٢٧ ٢٠
٫٤

 

٤٦ ٣٤
٫٦

 

٢٦ ١٩
٫٠

 ١٫٩
٩

 ٠٫٧
٣٦

طة 
س
متو

 

٣ 

٢٣.

 بين المعلومات طالبأقارن لل
ذات الصلة بالموضوع وتلك التي 

ال ترتبط بالموضوع لتتحرى 
المغالطات المنطقية في الحجج 

 .والمناقشات

٢٧ ٢٠
٫٤

 

٤٥ ٣٣
٫٢

 

٢٧ ٢٠
٫٤

 ٢٫٠
٠

 ٠٫٧
٤٥

طة 
س
متو

 

٢ 

الدرجة  ( المغالطات في االستدالل المنطقي أو االستنتاجمهارة إظهار
 متوسطة ٠٫٤١ ١٫٩٦ )الكلية

 التناقض وعدم االتساقمهارة الكشف عن : خامساً

٢٤.
عدم للكشف عن  أوجه الطالب

تساق بين فكرتين في المادة الا
 .مكتوبة

٢١٫ ١٦
٩

 ٤٩ ٣٦
٫٣

 

٢٨ ٢١
٫٨

 ٢٫٠
٧

 ٠٫٧
١٤

طة 
س
متو

 

١ 

٢٥
عدم للكشف عن  أوجه الطالب

تساق بين فكرتين في اال
 .الفكرة المسموعة

٤٥ ٣٣
٫٢

 

٢٧ ٢٠
٫٤

 

٢٧ ٢٠
٫٤

 ١٫٨
٢

 ٠٫٨
٣٩

طة 
س
متو

 

٣ 

٢٦.
االنتباه في على  أٌدرب الطالب

اختيار األلفاظ وتطوير األفكار 
 .الواردة في النص

٤٣ ٣٢
٫٨

 

٥٠ ٣٧ ٥٫٥ ٤
٫٧

 ٢٫٠
٧

 ٠٫٩
٧٧

طة 
س
متو

 

٢ 

 متوسطة٠٫٧٩ ١٫٩٩ )الدرجة الكلية (التناقض وعدم االتساقمهارة الكشف عن 
 التحيز والذاتيةمهارة البعد عن : سادساً

٢٧
 لصياغة فرضيات أوجه الطالب

عن الموضوع بعيدة عن 
.  التأثيرات االنفعالية والعاطفية

٣٩ ٢٩
٫٧

 

٣٤ ٢٥
٫٢

 

٢٦ ١٩
٫٠

 ١٫٨
٦

 ٠٫٨
٠٥

طة 
س
متو

 

٧ 

٢٨
أساعد الطالب على تجنب 

استخدام معايير مزدوجة في 
 .تقييم األدلة والبراهين

٢٠ ١٥
٫٥

 

٥٠ ٣٧
٫٧

 

٢٨ ٢١
٫٨

 ٢٫٠
٨

 ٠٫٧
٠٢

طة 
س
متو

 

٣ 

٢٩.

إخفاء جزء من أوضح للطالب أن 
لمهمة ذات الصلة المعلومات ا

 صفة بالمشكلة أو الموضوع
 .تعكس الذاتية والتحيز

٣١ ٢٣
٫٥

 

٣٩ ٢٩
٫٧

 

٢٨ ٢١
٫٨

 ١٫٩
٧

 ٠٫٧
٨١

طة 
س
متو

 

٤ 



 

 
٥٢ 

واقع تدريس معلمي العلوم الشرعية لمهارات التفكير 
  التعليمية ة بمنطقة القصيمثانويالالناقد بالمرحلة 

 حمد بن محمد التويجرىأ. د

أقوم 
بذلك 
 دائما

أقوم 
بذلك 
 أحيانا

أقوم 
بذلك 
 نادراً

٣٠

 األخذ بكل على الطالب أٌشجع
ما يؤكد موقفاً أو قراراً ما 

تحيز (وإهمال كل ما يناقضه 
 ).اإلثبات

٥٣ ٣٩ ٤٫١ ٣
٫٤

 

٤٢ ٣١
٫٥

 ٢٫٣
٨

 ٠٫٥
٦٨

عة 
رتف
م

 

١ 

٣١.
 تقييم لى تجنبأؤكد للطالب ع

والتركيز على تقييم الشخص 
 . أو جوهر القضيةهأفكار

٧٢ ٥٣ ١٫٤ ١
٫٦

 

٢٦ ١٩
٫٠

 ٢٫٢
٥

 ٠٫٤
٦٥

طة 
س
متو

 

٢ 

٣٢.

ألفت انتباه الطالب إلى أن 
تبنى على خبرات عدد الحقائق 

بينما اآلراء كبير من الناس؛ 
مبنية على ما يعتقد الفرد أنه 

 .صحيح
٣٨ ٢٨
٫٤

 

٣٠ ٢٢
٫١

 

٣١ ٢٣
٫٥

 ١٫٩
٣

 ٠٫٨
٣٩

طة 
س
متو

 

٥ 

٣٣

 على تقويم اآلراء أٌشجع الطالب
ومناقشة الحجج المقدمة في 
الدرس مناقشة منطقية بعيدا 
 .عن جوانب التحيز والذاتية

٤٢ ٣١
٫٥

 

٢٤ ١٨
٫٧

 

٣٢ ٢٤
٫٩

 ١٫٩
٠

 ٠٫٨
٦٩

طة 
س
متو

 

٦ 

٣٤

 على التريث قبل أدرب الطالب
إصدار األحكام وصياغة األفكار 

 فى ضوء المقدمات واإلجابات
 .والحقائق

٤٣ ٣٢
٫٨

 

٢٦ ١٩
٫٠

 

٣٠ ٢٢
٫١

 ١٫٨
٦

 ٠٫٨
٥٥

طة 
س
متو

 

٨ 

 متوسطة ٠٫٣٢ ٢٫٠٣ )الدرجة الكلية (التحيز والذاتيةمهارة البعد عن 
 تقويم الحججمهارة : سابعاً

٣٥
بين اآلراء أٌفرق للطالب 
تحليل هذه المختلفة نتيجة 
 .اآلراء

٣٤ ٢٥
٫٢

 

٦٠ ٤٤
٫٣

 

١٫٧ ٥٫٥ ٤
١

 ٠٫٥
٦٥

طة 
س
متو

 

٥ 

٣٦

روق بين  الفأٌوضح للطالب
اإلجابات المتضمنة حقائق، 

واإلجابات الدالة على آراء لتحديد 
 .دقة المعلومات ومصادرها

٢٧ ٢٠
٫٤

 

٢٨ ٢١
٫٨

 

٤٣ ٣٢
٫٨

 ٢٫١
٦

 ٠٫٨
٣٤

طة 
س
متو

 

٤ 

٣٧
 على المناقشة أٌشجع الطالب

 األدلة إلىالواقعية المستندة 
 .الصحيحة

٦٧ ٤٩ ٢٫٧ ٢
٫١

 

٣٠ ٢٢
٫١

 ٢٫٢
٧

 ٠٫٥
٠٧

طة 
س
متو

 

١ 

٣٨

 الفرصة للطالب حةأعمل على إتا
لتقويم فكرة ما والنظر لها من 

 زوايا قبل إصدار حكم ةعد
 .عليها

٧١ ٥٢ ١٫٤ ١
٫٢

 

٢٧ ٢٠
٫٤

 ٢٫٢
٦

 ٠٫٤
٧٢

طة 
س
متو

 

٣ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٥٣

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

أقوم 
بذلك 
 دائما

أقوم 
بذلك 
 أحيانا

أقوم 
بذلك 
 نادراً

٣٩

 الفرصة أحرص على إتاحة
للطالب لتقويم أعمالهم 

ليوضحوا مدى استفادتهم من 
الدرس في دحض الحجج غير 

 .المنطقية

٢١٫ ١٦
٩

 

٢٨ ٢١
٫٨

 

٤٩ ٣٦
٫٣

 ٢٫٢
٧

 ٠٫٨
٠٤

طة 
س
متو

 

٢ 

٤٠.
 المالحظة أحرص على تنمية

عن  قوة الحجة لتمييزالدقيقة 
 . لدى الطالبلحجج األخرىا

٤٦ ٣٤
٫٦

 

٤٩ ٣٦
٫٣

 

١٫٥ ٤٫١ ٣
٨

 ٠٫٥
٧٥

مة 
عد
من

 

٦ 

 متوسطة ٠٫٤٤ ٢٫٠٤ )الدرجة الكلية (تقويم الحججمهارة 
 متوسطة ٠٫٣٠ ٢٫٠٣ )الدرجة الكلية لالستبانة(

 
 معلمي العلوم الشرعيةملخص لواقع أداء ): ٦(جدول 

 لمهارات التفكير الناقد أثناء تدريس الفقه والحديث بالمرحلة الثانوية

واقع أداء معلمي العلوم الشرعية لمهارات  م
االنحراف المتوسط التفكير الناقد

المعياري
درجة 
 الترتيب األداء

 ٤ متوسطة ٠٫٣٧ ٢٫٠١ فتراضاتالاهارة استخالص  م ١

 ٥ متوسطة ٠٫٢٤ ١٫٩٩ مهارة االستنباط ٢
 ١ متوسطة ٠٫٤٦ ٢٫١٣ تقراء مهارة   االس ٣

 المغالطات في االستدالل المنطقي مهارة إظهار ٤
 ٧ متوسطة ٠٫٤١ ١٫٩٦ أو االستنتاج

 ٦ متوسطة ٠٫٧٩ ١٫٩٩  التناقض وعدم االتساقمهارة الكشف عن  ٥
 ٣ متوسطة ٠٫٣٢ ٢٫٠٣ التحيز والذاتيةمهارة البعد عن  ٦
 ٢ متوسطة ٠٫٤٤ ٢٫٠٤ تقويم الحججارة مه ٧

 متوسطة ٠٫٣٠ ٢٫٠٣ مهارات التفكير الناقد ككل

  : يمكن مالحظة ما يأتي )٦( وجدول )٥(بالنظر إلى جدول   
بلغ عدد األداءات المستهدفة في هذه الدراسة أربعون أداءاً، موزعـة علـى سـبعة                 •

متوسط بأداء ية لهذه المجاالت   مجاالت وقد جاءت استجابات المعلمين فى الدرجة الكل       
ــدره   ــراف ) ٢٫٠٣(بمتوســـط قـ ــاريوانحـ ــغ معيـ ــى   )٠٫٣٠( بلـ ــتجابات علـ ــاءت االسـ ــا جـ ، بينمـ

ــتبانة  ــة لالسـ ــاالت الفرعيـ ــتخالص: المجـ ــتقراء،   اسـ ــتنباط، االسـ ــات، االسـ ــاراالفتراضـ  إظهـ



 

 
٥٤ 

واقع تدريس معلمي العلوم الشرعية لمهارات التفكير 
  التعليمية ة بمنطقة القصيمثانويالالناقد بالمرحلة 

 حمد بن محمد التويجرىأ. د

، جميعا بأداء متوسط    المغالطات، الكشف عن التناقض، البعد عن التحيز، تقويم الحجج        
علـــى )٢٫٠٤(، )٢٫٠٣(، )١٫٩٩(، )١٫٩٦(، )٢٫١٣(، )١٫٩٩(، )٢٫٠١: (ضا بقـــيم متوســـطات حـــسابيةأيـــ

، )٠٫٣٧(، )٠٫٧٩(، )٠٫٤١(، )٠٫٤٦(، )٠٫٢٤(، )٠٫٣٧: (الترتيـــــــب، وقـــــــيم انحرافـــــــات معياريـــــــة   
 مما يعنـى أن تـدريس المعلمـين لمهـارات التفكيـر الناقـد متوسـط فـي           .على الترتيب )٠٫٤٤(

جاباتهم علــى االســتبانة، وهــذه النتيجــة تعــزى الــى انــه مــن الــصعب علــى     األداء وفقــا الســت
المعلم أن يظهر خالل استجابته علـى االسـتبانة تقـصيره فـي االهتمـام بمهـارات التفكيـر                   
الناقد أثنـاء التـدريس، وربمـا تكـون هـذه االسـتجابة فـى إطـار المرغوبيـة أو إضـفاء الـصيغة                       

 .االيجابية عن نفسه
ت االســتبانة يمكــن مالحظــة أن هنــاك أربــع فقــرات جــاءت    وعلــى مــستوى فقــرا -

 ١٣- بالمجــــال الثــــاني ١١- بالمجــــال األول٥(بمــــستوى أداء مرتفــــع وهــــى الفقــــرات أرقــــام 
، )٢٫٨٩(، )٢٫٤٥(جـــاءت بمتوســـطات حـــسابية  )  بالمجـــال الـــسادس٣٠-بالمجـــال الثالـــث

)  ٠٫٥٦٨(، )٠٫٥٢٣(، )٠٫٤٥٨(، )٠٫٥٥٤(علــى الترتيــب، وقــيم انحــراف معيــاري   ) ٢٫٣٨(، )٢٫٤١(
 ٦(أربــع فقــرات جــاءت بمــستوى أداء منعــدم وهــى الفقــرات أرقــام      علــى الترتيــب، وأيــضا 

جــــاءت )  بالمجــــال الــــسابع٤٠- بالمجــــال الثــــانى٩- بالمجــــال الثــــانى ٨-بالمجــــال االول 
علــى الترتيــب، وقــيم انحــراف معيــارى  ) ١٫٥٨(، )١٫٥٦(، )١٫٦٣(، )١٫٥٥(بمتوســطات حــسابية 

 :يوضح ذلك ) ١( والشكل التالي  رقم .على الترتيب)  ٠٫٥٧٥(، )٠٫٦٢٣(، )٠٫٥٨٩ (،)٠٫٥٠١(

 

 
 
 
 
 
 
 

واقع أداء معلمي العلوم الشرعية لمهارات التفكير الناقـد أثنـاء تـدريس             ): ١(شكل  
 الحديث والفقه بالمرحلة الثانوية



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٥٥

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

أن مجـــال مهـــارة االســـتقراء جـــاء أفـــضل نـــسبيا مـــن جميـــع ) ١(ويوضـــح الـــشكل  •
 .مجاالت األخرى، بينما جاء مجال مهارة إظهار المغالطات أقلهم نسبياًال

أداء معلمـي العلـوم الـشرعية وفقـا السـتجاباتهم            بأن   وتفسر التقديرات السابقة   -
متوسـطة المـستوى وهـو مـا يـشير إلـى أن المعلمـين لـديهم إدراك                   على مجاالت االستبانة  

فقـا آلرائهـم فـي األداء التدريـسي لمقـرري           لمهارات التفكير الناقد على المستوى النظري و      
 . الفقه والحديث بالمرحلة الثانوية

 : درجاتهم فى بطاقة المالحظة خالل من -٢

ولإلجابة عـن الجـزء المتعلـق ببطاقـة مالحظـة المعلمـين هـذا الـسؤال تـم اسـتخدام                     
البطاقـــة فـــى مالحظـــة التـــدريس للعينـــة وحـــساب المتوســـطات الحـــسابية واالنحرافـــات  

يــة للــدرجات وكــذلك للــدرجات الموزونــة للمحــور ككــل فكانــت النتــائج كمــا هــي  المعيار
 :موضحة بالجدول التالي 

 ملخص لواقع أداء معلمي العلوم الشرعية): ٧(جدول 
 لمهارات التفكير الناقد أثناء تدريس الفقه والحديث

 بالمرحلة الثانوية بناءً على بطاقة المالحظة

رعية لمهارات التفكير واقع أداء معلمي العلوم الش م
المتوسط الناقد

االنحراف 
 المعياري

درجة 
الممارسة

الترتيب

 ٦ منعدمة ٠٫٢٩ ١٫٥٢ فتراضاتالاهارة استخالص  م ١

 ٣ منعدمة ٠٫٣١ ١٫٦١ مهارة االستنباط ٢
 ١ متوسطة ٠٫٤٣ ١٫٨٨ تقراء مهارة   االس ٣

 المغالطات في االستدالل المنطقي أو مهارة إظهار ٤
 متوسطة ٠٫٣٧ ١٫٧٧ تنتاجاالس

٢ 

 ٣ منعدمة ٠٫٣١ ١٫٦١  التناقض وعدم االتساقمهارة الكشف عن  ٥
 ٥ منعدمة ٠٫٢٧ ١٫٥٦ التحيز والذاتيةمهارة البعد عن  ٦
 ٧ منعدمة ٠٫٣٣ ١٫٤٧ تقويم الحججمهارة  ٧

 منعدمة ٠٫٣٠ ١٫٦٣ مهارات التفكير الناقد ككل

التفكيـر    مهـارات الكليـة لبطاقـة مالحظـة    النتيجـة  أن أعـاله  )٧ ( الجـدول  يوضـح  •
منعــدم فــى األداء التدريــسي لمعلمــي الحــديث والفقــه بالمرحلــة    الناقــد جــاءت بمــستوى 

 .)٠٫٣٠(وانحراف معياري ) ١٫٦٣(الثانوية بمتوسط 
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 واقع أداء معلمي العلوم الشرعية) ٨( جدول 
 لمهارات التفكير الناقد أثناء تدريس الفقه والحديث

  الثانوية من خالل بطاقة المالحظة بالمرحلة

المتوسط مؤشرات أداء المهارة م
االنحراف 
المعياري

سة
مار
الم

جة 
در

@  

الترتيب

 فتراضاتالاهارة استخالص م: أوالً

يدير المعلم المناقشات الجماعية الهادفة لمساعدة .١
 ٣ متوسطة ٠٫٤٤ ١٫٧٥ .الطالب على توليد األفكار و اقتراح البدائل

يحلل المعلم العناصر المرتبطة بالمشكالت قبل .٢
 ٢ منعدمة ٠٫٣٨ ١٫١٧ .  صياغة الفرضيات لحلها

ينظم المعلم المواقف التعليمية التي تساعد الطالب .٣
 ٤ متوسطة ٠٫٣٨ ١٫٨٣. همعلى اقتراح حلول مؤقتة للمشكالت التي تواجه

٤.
يستحضر المعلم الخبرات السابقة لدى الطالب 

 ة الرئيسذات الصلة بالفكرةلومات د المعيلتحد
 .بالفكرةالتي ال عالقة لها استبعاد و

 ٥ متوسطة ٠٫٣٨ ١٫٨٣

٥.
يشجع المعلم الطالب على التأمل في الموضوع 

وصياغة االفتراضات األولية لتصف ما بينها من عالقات 
 .تضفي معنى عليها من خبراتها الشخصية

 ١ منعدمة ٠٫٤٨ ١٫٣٣

٦.
للمشكالت المراد حلها بناء يصوغ أكثر من فرضية 

على حقائق مرتبطة بها إلثارة تفكير الطالب 
 .ومساعدتهن الختيار الفروض المتعلقة بالمشكلة

 ٦ منعدمة ٠٫٤٤ ١٫٢٥

 منعدمة ٠٫٢٩ ١٫٥٢ )الدرجة الكلية (فتراضاتالاهارة استخالص  م

 مهارة االستنباط: ثانياً

المفاهيم لتأمل في المصطلحات ول طالبه المعلم يوجه.٧
 ٢ متوسطة ٠٫٣٨ ١٫٨٣ .ادراك العالقاتالواردة في الدرس بهدف 

صياغة األفكار واإلجابات بناء   علىهيدرب المعلم طالب.٨
 ٥ متوسطة ٠٫٤٤ ١٫٧٥  .فر من مقدمات منطقيةاتويعلى ما 

يشجع المعلم الطالب على ربط الخبرات السابقة بما .٩
 ٦ متوسطة ٠٫٤٤ ١٫٧٥ .حقائقو،  من مقدماتمفر لديهاتوي

                                     
، " درجــة الممارســة منعدمــة ١٫٦٧ <المتوســط : "تــم تقيــيم درجــة الممارســة بنــاء علــى المحكــات التاليــة   @ 
، " درجــة الممارســة مرتفعــة ٢٫٣٤ ≥المتوســط  " ، " درجــة الممارســة متوســطة ٢٫٣٤ < المتوســط ≤ ١٫٦٧"

 . وعند تساوي قيم المتوسط لعدة ممارسات تكون األفضلية لالنحراف المعياري األقل
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يوجه المعلم الطالب إلى استنباط الجزئيات من .١٠
 ٤ منعدمة ٠٫٤٨ ١٫٣٣ . الحقائقللوصول الىالكليات 

يضع المعلم موضوع الدرس في مقدمات منطقية .١١
 ١ متوسطة ٠٫٤٤ ١٫٧٥ .ليصل الطالب الى النتيجة بناء على المقدمات

يبرهن المعلم على صحة محتوى األجزاء بوجودها .١٢
 ٣ منعدمة ٠٫٤٤ ١٫٢٥ .الكلسياق منطقيا ضمن 

 منعدمة ٠٫٣١ ١٫٦١ )الدرجة الكلية (مهارة االستنباط

 تقراءمهارة االس: ثالثاً

 على صياغة االستنتاجات حول هيشجع المعلم طالب.١٣
 ١ متوسطة ٠٫٣٨ ١٫٨٣ . موضوع الدرس

١٤.
عادة النظر في إيطلب المعلم من الطالب 

ألشياء حول اهيم واضحة  لتكوين مفاماستنتاجاته
 .واألفكار

 ٦ متوسطة ٠٫٤٤ ١٫٧٥

التى )الكليات(به إلى المبادئ العامة يوجه المعلم طال.١٥
 ٥ مرتفعة ٠٫٧٨ ٢٫٤٢ .    الجزئياتتساعدهم على استنتاج 

 على طرح التساؤالت واستنتاج طالبه المعلم يحفز.١٦
 ٣ متوسطة ٠٫٤٤ ١٫٧٥ الفرضيات 

وصول إلى النتائج بناء على يشجع المعلم الطالب لل.١٧
 ٤ متوسطة ٠٫٤٤ ١٫٧٥ .مالحقائق المقدمة إليه

١٨.
يربط المعلم بين أفكار الدروس بخبرات مشابهة من 

الطبيعة لتفسر البيانات والعالقات الموجودة بين 
  .األفكار والحقائق

 ٢ متوسطة ٠٫٤٤ ١٫٧٥

  متوسطة ٠٫٤٣ ١٫٨٨ )الدرجة الكلية(تقراء مهارة   االس
  المغالطات في االستدالل المنطقي أو االستنتاجمهارة إظهار: بعاًرا

صحيحة الفروض الاستخدام يؤكد المعلم على أن .١٩
 ٥ متوسطة ٠٫٣٨ ١٫٨٣ .ؤدي إلى استنتاجات مغلوطةي  خطأبطريقة

تنطبق ليس بالضرورة ان  بأن خواص الكل يوضح لهم.٢٠
 ٤ متوسطة ٠٫٣٨ ١٫٨٣ .على كل حالة ترتبط بالكل أو تنتمي إليه

له نفس خواص كل جزء من ليس  أن الكل يظهر.٢١
 ١ متوسطة ٠٫٥٠ ١٫٩٢ .أجزائه

٢٢.
االفتراض بأن شيئاً ما لم يكن يؤكد المعلم على أن 

 ٣ منعدمة ٠٫٥٠ ١٫٤٢ .ليحدث لو لم يسبقه حدوث شيء أو أشياء أخرى

٢٣.
يميز المعلم بين المعلومات ذات الصلة بالموضوع 

 بالموضوع لتتحرى المغالطات وتلك التي ال ترتبط
 .المنطقية في الحجج والمناقشات

 ٢ متوسطة ٠٫٣٨ ١٫٨٣
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  المغالطات في االستدالل المنطقي أو االستنتاجمهارة إظهار
 متوسطة ٠٫٣٧ ١٫٧٧ )الدرجة الكلية(

 التناقض وعدم االتساقمهارة الكشف عن : خامساً

تساق بين العدم ايوجه المعلم طالبه للكشف عن .٢٤
 ١ منعدمة ٠٫٤٤ ١٫٢٥ .فكرتين في المادة مكتوبة

تساق بين االعدم يوجه المعلم طالبه للكشف عن .٢٥
 ٣ متوسطة ٠٫٤٤ ١٫٧٥ .فكرتين في الفكرة المسموعة

االنتباه في اختيار األلفاظ يدرب المعلم طالبه على .٢٦
 ٢ متوسطة ٠٫٣٨ ١٫٨٣ .وتطوير األفكار الواردة في النص

 منعدمة ٠٫٣١ ١٫٦١ )الدرجة الكلية (ناقض وعدم االتساقالتمهارة الكشف عن 
 التحيز والذاتيةمهارة البعد عن : سادساً

يوجه المعلم الطالب لصياغة فرضيات عن الموضوع .٢٧
 ٧ متوسطة ٠٫٣٨ ١٫٨٣ .  بعيدة عن التأثيرات االنفعالية والعاطفية

استخدام معايير يساعد المعلم طالبه على تجنب .٢٨
 ٣ متوسطة ٠٫٣٨ ١٫٨٣ .ييم األدلة والبراهينمزدوجة في تق

٢٩.
إخفاء جزء من المعلومات يوضح المعلم لطالبه ان 

 صفة المهمة ذات الصلة بالمشكلة أو الموضوع
 .تعكس الذاتية والتحيز

 ٤ متوسطة ٠٫٣٨ ١٫٨٣

 األخذ بكل ما يؤكد موقفاً يشجع المعلم طالبه على.٣٠
 ١ متوسطة ٠٫٣٨ ١٫٨٣ ).ز اإلثباتتحي(أو قراراً ما وإهمال كل ما يناقضه 

والتركيز  تقييم الشخص يؤكد المعلم على تجنب.٣١
 ٢ منعدمة ٠٫٢٨ ١٫٠٨ . أو جوهر القضيةهأفكارعلى تقييم 

٣٢.
تبنى على يوجه المعلم انتباه الطالب إلى أن الحقائق 

مبنية على ما بينما اآلراء خبرات عدد كبير من الناس؛ 
 .يعتقد الفرد أنه صحيح

 ٥ منعدمة ٠٫٢٨ ١٫٠٨

٣٣.
يشجع المعلم الطالب على تقويم اآلراء ومناقشة 

الحجج المقدمة في الدرس مناقشة منطقية بعيدا عن 
 .جوانب التحيز والذاتية

 ٦ متوسطة ٠٫٤٤ ١٫٧٥

٣٤.
 على التريث قبل إصدار األحكام هيدرب المعلم طالب

 فى ضوء المقدمات وصياغة األفكار واإلجابات
 .والحقائق

 ٨ منعدمة ٠٫٤٤ ١٫٢٥

 منعدمة ٠٫٢٧ ١٫٥٦ )الدرجة الكلية (التحيز والذاتيةمهارة البعد عن 

  :تقويم الحججمهارة : سابعاً

تحليل هذه بين اآلراء المختلفة نتيجة يٌفرق المعلم .٣٥
 ٥ منعدمة ٠٫٤٤ ١٫٢٥ .اآلراء
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٣٦.
يوضح المعلم الفروق بين اإلجابات المتضمنة حقائق، 

راء لتحديد دقة المعلومات واإلجابات الدالة على آ
 .ومصادرها

 ٤ منعدمة ٠٫٤٨ ١٫٣٣

يشجع المعلم طالبه على المناقشة الواقعية .٣٧
 ١ منعدمة ٠٫٥٠ ١٫٤٢ .المستندة الى االدلة الصحيحة

 لتقويم فكرة ما والنظر لها هطالبليتيح المعلم الفرصة .٣٨
 ٣ متوسطة ٠٫٤٤ ١٫٧٥ . زوايا قبل إصدار حكم عليهاةمن عد

٣٩.
ح المعلم الفرصة للطالب لتقويم أعمالهم ليوضحوا يتي

مدى استفادتهم من الدرس في دحض الحجج غير 
 .المنطقية

 ٢ متوسطة ٠٫٤٤ ١٫٧٥

 قوة لتمييزينمي المعلم لدى الطالب المالحظة الدقيقة .٤٠
 ٦ منعدمة ٠٫٤٨ ١٫٣٣ .لحجج األخرىعن االحجة 

 نعدمةم ٠٫٣٣ ١٫٤٧ )الدرجة الكلية (تقويم الحججمهارة 
 منعدمة ٠٫٣٠ ١٫٦٣ )الدرجة الكلية للبطاقة(

 للتفكيـر الناقـد     فرعيـة مهـارات  خمـس  هنـاك   أن أعـاله  )٨( الجـدول  يوضـح  •

 المغالطــات، الكــشف عــن التنــاقض، إظهــار اســتخالص االفتراضــات، : وهــى،منعدمــة أيــضا
، )١٫٥٦(، )١٫٦١(، )١٫٦١(، )١٫٥٢(، فقــد نالــت قــيم متوســطات  البعــد عــن التحيــز، تقــويم الحجــج 

 .على الترتيب)  ٠٫٣٣(، )٠٫٢٧(، )٠٫٣١(، )٠٫٣١(، )٠٫٢٩(بقيم انحراف معياري ) ١٫٤٧(

 فقــد جــاءت بمــستويات أداء متوســطة حيــث  االســتنباط، االســتقراء،أمــا مهــارتي  •
علــى ) ٠٫٣٧(، )٠٫٤٣(علــى الترتيــب بقــيم انحــراف معيــاري   ) ١٫٦١(، )١٫٨٨(نالــت متوســطات  

  .الترتيب
ــائج اســتجابة المعلمــين علــى االســتبانة       ويتــضح مــن   • ــائج اختالفهــا مــع نت هــذه النت

 األسـاليب  بتحديد معلمي العلوم الشرعية اهتمام ويمكن تفسير هذا االختالف بضعف

 التبـاين  إلى ذلك يعزى وربما لمهارات التفكير الناقد لدى طالبهم، واإلجراءات المحققة

واقــع رغــم إدراكهــم للممارســات   الــدروس فــى ال  طريقــة تنفيــذ  فــي المعلمــين بــين
 .التدريسية التي تكسب طالبهم مهارات التفكير الناقد

 المناسـبة  التعليميـة  األنـشطة  بتنويـع  المعلمـين  اهتمام قلة   وقد يشير هذا إلى  •

تـدريس الحـديث    عنـد  معلـم العلـوم الـشرعية   ممارسـات   واقتـصار  لمـستويات الطـالب  



 

 
٦٠ 

واقع تدريس معلمي العلوم الشرعية لمهارات التفكير 
  التعليمية ة بمنطقة القصيمثانويالالناقد بالمرحلة 

 حمد بن محمد التويجرىأ. د

 ذلك يعزى وقد نويع استخدام الوسائل التعليمية،يرى أهمية لت فال على السبورة، والفقه

 كمـا يمكـن   .إلى ضعف اهتمامهم بإكساب طالبهم مهارات التفكير الناقد وتبنيهم  لهـا          
تفسير ذلك بأن الطرق التدريسية المتبعة تعتمد على اللفظية أحادية االتجاه التـي تتـسم               

تـي تـشجع علـى النقـاش وتبـادل      طـرح القـضايا  وإغفـال الطـرق ال     في بالتقليدية واالرتجالية
ــين الطــالب  ــذ أثنــاء اآلراء ب  ويعــزو الباحــث ارتفــاع متوســطات مهــارتي     الــدرس، تنفي

االستنباط واالستقراء إلى اعتماد المعلمين فـي تنفيـذ الـدروس علـى المناقـشات التـي تـتم                  
بقيـة    لتـدريس التخطـيط  دون بالطريقـة االسـتداللية التـي تـشمل االسـتنباط واالسـتقراء      

  .مقصودة وهادفة وتنفيذها تدريسيا بأساليب ارات التفكير الناقد األخرىمه
 :الثانيل انتائج إجابة السؤ

 أفـراد  بـين  إحـصائية  داللـة  ذات فروق توجد  هل"ينص السؤال الثاني للدراسة على 

 ؟الخبرة سنوات لمتغير تعزىفى واقع تدريس مهارات التفكير الناقد  الدراسة عينة
 للكـشف عــن  One Way ANOVAتحليــل التبـاين أحــادي االتجـاه     تـم اسـتخدام   

مدى اختالف تقديرات المعلمين لواقع أداء مهـارات التفكيـر الناقـد أثنـاء تـدريس الحـديث         
 سـنوات   ١٠ سـنوات، مـن      ١٠أقـل مـن     (والفقه بالمرحلـة الثانويـة والراجعـة الخـتالف الخبـرة            

) ٩(  كمــا هــي موضــحة بجـــدول    فجــاءت النتــائج  )  ســنة فــأكثر  ١٥ ســنة، مــن   ١٥ألقــل مــن   
 :التاليين  ) ١٠(وجدول 

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لتقديرات): ٩(جدول 
 واقع أداء مهارات التفكير الناقد أثناء تدريس الحديث والفقه

  بالمرحلة الثانوية في ضوء سنوات الخبرة

االنحراف المتوسط العدد سنوات الخبرة مهارات التفكير الناقد
 معياريال

 ٢٫٢٧٥ ١٠٫٩١٣ ٢٣  سنوات١٠أقل من 
 مهارة استخالص  االفتراضات ٢٫٠٦١ ١٢٫٠٢٧ ٣٧ سنة١٥ ألقل من ١٠من 

 ٠٫٠٠٠ ١٤٫٠٠٠ ١٣  سنة فأكثر١٥من 
 مهارة االستنباط ٢٫٢٦١ ١١٫٧٣٩ ٢٣  سنوات١٠أقل من 

 ٠٫٧٣١ ١٢٫٤٨٧ ٣٧ سنة١٥ ألقل من ١٠من 
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 ٠٫٠٠٠ ١١٫٠٠٠ ١٣  سنة فأكثر١٥من 
 ٢٫٢٤٥٠ ١١٫٦٩٦ ٢٣  سنوات١٠أقل من 

 مهارة   االستقراء ٢٫٠٢١ ١١٫٩٧٣ ٣٧ سنة١٥ ألقل من ١٠من 
 ٠٫٠٠٠ ١٧٫٠٠٠ ١٣  سنة فأكثر١٥من 

 ٢٫٤٦٧ ٨٫٢١٧ ٢٣  سنوات١٠أقل من 
 ١٫٠٥٣ ١٠٫٠٥٤ ٣٧ سنة١٥ ألقل من ١٠من 

مهارة إظهار المغالطات في 
االستدالل المنطقي أو االستنتاج

 ٠٫٠٠٠ ١٢٫٠٠٠ ١٣  سنة فأكثر١٥من 
 ٢٫١٥٠ ٤٫٤٣٥ ٢٣  سنوات١٠أقل من 

مهارة الكشف عن التناقض  ٢٫٤٦٨ ٦٫٥٤١ ٣٧ سنة١٥ ألقل من ١٠من 
 وعدم االتساق

 ٠٫٠٠٠ ٧٫٠٠٠ ١٣  سنة فأكثر١٥من 

 ٢٫٩٧٩ ١٤٫٦٥٢ ٢٣  سنوات١٠أقل من 
 مهارة البعد عن التحيز والذاتية ١٫٧٤٩ ١٧٫٦٧٦ ٣٧ سنة١٥ من  ألقل١٠من 

 ٠٫٠٠٠ ١٥٫٠٠٠ ١٣  سنة فأكثر١٥من 
 ٢٫٦٣٧ ١١٫٠٤٤ ٢٣  سنوات١٠أقل من 

 مهارة تقويم الحجج ١٫٨٢٤ ١١٫٧٠٣ ٣٧ سنة١٥ ألقل من ١٠من 
 ٠٫٠٠٠ ١٦٫٠٠٠ ١٣  سنة فأكثر١٥من 

 ١٦٫٠٤٤ ٧٢٫٦٩٦ ٢٣  سنوات١٠أقل من 
 ٦٫٥٧٧ ٨٢٫٤٦٠ ٣٧ سنة١٥ألقل من  ١٠من 

 المهارات ككل
 )الدرجة الكلية(

 ٠٫٠٠٠ ٩٢٫٠٠٠ ١٣  سنة فأكثر١٥من 

  
 داللة الفروق في تقدير واقع أداء مهارات التفكير الناقد): ١٠(جدول 

 أثناء تدريس الحديث والفقه بالمرحلة الثانوية والراجعة الختالف الخبرة

مجموع  مصدر التباينمهارات التفكير الناقد
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط 
المربعات

النسبة 
 الفائية

مستوى 
 الداللة

 ٣٩٫٥٧٣ ٢ ٧٩٫١٤٦ بين المربعات

داخل 
 ٣٫٨١١ ٧٠ ٢٦٦٫٧٩٩ المجموعات

مهارة استخالص  
 االفتراضات

  ٧٢ ٣٤٥٫٩٤٥ الكلي

٠٫٠١ ١٠٫٣٨٣ 

 ١١٫٦٥٤ ٢ ٢٣٫٣٠٨ بين المربعات

داخل 
 مهارة االستنباط ١٫٨٨١ ٧٠ ١٣١٫٦٧٨ المجموعات

  ٧٢ ١٥٤٫٩٨٦ الكلي

٠٫٠١ ٦٫١٩٥ 



 

 
٦٢ 

واقع تدريس معلمي العلوم الشرعية لمهارات التفكير 
  التعليمية ة بمنطقة القصيمثانويالالناقد بالمرحلة 

 حمد بن محمد التويجرىأ. د

مجموع  مصدر التباينمهارات التفكير الناقد
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط 
المربعات

النسبة 
 الفائية

مستوى 
 الداللة

 ١٤١٫٣٢٥ ٢ ٢٨٢٫٦٥١ بين المربعات

داخل 
 مهارة   االستقراء ٣٫٦٨٣ ٢٥٧٫٨٤٣٧٠ المجموعات

  ٧٢ ٥٤٠٫٤٩٣ الكلي

٣٨٫٣٦٧٠٫٠١ 

 ٦١٫٤٤٠ ٢ ١٢٢٫٨٨٠ بين المربعات

داخل 
 ٢٫٤٨٣ ٧٠ ١٧٣٫٨٠٥ المجموعات

مهارة إظهار 
المغالطات في 

االستدالل المنطقي أو 
  ٧٢ ٢٩٦٫٦٨٥ الكلي االستنتاج

٠٫٠١ ٢٤٫٧٤٥ 

 ٤٠٫٠١٨ ٢ ٨٠٫٠٣٥ بين المربعات

داخل 
 ٤٫٥٨٣ ٧٠ ٣٢٠٫٨٤١ المجموعات

مهارة الكشف عن 
التناقض وعدم 
 االتساق

  ٧٢ ٤٠٠٫٨٧٧ الكلي

٠٫٠١ ٨٫٧٣١ 

 ٧٧٫١١٨ ٢ ١٥٤٫٢٣٦ بين المربعات

داخل 
 ٤٫٣٦٢ ٧٠ ٣٠٥٫٣٢٥ المجموعات

مهارة البعد عن التحيز 
 والذاتية

  ٧٢ ٤٥٩٫٥٦٢ الكلي

٠٫٠١ ١٧٫٦٨٠ 

 ١١٣٫٦٨٤ ٢ ٢٢٧٫٣٦٩ بين المربعات

داخل 
 مهارة تقويم الحجج ٣٫٨٩٦ ٧٠ ٢٧٢٫٦٨٦ المجموعات

  ٧٢ ٥٠٠٫٠٥٥ الكلي

٠٫٠١ ٢٩٫١٨٣ 

١٦١٨٫٧٢٤ ٣٢٣٧٫٤٤٨٢ بين المربعات
داخل 

 المهارات ككل ١٠٣٫١٤٤ ٧٢٢٠٫٠٥٩٧٠ المجموعات
 )الدرجة الكلية(

  ١٠٤٥٧٫٥٠٧٧٢ الكلي

٠٫٠١ ١٥٫٦٩٤ 

 :يتضح من الجدول السابق أنه 
 في أداء المعلمـين لمهـارات التفكيـر         ٠٬٠١توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى        -

 .الخبرة متغيرراجعة الختالف  الحديث والفقه بالمرحلة الثانوية تدريس الناقد أثناء
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ــاء تــدريس          ول معرفــة الفــروق ذات الداللــة فــي واقــع أداء مهــارات التفكيــر الناقــد أثن
الحديث والفقه بالمرحلـة الثانويـة بـين مجموعـات الخبـرة المختلفـة تـم اسـتخدام اختبـار              

 :شيفيه للمقارنات البعدية فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي  
  المختلفةداللة الفروق بين مجموعات الخبرة): ١١(جدول 
  بين مجموعات الخبرة المختلفة استخالص االفتراضاتفي أداء مهارة

  سنوات١٠أقل من  سنوات الخبرة
 )١٠٫٩١٣=  م (

  سنة١٥ سنوات ألقل من ١٠من 
 )١٢٫٠٢٧=  م (

  سنة١٥ سنوات ألقل من ١٠من 
  ١٫١١٤ )١٢٫٠٢٧=  م (

  سنة فأكثر١٥من 
 @@١٫٩٧٣ @@٣٫٠٨٧ )١٤٫٠٠٠= م (

ــه    يتــضح ــسابق أن ــد مــستوى     :  مــن الجــدول ال ــة إحــصائياً عن ــين ٠٫٠١يوجــد فــروق دال  ب
 سـنوات   ١٠ سـنة فـأكثر  ومجموعـة خبـرة أقـل مـن               ١٥مجموعة من سنوات خبرتهم مـن       

في تقييم معلمي الحـديث والفقـه لواقـع أداء مهـارة اسـتخالص االفتراضـات كمهـارة مـن                    
ــة ا     ــاء التــدريس بالمرحل ــر الناقــد أثن ــصالح مجموعــة مــن ســنوات    مهــارات التفكي ــة ل لثانوي

 بــين ٠٫٠١ ســنة فــأكثر، كــذلك توجــد فــروق دالــة إحــصائياً عنــد مــستوى      ١٥خبــرتهم مــن  
 ١٥ سـنوات ألقـل مـن        ١٠ سنة فـأكثر  ومجموعـة خبـرة مـن            ١٥مجموعة سنوات خبرة من     

 سـنة فـأكثر، ولـم تكـن الفـروق بـين مجموعـة        ١٥سنة لصالح مجموعة سنوات خبرة مـن      
 سـنوات  ١٠ سـنة وبـين مجموعـة خبـرة أقـل مـن       ١٥ سنوات ألقـل مـن       ١٠ن  سنوات خبرة م  

ــيم واقــع أداء مهــارة اســتخالص          ــى المجموعــات فــي تقي ــى أن أعل ــة إحــصائياً؛ ممــا يعن دال
 . سنة  فأكثر١٥االفتراضات هي مجموعة من سنوات خبرتهم من 

 داللة الفروق بين مجموعات الخبرة المختلفة): ١٢(جدول 
 الستنباط بين مجموعات الخبرة المختلفةا في أداء مهارة

  سنوات١٠أقل من  سنوات الخبرة
 )١١٫٧٣٩= م (

  سنة١٥ سنوات ألقل من ١٠من 
 )١٢٫٤٨٧=  م (

  سنة١٥ سنوات ألقل من ١٠من 
  ٠٫٧٤٨ )١٢٫٤٨٧=  م (

  سنة فأكثر١٥من 
 @@١٫٤٨٧ ٠٫٧٣٩ )١١٫٠٠٠= م (
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ــه    ــسابق أن ــة  :  يتــضح مــن الجــدول ال ــد مــستوى   يوجــد فــروق دال ــين ٠٫٠١ إحــصائياً عن  ب
 ١٥ سـنوات ألقـل مـن        ١٠ سنة فـأكثر  ومجموعـة خبـرة مـن            ١٥مجموعة سنوات خبرة من     

سنة في تقييم معلمي الحديث والفقه لواقع أداء مهارة االسـتنباط كمهـارة مـن مهـارات                 
التفكير الناقد أثناء التدريس بالمرحلة الثانوية لصالح مجموعـة مـن سـنوات خبـرتهم مـن                 

 سنة، وال توجد فروق دالة إحصائياً بين مجموعة سنوات خبرة مـن           ١٥ سنوات ألقل من     ١٠
 سـنوات، كـذلك ال توجـد فـروق دالـة إحـصائياً       ١٠ سنة فأكثر  ومجموعة خبرة أقـل مـن      ١٥

 سنة وبين مجموعة خبرة أقل من ١٥ سنوات ألقل من   ١٠بين مجموعة سنوات خبرة من      
مجموعــات فــي تقيــيم واقــع أداء مهــارة االســتنباط هــي     ســنوات؛ ممــا يعنــى أن أعلــى ال  ١٠

 . سنة١٥ سنوات ألقل من ١٠مجموعة من سنوات خبرتهم من 

 داللة الفروق بين مجموعات الخبرة المختلفة): ١٣(جدول 
 االستقراء بين مجموعات الخبرة المختلفة في أداء مهارة

  سنوات١٠أقل من  سنوات الخبرة
 )١١٫٦٩٦= م (

  سنة١٥قل من  سنوات أل١٠من 
 )١١٫٩٧٣= م (

  سنة١٥ سنوات ألقل من ١٠من 
  ٠٫٢٧٧ )١١٫٩٧٣= م (

  سنة فأكثر١٥من 
 @@٥٫٠٢٧ @@٥٫٣٠٤ )١٧٫٠٠٠=  م (

ــه    ــة إحــصائياً عنــد مــستوى     :   يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن  بــين ٠٫٠١يوجــد فــروق دال
نوات فـي   سـ ١٠ سـنة فـأكثر  ومجموعـة خبـرة أقـل مـن             ١٥مجموعة سنوات خبرتهم مـن      

تقييم معلمي الحديث والفقه لواقع أداء مهارة االسـتقراء كمهـارة مـن مهـارات التفكيـر                 
 سـنة فـأكثر،     ١٥الناقد أثناء التدريس بالمرحلة الثانوية لصالح مجموعة سـنوات خبـرة مـن              

 ١٥ بين مجموعة سـنوات خبـرتهم مـن         ٠٫٠١كذلك توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى        
 سـنة لـصالح مجموعـة سـنوات        ١٥ سـنوات ألقـل مـن        ١٠عـة خبـرة مـن       سنة فأكثر  ومجمو   

 سـنوات   ١٠ سنة فـأكثر، ولـم تكـن الفـروق بـين مجموعـة سـنوات خبـرة مـن                     ١٥خبرة من   
 سنوات دالة إحصائياً؛ مما يعنـى أن أعلـى   ١٠ سنة وبين مجموعة خبرة أقل من   ١٥ألقل من   

وعة من سنوات خبرتهم من   المجموعات في تقييم واقع أداء مهارة االستقراء هي مجم        
 . سنة فأكثر١٥
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 داللة الفروق بين مجموعات الخبرة المختلفة): ١٤(جدول 
  إظهار المغالطات في االستدالل المنطقيفي أداء مهارة

  بين مجموعات الخبرة المختلفة أو االستنتاج

  سنوات١٠أقل من  سنوات الخبرة
 )٨٫٢١٧= م (

  سنة١٥ سنوات ألقل من ١٠من 
 )١٠٫٠٥٤= م (

  سنة١٥ سنوات ألقل من ١٠من 
  @@١٫٨٣٧ )١٠٫٠٥٤= م (

  سنة فأكثر١٥من 
 @@١٫٩٤٦ @@٣٫٧٨٣ )١٢٫٠٠٠= م (

ــه    ــة إحــصائياً عنــد مــستوى     :   يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن  بــين ٠٫٠١يوجــد فــروق دال
 سـنوات   ١٠ سـنة فـأكثر  ومجموعـة خبـرة أقـل مـن               ١٥مجموعة من سنوات خبرتهم مـن       

ــيم مع  إظهــار المغالطــات فــي االســتدالل    لمــي الحــديث والفقــه لواقــع أداء مهــارة     فــي تقي
 كمهـــارة مـــن مهـــارات التفكيـــر الناقـــد أثنـــاء التـــدريس بالمرحلـــة  المنطقـــي أو االســـتنتاج

 ســنة فــأكثر، كــذلك توجــد فــروق دالــة      ١٥الثانويــة لــصالح مجموعــة ســنوات خبــرة مــن      
 ســنة فــأكثر  ومجموعــة ١٥مــن  بــين مجموعــة ســنوات خبــرة  ٠٫٠١إحــصائياً عنــد مــستوى 

 سـنة فـأكثر،     ١٥ سنة لصالح مجموعة سـنوات خبـرة مـن           ١٥ سنوات ألقل من     ١٠خبرة من   
 سـنوات   ١٠ بـين مجموعـة سـنوات خبـرة مـن            ٠٫٠١وتوجد فروق دالة إحصائياً عند مـستوى        

 سـنوات  ١٠ سنوات  لصالح مجموعة مـن  ١٠ سنة وبين مجموعة خبرة أقل من     ١٥ألقل من   
المغالطـات   سنة؛ مما يعنى أن أعلـى المجموعـات فـي تقيـيم واقـع أداء مهـارة                   ١٥ألقل من   

 سـنة فـأكثر يليهـا    ١٥ هي مجموعة سنوات خبرة مـن   في االستدالل المنطقي أو االستنتاج    
 ســنة بينمــا أقــل المجموعــات هــي مجموعــة   ١٥ ألقــل مــن ١٠مجموعــة ســنوات خبــرة مــن  

  . سنوات١٠سنوات خبرة أقل من 
 لة الفروق بين مجموعات الخبرة المختلفةدال): ١٥(جدول 

 بين مجموعات الخبرة المختلفةالكشف عن التناقض وعدم االتساق في أداء مهارة 

  سنوات١٠أقل من  سنوات الخبرة
 )٤٫٤٣٥= م (

  سنة١٥ سنوات ألقل من ١٠من 
 )٦٫٥٤١=  م (

  سنة١٥ سنوات ألقل من ١٠من 
  @@٢٫١٠٦ )٦٫٥٤١=  م (

 ثر سنة فأك١٥من 
 ٠٫٤٥٩ @@٢٫٥٦٥ )٧٫٠٠٠= م (
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واقع تدريس معلمي العلوم الشرعية لمهارات التفكير 
  التعليمية ة بمنطقة القصيمثانويالالناقد بالمرحلة 

 حمد بن محمد التويجرىأ. د

ــد مــستوى          ــة إحــصائياً عن ــه يوجــد فــروق دال ــسابق أن ــين ٠٫٠١   يتــضح مــن الجــدول ال  ب
 سـنوات   ١٠ سـنة فـأكثر  ومجموعـة خبـرة أقـل مـن               ١٥مجموعة من سنوات خبرتهم مـن       

 الكشف عن التناقض وعـدم االتـساق      في تقييم معلمي الحديث والفقه لواقع أداء مهارة         
 مهــارات التفكيــر الناقــد أثنــاء التــدريس بالمرحلــة الثانويــة لــصالح مجموعــة     كمهــارة مــن

 بـين  ٠٫٠١ سنة فأكثر، كذلك توجد فروق دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى     ١٥سنوات خبرة من    
 ١٠ ســنة ومجموعــة خبــرة أقــل مــن   ١٥ ســنوات ألقــل مــن  ١٠مجموعــة ســنوات خبــرة مــن  

 سنة؛ ولم تكـن الفـروق   ١٥قل من  سنوات أل ١٠سنوات لصالح مجموعة سنوات خبرة من       
 ١٥ سنة وبـين مجموعـة خبـرة مـن           ١٥ سنوات ألقل من     ١٠بين مجموعة سنوات خبرة من      

ســنة فــأكثر دالــة إحــصائياً؛ ممــا يعنــى أن أعلــى المجموعــات فــي تقيــيم واقــع أداء مهــارة       
 ١٠ سنة فأكثر ومجموعة سنوات خبرة مـن  ١٥االستقراء هي مجموعة سنوات خبرة من    

  . سنوات١٠ سنة بينما أقل المجموعات هي مجموعة سنوات خبرة أقل من ١٥ن ألقل م
 داللة الفروق بين مجموعات الخبرة المختلفة): ١٦(جدول 
 بين مجموعات الخبرة المختلفة  البعد عن التحيز والذاتيةفي أداء مهارة 

  سنوات١٠أقل من  سنوات الخبرة
 )١٤٫٦٥٢= م (

  سنة١٥ سنوات ألقل من ١٠من 
 )١٧٫٦٧٦= م (

  سنة١٥ سنوات ألقل من ١٠من 
  @@٣٫٠٢٤ )١٧٫٦٧٦= م (

  سنة فأكثر١٥من 
 @@٢٫٦٧٦ ٠٫٣٤٨ )١٥٫٠٠٠= م (

ــه     ــة إحــصائياً عنــد مــستوى     :  يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن  بــين ٠٫٠١يوجــد فــروق دال
 سنة  ومجموعة خبرة أقـل مـن    ١٥ سنوات ألقل من     ١٠مجموعة من سنوات خبرتهم من      

 البعـد عـن التحيـز والذاتيـة    نوات في تقيـيم معلمـي الحـديث والفقـه لواقـع أداء مهـارة              س ١٠
كمهــارة مــن مهــارات التفكيــر الناقــد أثنــاء التــدريس بالمرحلــة الثانويــة لــصالح مجموعــة      

 ســنة، كــذلك توجــد فــروق دالــة إحــصائياً عنــد   ١٥ ســنوات ألقــل مــن ١٠ســنوات خبــرة مــن 
 ســنة ومجموعــة ١٥ ســنوات ألقــل مــن  ١٠ة مــن  بــين مجموعــة ســنوات خبــر ٠٫٠١مــستوى 

 سـنة؛   ١٥ سـنوات ألقـل مـن        ١٠ سنة فأكثر لصالح مجموعة سنوات خبرة مـن          ١٥خبرة من   
 سـنوات وبـين مجموعـة خبـرة       ١٠ولم تكن الفروق بين مجموعـة سـنوات خبـرة أقـل مـن               



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٦٧

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

  ســنة فــأكثر دالــة إحــصائياً؛ ممــا يعنــى أن أعلــى المجموعــات فــي تقيــيم واقــع أداء      ١٥مــن 
 ١٥ سـنوات ألقـل مـن       ١٠ هـي مجموعـة سـنوات خبـرة مـن            البعد عن التحيـز والذاتيـة     مهارة  
 .سنة

 داللة الفروق بين مجموعات الخبرة المختلفة): ١٧(جدول 
 بين مجموعات الخبرة المختلفة في أداء مهارة تقويم الحجج

  سنوات١٠أقل من  سنوات الخبرة
 )١١٫٠٤٤= م (

  سنة١٥ سنوات ألقل من ١٠من 
 )١١٫٧٠٣= م (

  سنة١٥ سنوات ألقل من ١٠من 
  ٠٫٦٥٩ )١١٫٧٠٣= م (

  سنة فأكثر١٥من 
 @@٤٫٢٩٧ @@٤٫٩٥٦ )١٦٫٠٠٠= م (

ــد مــستوى          ــة إحــصائياً عن ــه يوجــد فــروق دال ــسابق أن ــين ٠٫٠١   يتــضح مــن الجــدول ال  ب
 سـنوات   ١٠ سـنة فـأكثر  ومجموعـة خبـرة أقـل مـن               ١٥مجموعة من سنوات خبرتهم مـن       

م معلمي الحـديث والفقـه لواقـع أداء مهـارة تقـويم الحجـج كمهـارة مـن مهـارات           في تقيي 
 سـنة   ١٥التفكير الناقد أثناء التدريس بالمرحلة الثانوية لصالح مجموعة سنوات خبرة مـن             

 بين مجموعة سنوات خبرة من ٠٫٠١فأكثر، كذلك توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى    
 سنة لصالح مجموعـة سـنوات   ١٥ سنوات ألقل من ١٠ سنة فأكثر  ومجموعة خبرة من       ١٥

 ١٠ سنة فأكثر، وال توجد فروق دالة إحصائياً بين مجموعة سـنوات خبـرة مـن               ١٥خبرة من   
 ســنوات؛ ممــا يعنــى أن أعلــى ١٠ ســنة وبــين مجموعــة خبــرة أقــل مــن  ١٥ســنوات ألقــل مــن 

 ١٥برة مـن   المجموعات في تقييم واقع أداء مهارة تقويم الحجج هي مجموعة سنوات خ           
 .سنة فأكثر

 داللة الفروق بين مجموعات الخبرة المختلفة): ١٨(جدول 
 بين مجموعات الخبرة المختلفة) الدرجة الكلية(في أداء مهارة التفكير الناقد 

  سنوات١٠أقل من  سنوات الخبرة
 )٧٢٫٦٨٦= م (

  سنة١٥ سنوات ألقل من ١٠من 
 )٨٢٫٤٥٩= م (

  سنة١٥ سنوات ألقل من ١٠من 
  @@٩٫٧٦٤ )٨٢٫٤٥٩=م (

  سنة فأكثر١٥من 
 @٩٫٥٤١ @@١٩٫٣٠٤ )٩٢٫٠٠٠= م (
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واقع تدريس معلمي العلوم الشرعية لمهارات التفكير 
  التعليمية ة بمنطقة القصيمثانويالالناقد بالمرحلة 

 حمد بن محمد التويجرىأ. د

ــه    ــة إحــصائياً عنــد مــستوى     :   يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن  بــين ٠٫٠١يوجــد فــروق دال
 سـنوات   ١٠ سـنة فـأكثر  ومجموعـة خبـرة أقـل مـن               ١٥مجموعة من سنوات خبرتهم مـن       

أثنـاء  ) الدرجـة الكليـة  (التفكير الناقـد  في تقييم معلمي الحديث والفقه لواقع أداء مهارات      
 ســنة فــأكثر، كــذلك  ١٥التــدريس بالمرحلــة الثانويــة لــصالح مجموعــة ســنوات خبــرة مــن    

 ســنة ١٥ بــين مجموعــة ســنوات خبــرة مــن   ٠٫٠٥توجــد فــروق دالــة إحــصائياً عنــد مــستوى   
 سـنة لـصالح مجموعـة سـنوات خبـرة       ١٥ سـنوات ألقـل مـن        ١٠فأكثر  ومجموعة خبرة من      

 بـين مجموعـة سـنوات       ٠٫٠١ سـنة فـأكثر، وتوجـد فـروق دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى                  ١٥من  
 ســنوات لــصالح ١٠ ســنة وبــين مجموعــة خبــرة أقــل مــن ١٥ ســنوات ألقــل مــن ١٠خبــرة مــن 

 سنة؛ مما يعنى أن أعلى المجموعات في تقيـيم واقـع          ١٥ سنوات ألقل من     ١٠مجموعة من   
ديث والفقــه بالمرحلــة الثانويــة هــي مجموعــة أداء مهــارات التفكيــر الناقــد لــدى معلمــي الحــ

 سـنة بينمـا     ١٥ سـنوات ألقـل مـن        ١٠ سـنة فـأكثر؛ تليهـا مجموعـة مـن            ١٥سنوات خبرة من    
 . سنوات١٠أقل المجموعات هي مجموعة أقل من 

أن األداء التدريـــسي لمعلمـــي ) ١٨(إلــى  ) ٩(   وتظهــر النتـــائج الـــواردة فــي الجـــداول مـــن   
الحـــديث والفقـــه بالمرحلـــة الثانويـــة تـــزداد بزيـــادة ســـنوات   العلـــوم الـــشرعية  فـــي دروس 

 .الخبرة
 :تعقيب على نتائج الدراسة 

   أشارت نتائج الدراسة إلى ضعف اهتمام معلمي العلوم الشرعية بمهارات التفكيـر            
الناقد أثناء تدريس مادتي الحديث والفقـه بالمرحلـة الثانويـة، خاصـة لـدى المعلمـين حـديثي                   

، كمــا أوضــحت النتــائج  أن تركيــز المعلمــين مــن ذوى الخبــرة الطويلــة فــي العهــد بالتــدريس
ــام      ــتقراء ويفـــسر ذلـــك بعـــدم اهتمـ ــتنباط واالسـ ــارتي  االسـ التـــدريس يتجلـــى فقـــط بمهـ

واألنشطة التدريسية العالقات السببية المعلمين بالممارسات التدريسية  التي تؤكد على        
التوصل إلـى  لمعلومات التي تساعدهم على استخدام البراهين وا  على  الطالب   تساعد   التي

التفــسير، والتحليــل والتقيــيم،    مهــارات تطــويرتــسهم فــي اســتنتاجات جديــدة ومعــارف  
واالستنتاج التي من شأنها أن تثري مهـارة تقـديم الحجـج، ويرجـع ذلـك إلـى االعتمـاد علـى                    



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٦٩

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

ه األســئلة مــن األســاليب اللفظيــة التــي تقتــصر علــى  اإللقــاء والمناقــشة المتمثلــة فــى توجيــ   
 جانــب المعلــم وتلقــى اإلجابــات مــن جانــب الطــالب دون االهتمــام باســتخدام أســاليب     

وغيرهــا مــن الممارســات التدريــسية التــي   .. .والقــصة األمثــال ، الحــوار، والقــدوة، وضــرب 
 .تسهم في إكساب الطالب مهارات التفكير الناقد

 لتوصياتا
 : صي الباحث بضرورة ما يليفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يو

ــر    ال .١ ــارات التفكيـ ــى مهـ ــد علـ ــيتأكيـ ــداد  فـ ــرامج إعـ ــيم بـ ــشرعية علمـ ــوم الـ   العلـ
اســـتخدام طـــرق التـــدريس الفعالـــة والتـــي تـــساعد علـــى تنميـــة مهـــارات  وتـــدريبهم علـــى 

 البحـــوث وإعـــداد ، والحلقـــات النقاشـــية، ســـتنتاجيةالتفكيـــر مثـــل الطريقـــة الحواريـــة واال
 . اكتسابهم لهافي تسهم التيشطة والفعاليات وتوفير األن، المبسطة
ــاء الخدمــة   العلــوم الــشرعية العنايــة بمعلمــي   .٢ ــاتهم   أثن وتــدريبهم لتطــوير كفاي

وإثارة دافعية الطلبـة للمواقـف      ،  المهنية التي تمكنهم من اإلعداد الجيد للدروس وتنفيذها       
ــ، وحــسن معــاملتهم للطلبــة ، أســئلتهمن واإلجابــة عــ، التعليميــة صفوف بمهــارة وإدارة ال

 .عالية
وأسـاليب التقـويم   ، االهتمام بتـدريب المعلمـين علـى طرائـق وأسـاليب التـدريس             .٣
والوســائل التعليميــة التــي تــساعدهم علــى تــدريس مهــارات التفكيــر فــي دروس   ، الحديثــة

 . الخدمةإثناء العلوم الشرعية 

يم االهتمــام بالنــدوات واللقــاءات المــشجعة علــى التفكيــر وإبــداء الــرأي وتقــد         .٤
 .الحجج واألدلة

، بحيـــث يتـــضمن المحتـــوى األســـئلة والمواقـــف    ، االهتمـــام بالكتـــاب المدرســـي   .٥
واألحاديـث النبويـة، بمـا يـنعكس     ، واالستدالل باآليـات القرآنيـة  ،  واألمثلة الهادفة ،  والقصص

 .إيجابا على مهارات التفكير لدى طالب المرحلة الثانوية

 فـــصول   مهـــارات التفكيـــر مـــن   تهيئـــة البيئـــة المدرســـية المناســـبة لممارســـة     .٦
  .مصادر تعلم وقاعات مختبرات و
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 مقترحاتلا
  : في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها يقترح الباحث القيام بدراسات أخرى ومنها

 .إجراء دراسات مماثلة في المراحل التعليمية المختلفة •
تــدريس  إجــراء دراســات حــول دور بــرامج تــدريب المعلمــين فــى التأكيــد علــى         •
 .ات التفكيرمهار
 التأكيـــد علـــى تـــدريس فـــيإجـــراء دراســـات حـــول دور بـــرامج إعـــداد المعلمـــين   •

 .مهارات التفكير
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 المراجع
 تقويم كتاب التربيـة اإلسـالمية للـصف الثالـث اإلعـدادي فـي سـلطنة        ،)١٩٩٥(األزكي، بدرية سعيد،  -

 كليـة الدراسـات العليـا، الجامعـة     ، رسالة ماجستير غيـر منـشورة،  عمان من وجهة نظر المعلمين 

 .األردنية

فعاليــة إســتراتيجية الــتعلم التعــاوني فــي تــدريس مــادة الحــديث     ، )٢٠٠٨(األكلبــي، مفلــح دخيــل،   -

، لدى طالب الصف األول الثانوي والثقافة اإلسالمية في التحصيل الدراسي ومهارات التفكير الناقد

  . ىجامعة أم القركلية التربية رسالة دكتوراه، 

تقويم مناهج التربية اإلسالمية في المدارس الثانوية في سلطنة بروناي ، )٢٠٠٢(الجالد، ماجد زكي،  -

 - مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية، المجلد الرابع عشر             دار السالم 

 .العدد الثاني ، يوليو

في مقرر التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة القيم المتضمنة ، )٢٠١٣(الحسينان، سالم يوسف،    -

، رسالة ماجـستير، كليـة التربيـة جامعـة          الكويتيفي ضوء إشكاالت ثورة االتصاالت في المجتمع        

 .طنطا

 . ، دار الكتاب الجامعي، العينطرائق التدريس واستراتيجياته)  م ٢٠٠٢( الحيلة ، محمد  -

بي قـائم علـى مهـارات التفكيـر الناقـد فـي اكتـساب        أثـر برنـامج تـدري   ،  )٢٠٠٤(الربضي، مريم سـالم      -

معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة الثانوية في األردن تلك المهـارات ودرجـة ممارسـتهم        

 .، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمانلها

نـاهج التربيـة اإلسـالمية فـي تنميـة        فاعلية برنامج مقتـرح فـي م      ،  )٢٠٠٨(الشرف، عادل عبد الوهاب،    -

، المجلـة   دراسـة تجريبيـة بدولـة الكويـت    -مهارة التفكير االستداللي لدى طلبـة المرحلـة الثانويـة        

     ٨٩:  العدد ٢٣: التربوية، جامعة الكويت، المجلد

مـشكالت تـدريس التربيـة اإلسـالمية فـي المرحلـة الثانويـة مـن وجهـة          ، )٢٠٠٦(الصغير،ناصر علي،    -

 .رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عدنر المعلمين والطلبة بمدينة الحديدة، نظ
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تقويم مقرر التربية اإلسالمية للصف الثالث الثانوي بدولة البحرين         ،  )١٩٨٩(العلوي، يوسف محمود،   -

، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة،     في ضوء أهداف المرحلة ومدى مالءمته لحل مشكالت الطالـب         

 .، جامعة طنطاكلية التربية

 http://uqu.edu.sa/page/ar/22191، فى )ت.ب(الفرج، عبد الرحمن مبارك،  -

 .، مطابع الكفاح، الدمامالمهارات التدريسية، )٢٠٠٠(القو، عبد المنعم،  -

، )قراءة في تجربة تربوية معاصرة (تعليم التفكير الناقد، )٢٠١٠(المغيصيب، عبد العزيز عبد القادر،  -

 .كلية التربية جامعة قطر

 . ، مؤسسة الخليج العربي ، القاهرةسلوك التدريس،)١٩٨٦(المفتى، محمد أمين المفتي  -

أثــر التــدريس باســتخدام مهــارات التفكيــر الناقــد   ، )٢٠٠٩(آل مــساعد، عبــد الــرحمن محمــد علــى،   -

تفكير الناقد والتحصيل الدراسي فى مادة الحديث لدى المستنبطة من القرآن الكريم على تنمية ال

 .، رسالة دكتوراه، كلية التربية جامعة أم القرىطالب الصف الثالث المتوسط بالعاصمة المقدسة

 .، مكتبة لبنانمعجم المصطلحات التربوية، )١٩٩٨(جرجس،ميشيل،  -

 .، دار الكتاب الجامعي، العينتعليم التفكير، )١٩٩٩(جروان، فتحي،  -

 ، مكتبـــة الفـــالح، المـــنهج المدرســـي فـــي القـــرن الحـــادي والعـــشرون) م ١٩٩٧( إبـــراهيم ، ســـعادة  -

 .  الكويت

 .كتاب الزهدرواه ابن أبي شيبة،  -

 مــستوى مهــارات التفكيــر الناقــد لــدى طلبــة كليــة العلــوم  ، )٢٠٠٧(مرعــي، توفيــق، ونوفــل، محمــد،  -

 .٤، العدد ١٣لد ، مجلة المنارة، المج)األونروا(التربوية الجامعية 

شعب اإليمان، باب في حب النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم، فـصل فـي              ) ٢٠١١(موسى، أحمد الحسين،     -

 .، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياضخلق الرسول صلى اهللا عليه وسلم وخلقه

، شعب اإليمـان بـاب فـي محبـة اهللا عـز وجـل، فـصل معـاني المحبـة                  ) ٢٠١١(موسى، أحمد الحسين،     -

 .ة الرشد للنشر والتوزيع، الرياضمكتب

ــة المتوســطه فــي المملكــه     ،)١٩٨٢(وزان،ســراج محمــد،   - تقــويم منــاهج التربيــه االســالمية بالمرحل

 .، رسالة دكتوراه، كلية التربية جامعة عين شمسالعربية السعودية
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Sharia Sciences Teachers'Practice in Teaching Critical Thinking Skills to 

Secondary School Students in Qassim 
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Abstract: 

The study aims at investigating Sharia sciences teachers' practicein teaching 

critical thinking skills to secondary school students in Qassim. The study uses 

the descriptive and analytic methodology to describethe teaching performance of 

theSharia sciences teachers in‘Hadeeth’[Tradition] and ‘Fiqh’[Jurisprudence] 

classes. Seventy-three Shariasciences teachers filled out a questionnaire. Twenty-

four Sharia sciences teachers were observed teaching ‘Hadeeth’ and ‘Fiqh’ to 

secondary school students in order to examine their actualperformance.

The findings of the study suggest that the Sharia sciences teachers’ 

performance was average, which indicates that the teachers did theoretically 

understand critical thinking skills according to their teaching performance in 

‘Hadeeth’ and ‘Fiqh’. Butthe observational findings showthe absence of critical 

thinking skills in the teaching performance of ‘Hadeeth’ and ‘Fiqh’ teachers. 

However, the teaching performance ofSharia sciences teachers improvesas the 

years of experiences increase.  
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 لسحابيةمدى توظيف مشرفي اللغة العربية للحوسبة ا 

 لتوعية المعلمين بنواتج التعلم   
 
 
 أحمد بن محمد النشــوان . د

  كلية العلوم االجتماعية - لمناهج وطرق التدريسا قسم
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 
 
 
 :ملخص البحث 

تهـــدف الدراســـة إلـــى معرفـــة مـــدى توظيـــف مـــشرفي اللغـــة العربيـــة للحوســـبة الـــسحابية فـــي توعيـــة   

نواتج التعلم، كما تهدف أيضاً إلى تحديد المعوقات التي تواجه المشرفين التربويين لمناهج اللغة         المعلمين ب 

العربية في توظيف الحوسبة السحابية لتوعية المعلمـين بنـواتج الـتعلم المـستهدفة مـن مـادتهم، باإلضـافة         

منـاهج اللغـة العربيـة    إلى الكشف عن الفروق االحصائية بـين متوسـطات اسـتجابات المـشرفين التربـويين ل               

 تعــزى إلــى اخــتالف المؤهــل الدراســي، أو ســنوات الخبرةـــ أو -المعــدة لهــذا الغــرض-حــول محــاور االســتبانة 

مــشرفاً تربويــاً للغــة العربيــة فــي مــدينتي الريــاض   ) ٩٠(وقــد شــملت الدراســة  . درجــة االلمــام بالحاســب اآللــي 

 . وجدة التعليميتين بالتساوي

ــائج    الدراســة عــن أهميــة تقنيــات الجيــل الثالــث للويــب والســيما الحوســبة الــسحابية       وقــد أســفرت نت

لمشرفي اللغة العربية، وتوفيرها بيئة مناسبة وآمنه للتخزين المركزي للمعلومات والتطبيقات، ممـا يجعلهـا            

بيــة، تــشكل نظامــاً جيــداً إلدارة الــتعلم مــن خــالل إنــشاء المــستندات الخاصــة بنــواتج تعلــم مــادة اللغــة العر   

للتـدريب علـى كيفيـة تحقيـق نـواتج تعلـم مـادة اللغـة             ) %٧٠(وتشير النتائج إلى حاجة المشرفين التربـويين        

للتــدريب علـــى  ) %٧٤(العربيــة وحاجــة معلمــيهم لــنفس التــدريب، وكــذلك حاجــة المــشرفين التربــويين          

خبــرة والمؤهــل الدراســي وأخيــراً بيّنــت الدراســة أن متغيــرات ال. الحوســبة الــسحابية لتعــريفهم بتطبيقاتهــا

ليس لها تأثير على معرفة الحوسبة الـسحابية، وأن اإللمـام المتوسـط أو العـالي للحاسـب اآللـي قـد يـؤثر أو ال                

ــة            ــالتخزين الــسحابي وكيفي ــه ب ــى مــدى معرفت ــى اســتخدام الحوســبة الــسحابية وذلــك يتوقــف عل ــؤثر عل ي

 . توظيفها في عمليتي التعليم والتعلم
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 :المقدمة
يــشهد القــرن الحــادي والعــشرين تطــورات متالحقــة فــي مختلــف المجــاالت العلميــة      
والتربوية؛ نتيجـة التطـورات النوعيـة فـي تكنولوجيـا المعلومـات واالتـصاالت، ممـا سـمحت                 
للجميع بالحصول على المعلومات في وقت قياسي، وأصبحت المعلومات جـزءً رئيـساً مـن        

 يمكن القول بأن معلوماتيـة األلفيـة الثالثـة بـدأت تأخـذ شـكلها                الحياة اليومية للفرد وعليه   
 .في مفهوم الحوسبة السحابية

علــــى أن الحوســــبة الــــسحابية تُعــــد تقنيــــة ) ١١-١م، ٢٠١١(وتؤكــــد شــــريهان المنيــــري 
متطورة تعتمـد علـى نقـل المعالجـة ومـساحة التخـرين الخاصـة بـالكمبيوتر إلـى مـا يـسمى                      

ــازاً بالـــسحابة،  ــد جهـ ــي تُعـ ــول      والتـ ــت، لتتحـ ــن طريـــق االنترنـ ــه عـ ــول إليـ ــتم الوصـ ــاً يـ  خادمـ
ــا المعلومــات مــن منتجــات إلــى خــدمات، وبــذلك فهــي تمكــن المــستخدم مــن         تكنولوجي
الدخول على ملفاته وتطبيقاته من خالل هذه السحابة دون الحاجة إلى تـوافر التطبيـق فـي     

 .جهاز المستخدم
 وصـــورهم، وأفالمهـــم علـــى ومـــع تزايـــد رغبـــة المـــستخدمين فـــي وضـــع معلومـــاتهم، 

الفيس بوك واليوتيوب، والفلكر يؤكد أن الحوسبة السحابية محملة بكميـات هائلـة مـن          
ــه الحوســبة          ــذي يمكــن أن تقــوم ب ــر ال ــدور الكبي ــى ال المعلومــات المتنوعــة، وهــذا يــشير إل
السحابية في المستقبل؛ ألنها طريقة لزيادة السعة أو إضـافة قـدرات فوريـة دون اسـتثمار                 

 بيئة تحتية جديدة، أو تـرخيص برمجيـات جديـدة، فيـتم التعامـل معهـا بوصـفها خدمـة                 في
 والمعلومـات المـشتركة   تأكثر من وصـفها منتجـاً، فيـتم عبرهـا تـوفير المـوارد والبرمجيـا               

-٤٨م،  ٢٠١٤العمـري، والرحيلـي،     ( لحواسيب أخرى أو أجهزة علـى أنهـا أداة عبـر االنترنـت            
٥٢( . 

ونــي يــصبح مــن الــضروري رســم اســتراتيجيه متميــزة لتــدفق   وفــي ظــل الــتعلم االلكتر
ــراغبين فــي         أوعيــة المعرفــة الــسحابية مــن خــالل قنــوات تــدفق المحتــوى التعليمــي إلــى ال
التعلم في كافة المؤسسات التعليمية مستخدمة تقنية الحوسبة السحابية في بناء هذه         

المعرفـة االلكترونيـة   األوعية على االنترنت، وبحيث تتضمن كل سـحابة مجموعـة أوعيـة          
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الخاصــة بمــضمون علمــي محــدد تمكــن المــستخدم مــن الحــصول علــى كافــة المعلومــات    
والمعارف الخاصة بهذا المضمون، توفر للمعلم والمتعلم ما يطلبـه، وتحقـق عمليـة تقيـيم              

 .)٤٨-١، ٢٠١٣وفاء شريف وزمالؤها  (يتميز بشفافية ومصداقية
ــة إينـــاس الـــشيتي    ــد دراسـ ــتهدفت التعـــرف علـــى   ) ١٥٣-١٠٨ م،٢٠١٣(وتؤكـ التـــي اسـ

إمكانية استخدام تقنية الحوسبة السحابية في التعلـيم االلكترونـي فـي جامعـة القـصيم               
 .على فاعليتها في التعلم االلكتروني للمعلم والمتعلم والمشرف التربوي

تطـوير  التـي اسـتهدفت التعـرف علـى     ) ١٤٤-١٠٢م، ٢٠١٣(وأكدت دراسة مروة توفيـق   
 لتنمية التفكيـر قائم على بعض تطبيقات السحب الحاسوبية  اليب اإللكتروني   تدرالنظام  

 علــى أهميــة التــي تعمــل كخــدمات لــدى بعــض المعلمــات  االبتكــاري واالتجــاه نحــو البــرامج
 .استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في عمليتي التعليم والتعلم

لـــى فاعليـــة  التـــي اســـتهدفت التعـــرف ع  ) م٢٠١٤(وأكـــدت دراســـة ســـمر المكـــاوي    
ــارات إنتـــاج      ــبة الـــسحابية فـــي تنميـــة مهـ اســـتخدام الـــتعلم التـــشاركي فـــي بيئـــة الحوسـ
الوسائط المتعددة لدى معلم الحاسـب اآللـي، علـى فاعليـة الحوسـبة الـسحابية فـي تنميـة                    

 . مهارات إنتاج الوسائط المتعددة
ة التـــي اســتهدفت التعـــرف علــى فاعليـــ  ) م٢٠١٤(وأشــارت دراســة ازدهـــار الحجــيالن    

تدريس وحدة في الحاسب اآللي باستخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية التنور     
المعلوماتي لدى طالبات الصف الثاني الثانوي، وأكدت على فاعليـة الحوسـبة الـسحابية فـي                

 .التدريس
 على أهمية الحوسبة السحابية (٢٢٤-٢١٤ P ,٢٠١١,Thomas)وأكدت دراسة توماس 

ة فــي كــل مكــان كوســيلة اتــصال افتراضــية تــشاركية، تمكــن        كــأداة حاســوبية متاحــ  
الجميــع مــن ممارســة أفكــار التعلــيم والــتعلم، حيــث يــرى الباحــث أن الــتعلم التــشاركي       
االلكترونــي بــين المــشرفين التربــويين والمعلمــين تــساعد الطــرفين علــى معرفــة كــل مــا      

 . المستهدفةيخص مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها، والسيما نواتج التعلم 
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علــى أهميــة اســتخدام الحوســبة   (٢٠١١ ,Aaron & Roche) واكــد ارون و رويــش 
السحابية في تفعيل عمليتي التعليم والتعلم، وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة فـي كـل         

 . مادة من المواد الدراسية باشتراك جميع عناصر العملية التعليمية، والتعاون بينهم
علــى أهميــة العالقــة بــين   ( ٢٠١٢,.Kessler et al)ون وأوصــت دراســة كــسلر وآخــر

تقييم استخدام أدوات الحوسبة السحابية والتربية بهدف تشجيع الممارسـات التربويـة            
المـتعلم، والمعلـم، والمـشرف التربـوي، ومـدير       (المرنة خاصة بين عناصر العملية التعليمية       

 ).المدرسة
درسـة والمـتعلم مـن خـالل نـشر نـواتج            فالمشرف التربـوي يـساعد المعلـم وإدارة الم        

التعلم على الحوسبة الـسحابية فـي تحقيـق نـواتج الـتعلم؛ لقـدرتها علـى تنظـيم المنـاهج،                     
 أن الحوسـبة الـسحابية   ( ٣٣.P ,٢٠١٠,HoLmquost)حيـث أكـدت دراسـة هولمكيـست     

التشاركية مكنت المعلمين من تنظيم المناهج بنجـاح، وشـعور المعلمـين بملكيـة أكبـر                
 .ه المناهجلهذ

وبناء علـى مـا سـبق تمثـل بيئـة الحوسـبة الـسحابية مجـاالً خـصباً للتربـويين لمـسايرة                       
التوجهــات العالميــة الحديثــة فــي مجــال الــتعلم، وذلــك مــن خــالل الــتعلم المتمركــز حــول    
المــــتعلم، والــــذي يــــسمى أيــــضاً بــــالتعلم المتمركــــز حــــول المخرجــــات أو نــــواتج الــــتعلم  

(Learning Outcomes)تي تقـع مـسئولية تحقيقهـا علـى الجميـع مـن مـتعلم ومعلـم          وال
 .ومدير المدرسة والمشرف التربوي

 :بحثمشكلة ال
إن ضــعف نظــام اإلشــراف التربــوي الحــالي علــى مالحقــة النمــو المتــسارع فــي حجــم      
ــد علــى متابعــة المــدارس وتطــوير أداء         المعلومــات ونوعهــا، وصــعوبة تلبيــة الطلــب المتزاي

 والمعلمــين، ونقــص أعــداد سكل المــأمول؛ نتيجــة زيــادة عــدد المــدار العــاملين فيهــا بالــش
مـن واقـع مـا الحظـه     –المشرفين التربويين وارتفاع نصابهم فـي اإلشـراف علـى المعلمـين        

ولين عــن  ؤ يجعــل المــس -الباحــث فــي تدريــسه لــدورات المــشرفين التربــويين لــسنوات      
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لمواجهة ذلك، فظهـر اإلشـراف      تطوير العملية التعليمية يبحثون عن الحلول االلكترونية        
 .االلكتروني

علــى أن اإلشــراف االلكترونــي أحــد الحلــول المناســبة    ) ٩م، ٢٠٠٥(  ويؤكــد الهجــران  
لحــل مــشاكل اإلشــراف التقليديــة المتمثلــة فــي صــعوبات الحركــة والتنقــل وزيــادة أعــداد   

كلفـة لكـل   المعلمين، وصعوبة االتصال المباشر بينهم، كمـا أنـه يـوفر الوقـت والجهـد والت            
ــي       ــيوعاً فـ ــر شـ ــوذج األكثـ ــي يمثـــل النمـ ــراف االلكترونـ ــم، وإن اإلشـ مـــن المـــشرف والمعلـ

 . المستقبل
المـــشرف ، (وكـــان يتطلـــب ذلـــك بيئـــة الكترونيـــة تتـــضمن عناصـــر لعمليـــة اإلشـــراف 

والمعلــم، وطــاقم الــدعم الفنــي، والطــاقم اإلداري المركــزي ، والتجهيــزات األساســية مــن   
ترنت قوية، وبرامج الكترونية تساعد على عمـل هـذه األجهـزة،        أجهزة حديثة، وشبكة ان   

ممـا يـصعب معـه تفعيـل اإلشـراف التربـوي االلكترونـي فكـان البحـث عـن الجيـل                 ) وغيرها
 ).١٥٦م، ٢٠١٠ ،التركي (الخامس من الحوسبة والمعروفة باسم الحوسبة السحابية

المـشرف  (آللـي   السحابية يقـل اعتمـاد مـستخدمي الحاسـب ا         وفي منظومة الحوسبة    
على التطبيقـات والبـرامج، وكـذلك إمكانيـات األجـزاء الماديـة             ) التربوي والمعلم والمتعلم  

(Hardware)       ــام الحوســــبة ــزة المكونــــة لنظــ ــات األجهــ ــاد علــــى إمكانيــ ــتم االعتمــ ، ويــ
السحابية، وذلك بغض النظر عن مكونات الجهاز المـستخدم الماديـة أو البرمجيـة أي أن                 

تقل من أجهزة موجودة في مكان محدد إلى أجهزة أخرى تسبح فـي   منظومة العمل ستن  
تقــدم خــدماتها عبــر أجهــزة وبــرامج متــصلة بــشبكة وخــادم     فــضاء االنترنــت، كمــا أنهــا   

تحمل بياناتها في سحابة افتراضية تضمن اتصالها بشكل دائـم دون انقطـاع مـع أجهـزة                 
خول إليهـا مـن أي مكـان      بحيث يتم الـد   ) كمبيوتر شخصي، هواتف ذكية وغيرها    (مختلفة  

وفــي أي زمــان، وال تــشترط مهــارات محــددة للتعامــل معهــا، ممــا يــدعم مخرجــات العمليــة  
  . (٦٩-٦٥ .P ٢٠١٣ .,Faten,  & Gopdwin) التعليمية

 إال أن (Cloud Computing)وعلـى الـرغم مـن حداثـة مفهـوم الحوسـبة الـسحابية        
ــي  -المـــستخدمين  ــويين والمعلمـ ــشرفين التربـ ــنهم المـ ــينمـ ــع  -ن والمتعلمـ ــون لوضـ  يميلـ
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معلومات ومعارف علـى الـشبكة العالميـة للمعلومـات أو االنترنـت باسـتمرار ممـا يعنـي أن                    
ــة أي أن        ــة والتعليمي ــة مــن المعلومــات التربوي ــة بكميــات هائل الــسحابة المعلوماتيــة محمل
المستقبل سيكون سحابي؛ ألنها قائمة على الخدمة الذاتيـة حـسب رغبـة المـستخدمين           

(Han., ٢٠١١, P. ٢٠٦-١٩٨). 
ويــرى الباحــث أن اســتخدام الحوســبة الــسحابية فــي التعلــيم ضــرورة ملحــة فــي ظــل   

 متــاح لجميــع  - والــتعلم االلكترونــي–اتجــاه المملكــة العربيــة الــسعودية لجعــل التعلــيم   
المــواطنين، نظــراً لوجــود نــدرة فــي األبحــاث التعليميــة القائمــة علــى الحوســبة الــسحابية       

 . ة مما يؤكد أهمية البحث الحاليالتشاركي
ويُعد البحث الحالي مـن بـاكورة األبحـاث التـي تهـتم باسـتخدام الحوسـبة الـسحابية                   
في مجال اإلشراف التربوي وتفعيل أسـاليب اإلشـراف التربـوي، وتوعيـة المعلمـين بنـواتج                 

 -علــى حــد علــم الباحــث–) مــادة اللغــة العربيــة(الــتعلم المــستهدفة مــن مــادة تخصــصهم 
للحواســيب ) المــشرفين التربــويين والمعلمــين والمتعلمــين (الســيما مــع ازديــاد اســتخدام  

  .    (Smartphone) والهواتف المحمولة (Laptop)المحمولة 
 :بحث الأسئلة

 :األسئلة التالية الحالي عن بحث اليجيب
 .ما مدى توظيف الحوسبة السحابية في اإلشراف التربوي؟ - ١

 الـــسحابية لمـــشرفي اللغـــة العربيـــة فـــي توعيـــة مـــا معوقـــات توظيـــف الحوســـبة - ٢
 .المعلمين بنواتج تعلم اللغة العربية؟

ــد مــــستوى    - ٣ ــصائية عنــ ــروق ذات داللــــة إحــ ــد فــ بــــين متوســــطات  ) ٠٫٥(هــــل توجــ
اســتجابات المــشرفين التربــويين لمــادة اللغــة العربيــة حــول محــاور االســتبيان تعــزى إلــى       

 درجـة اإللمـام بالحاسـب       -ت الخبرة  سنوا -المؤهل الدراسي (اختالف متغيرات الدراسة    
 . ؟)اآللي
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 :بحث الأهداف
 :إلى الحالي بحثهدف الي

 معرفـــة درجـــة توظيـــف المـــشرفين التربـــويين لمنـــاهج اللغـــة العربيـــة للحوســـبة  -١
 . السحابية في توعية المعلمين بنواتج التعلم

ــة فــي         -٢ ــاهج اللغــة العربي ــويين لمن ــي تواجــه المــشرفين الترب ــد المعوقــات الت   تحدي
 .توظيف الحوسبة السحابية لتوعية المعلمين بنواتج التعلم المستهدفة من مادتهم

 الكـــشف عـــن وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـطات اســـتجابات     -٣
المـــشرفين التربـــويين لمـــادة اللغـــة العربيـــة حـــول محـــاور االســـتبيان تعـــزى إلـــى اخـــتالف    

 ). درجة اإللمام بالحاسب اآللي - سنوات الخبرة-المؤهل الدراسي(متغيرات الدراسة 

 :بحثأهمية ال
 :نهأترجع أهمية البحث الحالي إلى 

يـــساير االتجاهـــات الحديثـــة التـــي تنـــادي بـــضرورة توظيـــف تقنيـــة الحاســـبات           -١
 .االلكترونية في العملية التربوية والتعليمية

  توعية المشرفين التربويين لمناهج اللغة العربية بأهمية توظيف تقنيـات الويـب           -٢
 .والسيما الحوسبة السحابية في تطوير ممارساتهم اإلشرافية(٣٫٠  Web)الداللي 

إعطــاء صــورة واضــحة إلمكانيــات توظيــف المــشرفين التربــويين لمنــاهج اللغــة      -٣
 .العربية للحوسبة السحابية في عملهم اإلشرافي

ــار المـــس  -٤ ولين عـــن التعلـــيم إلـــى المعوقـــات التـــي تعتـــرض توظيـــف   ؤتوجـــه أنظـ
 .  حابية في اإلشراف التربوي لمناهج اللغة العربية، ومحاولة وضع الحلول لهاالحوسبة الس

 :بحثحدود ال
ــوعية  -١ ــدود الموضـ ــع توظيـــف     : الحـ ــة واقـ ــى معرفـ ــة علـ ــة الحاليـ ــصرت الدراسـ اقتـ

المشرفين التربـويين لمنـاهج اللغـة العربيـة للحوسـبة الـسحابية لتوعيـة المعلمـين بنـواتج                   
 .  لتي تحول دون استخدامهاتعلم مادتهم، وكذلك المعوقات ا



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٨٩

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

تــم تطبيــق الدراســة علــى المــشرفين التربــويين لمنــاهج اللغــة  : الحــدود البــشرية -٢
 .مشرفاً) ٩٠(العربية 

اقتــصرت الدراســة علــى المــشرفين التربــويين لمنــاهج اللغــة     : الحــدود المكانيــة  -٣
 .العربية بالرياض، وجدة

ايــة الفــصل الثــاني للعــام   تــم إجــراء الدراســة الميدانيــة فــي نه   : الحــدود الزمانيــة  -٤
 ).هـ١٤٣٦-١٤٣٥(الدراسي 
 :البحث منهج

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي يصف واقع توظيف مشرفي اللغـة              
العربية للحوسبة السحابية لتوعية المعلمين بنـواتج الـتعلم بالمملكـة العربيـة الـسعودية        

 ). الستبانةا(عن طريق إجابة عينة البحث على أداة الدراسة 
 :البحثمصطلحات 

 :يتم تعريف المصطلحات في عنوان الدراسة إجــرائيــاً على النحو التالي
 : المشرف التربوي للغة العربية– ١

خبيــر فنــي فــي مــادة اللغــة العربيــة ومعلــم متميــز تــم تكليفــه وفــق ضــوابط محــددة،        
الخــدمات الفنيــة لهــم؛ للمــساعدة فــي تطــوير وتقــويم أداء معلمــي اللغــة العربيــة، وتقــديم  

ــه      ــواجههم، وتوجيـ ــة التـــي تـ ــاليب تدريـــسهم، وحـــل المـــشكالت التعليميـ لتحـــسين أسـ
 .   العملية التربوية الوجهة الصحيحة

 . الحوسبة السحابية-٢
مصدر أو عدة مصادر افتراضية متاحة على الشبكة العالمية للمعلومات أو االنترنت، و             

 إلــى جهــاز رومــساحة التخــزين الخاصــة بــالكمبيوتتعتمــد علــى تكنولوجيــا نقــل المعالجــة، 
خــادم، وتــستند فــي بنيتهــا التحتيــة إلــى مراكــز بيانــات متطــورة تقــدم مــساحات تخــزين        
كبيرة للمشرفين التربـويين لمـادة اللغـة العربيـة مـستفيدة فـي ذلـك مـن معطيـات الويـب                      

ل قــادر علــى ، ويمكــن الوصــول إليهــا مجانــاً مــن خــالل أي جهــاز محمــو  (٣٫٠ web)الــداللي 
 .االتصال باالنترنت في أي وقت ومن أي مكان
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 : نواتج التعلم-٣
 المنـتج النهــائي المتوقـع اكتــسابه مــن المعـارف والمهــارات والقـيم واالتجاهــات التــي     
تسعى المؤسسة التعليمية إكسابها للمتعلمـين مـن خـالل مناهجهـا المقـررة، وتعكـس               

 . بنتائج تعليمية سلوكيةمعايير عالمية في مستوى مناسب، يعبر عنها
 :الخلفية النظرية للبحث

 اإلشراف التربوي: أوالً
تــشهد المجتمعــات اإلنــسانية تطــورت ســريعة ومتالحقــة فــي األلفيــة الثالثــة؛ نتيجــة     
تطــور تكنولوجيــا المعلومــات واالتــصاالت التــي أحــدثتها تطــور علــوم الحاســبات وشــبكة  

ــة   ــات الدوليـ ــة    ، و(Internet)" انترنـــت"المعلومـ ــى بقيـ ــسها علـ ــورات نفـ ــذه التطـ فرضـــت هـ
مجاالت الحياة السياسية، واالقتصادية، والثقافية، واالجتماعية، والتربوية، وذلك بمـا فيهـا            

 ).  معلم، ومتعلم، ومشرف تربوي، وإدارة مدرسية(عناصر العملية التعليمية 
 : ماهية اإلشراف التربوي-١

العمليــة التــي يــتم فيهــا تقــويم وتطــوير    ": بأنــه )١٩م، ٢٠٠٧(يُعرفــه األســدي وإبــراهيم  
العمليــة التعليميــة ومتابعــة تنفيــذ كــل مــا يتعلــق بهــا؛ لتحقيــق األهــداف التربويــة، ويــشمل  
اإلشراف على جميع العمليات التي تجري في المدرسة سـواء أكانـت تدريـسية أم إداريـة                  

القــــات أم تتعلــــق بــــأي نــــوع مــــن أنــــواع النــــشاط التربــــوي فــــي المدرســــة وخارجهــــا والع
 ".والتفاعالت الموجودة فيما بينها

العملية اإلداريـة التربويـة المـستمرة التـي         : "بأنه) ١٤٩م،  ٢٠٠٨(يُعرفه عربيات والعنزي    
تـــتم مـــن خـــالل الوقـــوف علـــى مـــا يجـــري تنفيـــذه بمـــا يحقـــق األهـــداف المقـــررة فـــي واقـــع  

 ". الممارسات التربوية مع السعي إلى تحسين وتطوير العملية التربوية
عمليـة قياديـة تربويـة ديمقراطيـة فنيـة شـورية إنـسانية شـاملة         : ويُعرفـه الباحـث بأنـه   

تقوم على أساس من التخطيط الـسليم، لتحقيـق نـواتج الـتعلم المـستهدفة مـن تـدريس            
المواد الدراسية المختلفة، مما يساهم في تحسين العملية التعليميـة لرفـع مـستوى األداء     
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ــم، وتحقيــق النمــ   و المتكامــل للمــتعلم فــي مؤســسته التعليميــة مــن خــالل      المهنــي للمعل
 .تحقيق نواتج التعلم المستهدفة

فالمشرف التربوي شخص مؤهل علمياً وفنياً، وإداريـاً، يـتم تكليفـه عـن طريـق وزارة                 
التعلـيم بهــدف نقـل المعــارف والمهــارات واالتجاهـات الــسليمة للمعلمـين، وتنــسيق هــذه     

 .اء العملية التربوية والتعليمية بما يحقق أهدافهاالجهود بين مختلف المدارس إلثر
 : تاريخ اإلشراف التربوي-٢

م فــي واليــة ماساتــشوس بالواليــات    ١٦٥٤بــدأ اإلشــراف التربــوي ألول مــرة فــي عــام      
 يهــتم - يــشمل أوليــاء أمــور الطــالب  -المتحــدة األمريكيــة، حيــث كــان مجلــس المدينــة    

واستبعاد اآلخرين الـذين ال يتمتعـون بالـسمعة         باختيار المعلمين من ذوي السمعة الطيبة،       
ــة، ثــم تطــور عــام     ــارة المــدارس، وفحــص      ١٩٠٧الطيب ــبعض المــواطنين بزي  حــين ســمح ل

 .)١٥م، ٢٠٠٩العاجز، و حلس ،( المعلمين والتفتيش عليهم
وساعد تطور التعليم وانتـشار المـدارس، وتعيـين مـدير للمدرسـة أصـبحت مـن ضـمن                   

راف على المعلمين وتوجيههم فنيـا إضـافة إلـى إدارة المدرسـة،       مسئولياته االهتمام باإلش  
وبعـــد ذلـــك أصـــبح للتوجيـــه الفنـــي موجـــه مـــستقل عـــن اإلدارة المدرســـية لـــه مـــسئولياته    

م، ٢٠١١الغفيلـي،    (:وواجباته المحددة له للقيام بها، وكان تطـور اإلشـراف التربـوي كالتـالي             
٢٨-٢٦(  

ــبالد العربيــة عــام     أقــدم أنــواع اإلشــراف التربــو  : التفتــيش-أ ي إذ بــدأت فكرتــه فــي ال
م، ويعتمـــد علـــى أســـلوب التفتـــيش علـــى المعلمـــين مـــن خـــالل الزيـــارات المفاجئـــة؛ ١٨٣٦

لمعرفة مدى تنفيذ المعلمين للتعليمات واألوامر، ومعرفة العيوب واألخطاء لمحاسـبتهم،           
دد مــن هـــ مــن خــالل تعيــين عــ ١٣٨٧وقــد ظهــر التفتــيش فــي المملكــة العربيــة الــسعودية   

 .المفتشين مهمتهم اإلشراف الفني وزيارة المدرسة ثالث مرات في العام الدراسي
هــ عمـادة التفتـيش الفنـي     ١٣٨٤أنشأت وزارة المعـارف فـي عـام       :  التفتيش الفني  -ب

اللغـــة العربيــة، اللغـــة األجنبيـــة، والمـــواد  (بهــا أربعـــة أقـــسام متخصــصة للمـــواد الدراســـية   
 )علوماالجتماعية، والرياضيات وال



 

 
٩٢ 

 مدى توظيف مشرفي اللغة العربية للحوسبة السحابية
  لتوعية المعلمين بنواتج التعلم   

 محمد النشــوان أحمد بن . د

م، حيث أدى أسـلوب التفتـيش   ١٩٦٢ظهر في الوطن العربي عام : التوجيه التربوي  -ج
التسلطي إلى اسـتبداله بالتوجيـه التربـوي، وعمليـة التوجيـه تقـوم علـى أسـاس المـساعدة                    
والنصح للمعلم بدالً مـن التفتـيش عليـه، وأن يقـوم علـى أسـاس االحتـرام المتبـادل واآلراء                     

هــ، ثـم حـددت اختـصاصات التوجيـه التربـوي            ١٣٨٧لسعودية في عـام     المتبادلة، وظهر في ا   
االتجـاه إلـى الالمركزيـة، تـشجيع التوجيـه الـذاتي، أعطـاء              :هـ في ثالثة أسس   ١٣٩٤في عام   

المدارس مزيداً من المشاركة في التوجيه، ثم أنشئت اإلدارة العامـة للتوجيـه التربـوي فـي                 
 .هـ١٤٠٠عام 
هــ،  ١٤١٦اف التربـوي محـل التوجيـه التربـوي فـي عـام           حـل اإلشـر   : اإلشراف التربـوي   -د

وذلك بناء على توصـيات المـؤتمرات والنـدوات والبحـوث التربويـة، حيـث يـسعى اإلشـراف                   
 .  التربوي إلى تحليل العوامل المؤثرة على عمليتي التعليم والتعلم

 : أهمية اإلشراف التربوي-٣
الفنيـة التـي يقـدمها، والمتمثلـة     يكتسب اإلشراف التربوي أهميته من خـالل الخـدمات     
م، ٢٠٠٥الحساوي وأخـرون،  : (في الوظائف واألدوار التي يقوم بها المشرف التربوي، ومنها        

٦-٣(: 
ــى عمليتــي          • ــة التــي تــشرف عل ــة والفني ــدان والجهــات اإلداري حلقــة الوصــل بــين المي

 .التعليم والتعلم
 .التنمية المهنية للمعلمين •

 . المعلمين واإلدارة المدرسيةتحسين العالقات اإلنسانية بين •

 .مساعدة المعلم على فهم خصائص نمو المتعلمين وحاجاتهم وطرق إشباعها •

مساعدة المعلم على تشخيص حاالت صعوبات التعلم والمتأخرين دراسيا وبطئ           •
 . التعلم

 .تقويم أداء المتعلمين في المؤسسات التعليمية •
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داعيـة واالبتكاريـة بطريقـة أفـضل     يساعد المعلم المتميـز علـى تطبيـق أفكـاره اإلب        •
مـــن خـــالل قيامـــه بتكليفـــه بإعطـــاء درس تطبيقـــي أو توضـــيح إجـــراء عملـــي أمـــام   

 . المعلمين اآلخرين لالستفادة من أفكاره في تطوير عمليتي التعليم والتعلم

 : أهداف اإلشراف التربوي-٤
م مــن الهــدف الــرئيس للمــشرف التربــوي يتمثــل فــي تحــسين عمليتــي التعلــيم والــتعل 

  ):م٢٠١١هـ؛ و مصلح، ١٤٢٩حمدان، (خالل
مساعدة المعلم على تحسين مستوى أدائه ومتابعة كـل جديـد ومتطـور فـي مـادة                •

 .تخصصه

 .اكتشاف مواهب وقدرات المعلمين والعمل على تنميتها •

 .مساعدة المعلم في اكتشاف الموهوبين والمتفوقين من المتعلمين •

 . العملية التعليمية والمعلم العمل على حل المشكالت التي تواجه •

 .مساعدة المعلم على تنويع األنشطة التعليمية، وتقويم جهود المعلمين •

 : أنواع اإلشراف التربوي-٥

 -٣٥م، ٢٠٠٨ عبـد الـرحمن ،   (: يمكن تناول أنواع اإلشراف التربوي علـى النحـو التـالي         
٤٠( 

اركة جميــع أســلوب يعتمــد علــى مــش): التعــاوني(اإلشــراف التربــوي التــشاركي   - أ
األطراف المعنية بعملية اإلشراف التربوي من معلمون، ومتعلمـين فـي التخطـيط والتنفيـذ               
والتقــويم للتــدريس مــن أجــل تحقيــق األهــداف، وتعتمــد فلــسفته علــى نظريــة الــنظم التــي   
تتــألف منهــا عمليــة اإلشــراف التربــوي حيــث ينظــر إليهــا علــى أنهــا تــضم عــدة نظــم جزئيــة 

حـة مـع بعـضها، وهـذه األنظمـة تـؤثر وتتـأثر ببعـضها الـبعض، ويتميـز            ينبغي أن تكـون مفتو    
 .بالعمق في تناول القضايا التربوية، التواصل المفتوح بين المشرف التربوي والمعلم

نمــط يركــز علــى تحقيــق األهــداف العامــة والخاصــة :  اإلشــراف التربــوي باألهــداف-ب
 المعلمـين، ثـم تحديـد الطـرق      من خالل مجموعـة مـن الخطـوات تبـدأ بتحديـد األهـداف مـع               

والوسائل، ثم حصر المتطلبات التنفيذيـة الـضرورية لتحقيقهـا، ثـم تنفيـذ المعلـم لألهـداف           
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السلوكية أو اإلجرائية، ثم تدريبه على تنفيذها ذاتيـاً مـع مراعـاة كافـة المعـايير ومالحظـه                  
يـل البيانـات   المعلم وتدوين للمشاهدات بتطبيـق أدوات المالحظـة المتفـق عليهـا، ثـم تحل            

ــاً، ثــم وضــع خطــة         وتبنــي اســتراتيجية تربويــة مالئمــة لرفــع كفايــة وكفــاءة المعلــم مهني
 .مشتركة للتصحيح والتدريب

ــا    :  اإلشـــراف التربـــوي التـــصحيحي -ج ــاء التـــي يقـــع فيهـ ــد علـــى معالجـــة األخطـ يعتمـ
 .المعلمون أثناء عمليتي التعليم والتعلم

بــدأ هــذا األســلوب فــي الخمــسينات فــي  ): يالعيــاد( اإلشــراف التربــوي اإلكلينيكــي -د
جامعـة هارفــارد بالواليــات المتحـدة األمريكيــة، حيــث يـسعى لتحــسين وتطــوير المهــارات    
التدريــسية لــدى المعلمــين مــن خــالل مــشاركة المــشرف التربــوي والمعلــم فــي تنفيــذ كــل 

 .خطوة من خطواته، ويتسم بالمرونة
اإلشــراف التربــوي  : طــريقتين األولــى يعتمــد علــى  :  اإلشــراف التربــوي اإلرشــادي  -هـــ
أثنــاء المواقــف التعليميــة حيــث يــتم إرشــاد المعلمــين مــن خــالل بعــض الوســائل     : الحــالي

التكنولوجيــة مثــل التليفزيــون وفيــه يالحــظ المــشرف التربــوي المعلــم مــن خــالل حجــرة      
ــرة المالحظــة ومــن         ــاء فت تحكــم بــشاشة ترســل وتــستقبل الرســالة إلرشــاد المعلــم أثن

ــد، والثانيــة  عيوبــه  بعــد انتهــاء جلــسة  :اإلشــراف التربــوي المؤجــل :ال يحقــق التوجيــه الجي
المالحظــة يــرد المعلمــين مباشــرة علــى المالحظــات عبــر الوســائط الــسمعية والبــصرية          

 .بحيث يعرف نقاط القوة ونقاط الضعف وكيفية عالجها
ــة بــين المعلمــين   ( اإلشــراف التربــوي التطــوري   -و ــالفروق الفردي كــز علــى  ير):يهــتم ب

المــستويات التطويريــة للمعلــم وتأثيرهــا علــى األداء حتــى يــصل إلــى معلــم كــفء، وذلــك       
الخــتالف المعلمــين فــي مــستوى دافعيــتهم للعمــل، واخــتالف قــدراتهم العقليــة، والــسعي 
الــدائم لرفــع مــستوى التفكيــر لــدى المعلمــين مــن خــالل زيــادة قــدرة المعلــم علــى توجيــه      

 .العقبات التي تواجهه في مجال عملهنفسه ذاتياً لحل المشكالت و
تحديــد احتياجــات  : يركــز علــى عــدة اختيــارات األول  :  اإلشــراف التربــوي التنــوعي -ز

المعلم والتدريب عملياً على بعـض المهـارات وبطريقـه موجهـه مـع تقـديم تغذيـة راجعـة                  
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مـنظم بـين    النمو المهني التعاوني الذي يتم من خالل تعاون         : للمعلم عن تقدم أدائه، الثاني    
النمو الذاتي ويعمل فيها المعلم منفـرداً لتنميـة نفـسه ولكـن تحـت توجيـه                 : الزمالء، الثالث 

 .المشرف التربوي
تُعـــد فكـــرة مبتكـــرة لمواكبـــة التطـــور الـــسريع   :  اإلشـــراف التربـــوي االلكترونـــي -ح

ــتخدام االنترنــــت      ــد علــــى اســ ــات واالتــــصاالت، ويعتمــ ــا المعلومــ والهائــــل فــــي تكنولوجيــ
لوجيا الحديثة من برامج صوت وصورة بين المشرف التربوي والمعلمين مـن خـالل        والتكنو

 .عملية اإلشراف التربوي
المدونات، والويكي، واليوتيـوب، والفـيس   ( بأدواته (٢٫٠ web)ويعد الجيل الثاني للويب 

، مهمـة فــي  )الملخـص الـوافي للمواقــع، واالجـاكس   (، وتقنياتــه )بـوك، تـويتر، والبودكاسـت   
، "الويـب الـداللي   "(٣٫٠ web)اإلشـراف التربـوي باإلضـافة لتقنيـة الجيـل الثالـث للويـب        عملية 

 .والحوسبة السحابية حيث تعتبر تقنيات مهمة في عملية اإلشراف التربوي
 : أساليب اإلشراف التربوي-٦

يــستخدم المــشرف التربــوي مــع المعلــم أســاليب متنوعــة تختلــف بــاختالف الموقــف   
 )م٢٠٠٩م؛ أبو شملة، ٢٠٠٧عبد السالم،  (:وتتمثل فيالتعليمي التعلمي، 

الهدف منها جمع المعلومات لدراسة الموقف التعليمي التعلمـي،         : الزيارات الصفية  -أ
ومن شروطها أن تكون مخططه، وتعتمد على معايير تقـيس أداء المعلـم وتكـشف عـن                 

 .احتياجاته
 :موجه الفني، وتنقسم إلىمن األساليب الفعالة التي يستخدمها ال:  االجتماعات-ب
ــة  : أوالً ــصفية،    : األول:تأخــذ شــكلين : االجتماعــات الفردي ــارة ال االجتمــاع مــا بعــد الزي
يــتم بنــاء علــى دعــوة المعلــم نفــسه لتبــادل الــرأي فــي   :االجتمــاع بــدون زيــارة صــفية : الثــاني

 .مشكلة تعليمية معينة أو مشكلة شخصية يعاني منها المعلم قد تؤثر على سير مهنته

االسـتماع إلـى محاضـر مـن        :  تأخـذ أشـكاالً عديـدة منهـا        :االجتماعـات الجماعيـة     : ثانياً
داخــل الهيئــة التعليميــة أو خارجهــا، النقــاش الحــر بــدون محاضــر، النــدوات والمــؤتمرات          

 .وورش العمل التعليمية
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أسلوب يعتمد على زيارة المعلمين لزميل لهم أثناء تأدية عملـه           : الزيارات التبادلية  -ج
في الفصل؛ لتحقيق األهداف التربوية، وتتم الزيارة وفق خطـة محـددة يتعـاون فـي وضـعها                  
المـــشرف التربـــوي والمعلمـــون ومـــدير المدرســـة، وتـــساهم الزيـــارات فـــي تبـــادل األفكـــار،  
وتحقيق عالقات اجتماعية جيـدة، وتـساعد علـى نمـو المعلـم مهنيـاً، يـساعد فـي تحقيـق                     

 .نقاط القوة والضعف لدى المعلمين
ــاً وإكــسابهم خبــرات     : الــدروس النموذجيــة -د تــستخدم فــي تنميــة المعلمــين مهني

جديدة في عملية التدريس، وتقوم فكرتها على تكليف المشرف التربوي ألحد المعلمين            
المتميزين في التدريس بإعداد درس نموذجي في موضوع ما وعرضـه أمـام زمالئـه، أو قيـام                  

 .د للدرسالموجه نفسه بذلك بعد اإلعداد الجي
يختـــار المـــشرف التربـــوي القـــراءات المناســـبة :  القـــراءات والنـــشرات التوجيهيـــة-ه

للمعلمين التي تساير كل جديد في مجـال التربيـة، وتحقيـق النمـو المهنـي للمعلمـين، كمـا              
يــتم توزيــع نــشرات توجيهيــة للمعلمــين فــي المــدارس؛ لتعريــف المعلمــين علــى مختلــف        

 .لمجوانب عمليتي التعليم والتع
 : مجاالت عمل اإلشراف التربوي-٧

يمكــن حــصر الجوانــب الرئيــسة األكثــر ارتباطــاً بعمليتــي التعلــيم والــتعلم كمجــاالت  
 )م٢٠٠٨ هـ؛ أسعد، ١٤٣١المزمومي ،( :عمل المشرف التربوي، وتتمثل في

يُعــد أحــد األركــان الرئيــسة فــي العمليــة التعليميــة، ويقــوم بــدور كبيــر قــي :  المعلــم-أ
لــنشء  وإعــداده للحيــاة كمــواطن صــالح فــى مجتمعــه، لــذا يجــب تقــويم المعلــم          تربيــة ا

والحــرص علــى تنميــة مهاراتــه وتوجيهــه باســتمرار، والعمــل علــى تنميتــه مهنيــاً، فيتــولى          
المــشرف التربــوي مهمــة تطــوير أدائــه ومــساعدته فــي التغلــب علــى الــصعوبات التــي قــد           

 . يقوم بهاتواجهه أو تعترض عمليتي التعليم والتعلم التي
محــور العمليــة التعليميــة فكــل معلومــة فنيــة للمعلــم هــدفها المــتعلم، :  المــتعلم-ب

من هنا يقع على اإلشراف التربوي االهتمام بكل ما يتعلق بالمتعلم والسيما نواتج التعلم              
 .المستهدفة
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يمثـــل المـــنهج مـــادة التفاعـــل بـــين المعلـــم والمـــتعلم، وذلـــك  :  المـــنهج الدراســـي-ج
ــق ا ــة        لتحقيـ ــتعلم المعرفيـ ــواتج الـ ــق نـ ــنهج بتحقيـ ــتم المـ ــتعلم، ويهـ ــل للمـ ــو المتكامـ لنمـ

 .  والمهارية والوجدانية للمتعلم من خالل عناصره المختلفة
ــوي  -٨ ــار المــشرف الترب ــار المــشرف     : معــايير اختي ــرح عــدداً مــن المعــايير الختي يقت

 )٣٤م، ٢٠٠٦ و عوض اهللا، حسين( :التربوي منها
التمهيـدي أو الـدبلوم الخاصـة       (د الحصول على دراسات عليـا       يُع: المستوى التعليمي  •

مـع اإللمـام بأصـول التربيـة وعلـم       ) في التربية، درجة الماجستير، ودرجة الـدكتوراه      
 .النفس من المستوى التعليمي المالئم  لوظائف اإلشراف التربوي

 .السمات الشخصية •

 . إجادة مهارات التعامل الحاسب اآللي واالنترنت •

نـــشاط المعلـــم وانجازاتـــه ومـــدى تعاونـــه مـــع زمالئـــه وآرائـــه        : اإلنتاجيـــةالكفايـــة •
المنشورة في المجالت العلمية، وقدرته على التصرف في المشكالت الميدانية التي  

 .تواجهه، والتدريبات التي حصل عليها

 : أساليب اختيار المشرف التربوي-٩

لكــة العربيــة الــسعودية  هنــاك ثالثــة أســاليب الختيــار المــشرفين التربــويين فــي المم   
 )١٢م ،٢٠١١مصلح ،:(تتمثل في

يـرى الـبعض أنـه يحقـق الموضـوعية فـي شـغل وظـائف التوجيـه،                  : أسلوب األقدمية  •
 .وتمتع صاحبه بالخبرة ويقلل من فرص إساءة استعمال السلطة

يـتم اختيـاره مـن خـالل مؤهالتـه الدراسـية المناسـبة              : أسلوب الجـدارة أو الكفـاءة      •
ــات الوظي ــصية،       لمتطلبــ ــة الشخــ ــالل المقابلــ ــن خــ ــار مــ ــة االختيــ ــدير لجنــ ــة، وتقــ فــ

 .واالمتحانات التحريرية

ــار اإلجــراء المــوقفي المتمثــل فــي      : اســتخدام مقيــاس الرتــب  • يــتم مــن خــالل اختب
المقابالت الحية التفاعلية والمقـابالت الجماعيـة، حيـث يوضـع الفـرد تحـت ظـروف                 

 . بمعرفة متخصصينمتباينة من االرتخاء والتوتر ثم يقوّم سلوكهم 
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 الحوسبة السحابية: ثانياً
إن تقنيــة تحويــل المــوارد الحاســوبية إلــى خــدمات ضــمن فــضاء االنترنــت أو مــا يعــرف     

 دخلت كل ميادين الحياة بمـا فيهـا الجانـب     (Cloud Computing)بالحوسبة السحابية 
قـديم المـوارد    التربوي والتعليمي، والتي ظهرت كأحد أساليب الحوسبة، والتـي يـتم فيهـا ت             

الحاسوبية كخدمات يتاح للمشرفين التربويين والمعلمين والمتعلمين الوصول إليهـا عبـر            
دون الحاجـة إلـى امـتالك المعرفــة أو    ) الـسحابة (الـشبكة العالميـة للمعلومـات أو االنترنـت     

 .الخبرة أو حتى التحكم بالبنية التحتية التي تدعم هذه الخدمات
 :ية مفهوم الحوسبة السحاب-١

 تتكون مـن كلمتـين األولـى الحوسـبة أي     (Cloud computing) الحوسبة السحابية 
لفـظ اسـتخدم لإلشـارة إلـى        ) الـسحابة (أنها مرتبطة بمجال الحاسبات، والثانية السحابية       

االنترنت في البداية التي كانت مخططات شبكاته تشبه الـسحابة يـستخدم لتمثيـل نقـل             
، (Cloud)لى موقعها النهـائي فـي الجانـب اآلخـر مـن الـسحابة             البيانات من مراكز البيانات إ    

أي أنـــه اســـم اســـتنبط مـــن رمـــز الـــسحابة المـــستعمل لتـــصوير الـــشبكات فـــي رســـومات 
 (٥٥—٥٠ .p ,٢٠٠٩ ,.Vaquero & Caceres).تخطيطية فنية

نظام حوسبة متوازيـة وموزعـة      : " بأنها (٤.P,٢٠٠٩,.Erdomus)ويعرفها  اردجومس    
ــي تقــدم بــشكل تلقــائي       تتكــون مــن مجموعــة    مــن األجهــزة االفتراضــية المترابطــة، والت

كواحدة أو أكثر من مـوارد الحوسـبة الواحـدة والمـستندة إلـى اتفاقيـات مـستوى الخدمـة                    
 ".التي تمت عن طريق التفاوض بين مقدم الخدمة والمستفيدين

ن مجموعــة مــ:"  بأنهــا (٩ .P ,٢٠١٠ ,.Hurwitz. et al)يعرفهــا هــوزويتز وآخــرون
ــديم       ــي تمكـــن مـــن تقـ ــه التـ ــة األوجـ ــدمات ، وكافـ ــزين ، والخـ ــزة والـــشبكات والتخـ األجهـ
الحوسبة كخدمة ، وتشمل الخدمات السحابية تقديم بـرامج البنيـة األساسـية والتخـزين        

 ". بناء على طلب المستخدم) إما كمكونات منفصلة أو منصة كاملة(على اإلنترنت 
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نمـط للحوسـبة تكـون فيـه     :"  بأنهـا ( ١.P,٢٠١٢ ,.Faraj, et al)يعرفهـا فـرج وأخـرون    
تقنية المعلومات مرتبطة بالقدرات وقابلـة للنمـو بـشكل كبيـر، والتـي تقـدم كخدمـة عبـر                

 ". االنترنت إلى عدد من المستخدمين
أنمـوذج لتمكـين   : "(P٤ ,٢٠١١, NIST)ويعرفـه معهـد المعـايير والتكنولوجيـا القـومي      

ــاء علــى الطلــب والمــشاركة بمجموعــة مــن مــوارد      الوصــول الــدائم والمالئــم للــشبكة ب    ن
والتــي يمكــن ) الــشبكات، الخــوادم، وحــدات النخــرين، والتطبيقــات والخــدمات (الحوســبة 

 ".نشرها وتوفيرها بسرعة مع بذل أقل جهد من قبل اإلدارة أو التفاعل مع مجهز الخدمة
 االنترنــت، مــصدر أو عــدة مـصادر افتراضــية متاحــة علـى شــبكة  : يعرفهـا الباحــث بأنهـا  

 إلـى جهـاز     روتعتمد على تكنولوجيا نقل المعالجـة، ومـساحة التخـزين الخاصـة بـالكمبيوت             
خــادم، وتــستند فــي بنيتهــا التحتيــة إلــى مراكــز بيانــات متطــورة تقــدم مــساحات تخــزين        
كبيرة للمشرفين التربـويين لمـادة اللغـة العربيـة مـستفيدة فـي ذلـك مـن معطيـات الويـب                      

ويمكـن الوصـول إليهـا مجانـاً مـن خـالل أي جهـاز أو محمـول قـادر علـى           ، (٣٫٠ web)الداللي 
 .االتصال باالنترنت في أي وقت ومن أي مكان

 : تاريخ  الحوسبة السحابية-٢
أدى ابتكار الحاسب اآللي فـي الثمانينـات مـن القـرن العـشرين إلـى مرحلـة جديـدة مـن                    

رت مــع دخــول االنترنــت تــاريخ البــشرية عرفــت بعــصر المعلومــات، والتــي ســرعان مــا تطــو  
كافــة مجــاالت الحيــاة اليوميــة فــي نهايــة القــرن العــشرين، وبدايــة األلفيــة الثالثــة بحيــث           
أصــبحت جــزءً ضــرورياً مــن حيــاة المجتمعــات المتقدمــة، ومــع ظهــور الجيــل الثــاني للويــب     

(Web ٢٫٠)           ،مهـد الطريـق لظهـور الحوسـبة الـسحابية التـي تتـيح الوصـول إلـى المعلومـات  
فات الشخصية، والبرامج، وكل ما يحتاجـه الـشخص عبـر الـسحابة مـن أي مكـان أو                 والمل

 .جهاز يستطيع الدخول به إلى االنترنت
ومنذ ستينيات القرن الماضي مـر تطـوير الحوسـبة بعـدة مراحـل، وتنوعـت التـسميات          

الحوســــبة باســــتخدام : والمــــصطلحات وفقــــاً لظــــروف كــــل مرحلــــة، وكــــان مــــن بينهــــا 
 والحوسبة عبـر األجهـزة الطرفيـة خفيفـة اإلمكانـات،      (Mainframe)ة الحاسبات الكبير 
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، والحوســبة الموزعــة  (Grid computing)والحوســبة الــشبكية أو الحوســبة المتوازيــة   
(Disturbed  computing) والحوســبة العنقوديــة ،(Cluster computing) الحوســبة ،

 Virtualization) ، والحوســــبة االفتراضــــية (Utility  computing)المرافقيــــة 

computing) التي تمثل القاعدة الرئيسة التي بنيت عليها الحوسبة السحابية  (Rao  et 

al., ٢٠٠٩,  P.٧٦-٧١). 
وتعــود فكــرة الحوســبة الــسحابية إلــى جــون مكــارثي الــذي كــان أول مــن أشــار إلــى       

ن إطارهـا   إمكانية تنظيم الحوسبة لكي تصبح خدمة عامة، إال أن هذه الفكرة لم تخرج م             
النظــري إلــى حيــز التطبيــق الفعلــي إال مــع بدايــة األلفيــة الثالثــة علــى يــد مهنــدس البرمجيــات  

، وكـــان أول اســـتخدام لمفهـــوم الحوســـبة الـــسحابية فـــي عـــام   )كريـــستوف بيـــسغليا(
ــدكتور رامنــاث شــلبا    ١٩٩٧    خــالل مــؤتمر لمعهــد   (Ramnath. chellapa)م مــن قبــل ال

ــوم اإلدار   ــى مفهــوم الحوســبة الــسحابية    بحــوث العمليــات وعل   Cloud)ة لإلشــارة إل

computing)  (Voas, &, Zhang., ٢٠٠٩ , P. ١٨-١٦.). 
م العديــد مــن الخــدمات التقنيــة الجديــدة منهــا نظــام ٢٠٠٩وأطلقــت جوجــل فــي عــام 

ــات        ــبة الـــسحابية، وتمثلـــت تطبيقـ ــوم الحوسـ ــاق مفهـ ــي نطـ ــل فـ ــل يعمـ تـــشغيل متكامـ
 فـي  (Google Apps For Education)جوجل  التربوية الحوسبة السحابية التشاركية ل

 Google)، مــستندات جوجــلGoogle Drive، ومحــرك جوجــل Gmailبريــد جوجــل 

Docs) . 
 : أنواع الحوسبة السحابية-٣

 :(١٧ – ١٦ .P, ٢٠١٠, .Hamid)  للحوسبة السحابية عدة أنواع، تتمثل في
يقـوم   Infrastructure -as-a-Service(IaaS) :البنية التحتيـة خدمـة  :  النوع األول-أ

بتوفير خادم افتراضي بعنـاوين انترنـت فريـدة، والتخـزين فيـه عنـد الطلـب، ويمكـن الوصـل               
إليه من خالل واجهة برنامج تطبيقي للمزود، وقد صممت عـادة لزيـادة أو اسـتبدال وظـائف         

خدمـة موقـع    مركز البيانات بالكامل، وهذا يوفر التكاليف من حيث الوقت والنفقات، مثل            
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 Windows)، ووينـدوز اليـف سـكاي دريـف    ("Amzon web Services "AWS)أمـازون    

Live Skydrive). 
 :  Platform-as-a Services(PaaS)المنــصة الحاســوبية كخدمــة:النــوع الثــاني-ب

يقــوم بتوصــيل بيانــات التطــوير كخدمــة، فتعمــل كخــوادم افتراضــية تمكــن العمــالء مــن     
ودة أو تطـوير أخـرى جديـدة، ويـستطيع المـستخدمون أن يبنـوا            تشغيل التطبيقات الموجـ   

تطبيقاتهم الخاصة بهم، والتـي تعمـل علـى البنيـة التحتيـة للمـزود، ويـتم تـوفير التطبيقـات                   
 .(Force)، وفورس (Yahoo pipes)إلى مستخدميها عبر االنترنت مثل ياهو بايبس 

يُعــد  :  Software-as-a Services(SaaS)البرمجيــات كخدمــة   : النــوع الثالــث  -ج
األكثر انتشاراً على نطاق واسـع ضـمن الحوسـبة الـسحابية، يقـوم بتوصـيل تطبيـق مفـرد                    
عبر المتصفح إلى العمالء، مثـل البريـد االلكترونـي المبنـي علـى الويـب الـذى يـستخدم يوميـاً           

البريـد االلكترونـي المقـدم مـن        (من قبـل المـستخدمين النهـائيين، ومنـه تطبيقـات جوجـل              
، وتساهم البرمجيات كخدمة فـي تقليـل مـصروفات المؤسـسات التعليميـة فيمـا                )جوجل

 . يتعلق بشراء ونشر وصيانة البرمجيات التعليمية
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستويات تقديم خدمة الحوسبة السحابية) ١(شكل 
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 : خصائص الحوسبة السحابية-٤
 .Patel). ,(.٧٤٥-٧٤١.P ,٢٠١٠,.Bala):تتمثل خصائص الحوسبة السحابية فيما يلي

& Chaube.,  ٢٠١٤,  P. ٨٩٧ -٨٨٧)     
ذات مهمة مركزية حيث تركز على ما يحتاج المستخدم القيام به، وكيف يمكـن               •

 .للتطبيق أن يفعل ذلك بالنسبة له

بمجرد اتصال المستخدم بالسحابة، ويـصبح مـا بهـا مـن            : تتمركز حول المستخدم   •
البيانات، وقواعد البيانـات، ورسـائل، وصـور، وتطبيقـات وغيرهـا            مستندات، وجداول   

 .للمستخدم، ويمكنه مشاركتها مع اآلخرين

حيـث تـربط المئــات أو اآلالف مـن أجهـزة الحاســب معـاً فـي الــسحابة، وال       :متـشعبة  •
 .تقتصر على مصدر واحد من البيانات

ــار  • ــددة اإليجـ ــة كبيـــ   :متعـ ــر مجموعـ ــاليف عبـ ــوارد والتكـ رة مـــن يمكـــن تقاســـم المـ
 .المستخدمين

حيــــث يــــتم تخــــزين البيانــــات فــــي الــــسحابة، ويمكــــن       :ســــهولة الوصــــول إليهــــا   •
 .للمستخدمين االسترداد الفوري لمزيد من المعلومات من مستودعات متعددة

مــع تخــزين البيانــات يمكــن اســتخراج البيانــات وتحليلهــا للوصــول إلــى هــذه      :ذكيــة •
 .المعلومات بطريقة ذكية

خــص وأســرع وتتــسم بالبيئــة النظيفــة، دون أي اســتثمارات  الحوســبة الــسحابية أر •
 .في البنية األساسية

المرونــة فــي اســتخدام ســعة المــوارد والتطبيقــات والتــي تتطلــب إمكانيــات تحميــل   •
 .وتشغيل عالية

استخدام اإلصدارات الحديثة من البرمجيات واألجهزة والموارد المتاحة        :االمتدادية •
 .في السحب
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  أو   (Notbook)انتشر في الفترة األخيـرة اسـتخدام      :ب الحالية التناغم مع الحواسي   •
ما يعرف بالحواسيب الذكيـة، والتـي تتميـز بالمعالجـة المحـدودة لهـا، ومـن هنـا تـأتي                     

 . فائدة الحوسبة السحابية لتوافق هذا التوجه
 : فوائد الحوسبة السحابية-٥

 (١٣-٩ .P ,٢٠١٠ ,.Pocatliu): تتمثل فوائد الحوسبة السحابية فيما يلي
ــه وتطبيقاتــه مــن خــالل الــسحابة دون         • ــدخول علــى ملفات تُمكــن المــستخدم مــن ال

الحاجة لتوفر التطبيق في جهـاز المـستخدم ، وبالتـالي تقـل المخـاطر األمنيـة ومـواد                   
 .األجهزة المطلوبة

توفر الكثير من الموارد المالية الالزمة لشراء البرمجيات التي يحتاجها المستخدم،            •
 .فة شراء األجهزة وعدد العاملين في صيانة األجهزة والبرمجياتوتقلل تكل

 تــساعد المؤســسات التعليميــة علــى اســتخدام اإلصــدارات الحديثــة مــن األجهــزة      •
 .والبرامج

تتــضمن البنيــة المعماريــة الحاليــة للحوســبة الــسحابية تــوافر مراكــز للبيانــات والتــي    •
 .ين على مستوى العالمتكون قادرة على تقديم الخدمة للمعلمين والمتعلم

 : معوقات الحوسبة السحابية-٦
إن معوقــات اســتخدام الحوســبة الــسحابية فــي بيئــة المؤســسات التعليميــة تتمثــل     

 (٥٨-٥٠ .P ,٢٠١٠ .Armbrust,  et al):في
 .  توفير خدمة االنترنت بشكلٍ دائم أثناء استخدام الحوسبة السحابية •

د مــن التكنولوجيــا المــستخدمة  االعتمــاد بــشكل كامــل علــى شــركات أخــرى تحــ   •
 وتقلل مرونة العمل للمستخدمين 

مــشكلة حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، حيــث ال توجــد ضــمانات بعــدم انتهــاك     •
 .الملكية الفكرية للمستخدمين
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مشكلة أمن وخصوصية المعلومات تفقد المؤسسات التعليمية درجـة مـن الرقابـة              •
ــا قــــد تحــــذف البيانــــات أو جــــ   ــا نتيجــــة التــــأجير المتعــــدد  علــــى بياناتها،كمــ زء منهــ

 .للحواسيب

مــشاركة الــسعة التخزينيــة بــين المــستخدمين يمثــل مخــاطرة أساســية للحوســبة  •
 .السحابية

 : نماذج تصميم تقنية الحوسبة السحابية-٧
 .,Singh, & Jangwal):تتمثـل نمـاذج النـشر لتقنيـة الحوسـبة الـسحابية فـي التـالي        

٢٠١٢, P.٣١-١٧): 
يمثـل هـذه النمـوذج بيئـة الوصـول العامـة، فالبنيـة         : (Public Cloud)سـحابة عامـة    •

التحتيـــة للحوســـبة الـــسحابية متاحـــة للعامـــة، ويمكـــن ألي شـــخص الـــدخول إليهـــا 
 .ومملوكة لمنظمة بيع خدمات سحابية

تمثل شبكات خاصة، وتبنـي السـتخدام جهـة     :  (Private  Cloud)سحابة خاصة  •
 .نات، وضمان األمن وجودة البياناتمعينة، وتوفر مراقبة كاملة للبيا

عامـة وخاصـة   (تتكون مـن سـحابتين أو أكثـر    : (Hybrid Cloud)سحابة مختلطة  •
لهــا مكونــات مميــزة، ولكــن تــرتبط معــاً بتقنيــة معينــة تــساعد ) أو عامــة ومجتمعيــة

 .على الوصول للبيانات والتطبيقات

عـــدة تعتمـــد علـــى مـــشاركة مـــن :  (Community Cloud)ســـحابة مجتمعيـــة  •
متطلبــات األمــن،   (منظمــات، وتــدعم مجتمــع معــين لــه اهتمامــات مــشتركة مثــل        

 ).   اإلتاحة، سهولة توافر وتدفق البيانات
 : تطبيقات الحوسبة السحابية في العملية التعليمية-٨

 :يمكــن تحديــد أهــم تطبيقــات الحوســبة الــسحابية فــي العمليــة التربويــة فيمــا يلــي    

(Ahmed,  & Bora, ,٢٠١٣, P. ١٢-٩) ؛(Rani, et al., ٢٠١٣, P. ٣٢-١٧) 
 وإلغاءهـا بعـد نهايـة    (Online)تساعد المتعلمين على إجراء االختبارات على الخط    •

 .الفصل



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٠٥

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

ــاً أو      • عمــل حــسابات لــآلالف مــن المعلمــين والمتعلمــين لتــدريبهم أو تنميــتهم مهني
 .استقبال مشاريعهم

 .مينسهولة إرسال التدريبات والمشروعات للمعلمين والمتعل •

سهولة وصول المعلمـين للتـدريبات الخاصـة بهـم والمـشروعات المقدمـة لهـم مـن                   •
 .المتعلمين

 .سهولة التواصل بين المشرفين التربويين والمعلمين والمتعلمين •

ــة   • ــة راجعــ ــديم تغذيــ ــن    Feedbackتقــ ــين، ومــ ــويين للمعلمــ ــشرفين التربــ ــن المــ  مــ
 .المعلمين للمتعلمين

 .ق جديدةالمساعدة في تعليم المتعلمين بطر •

تساعد المشرفين التربويين والمعلمين والمتعلمين مـن الوصـول للملفـات المخزنـة              •
بــــدون تحميــــل تطبيقاتهــــا علــــى أجهــــزتهم ومــــن أي حاســــب بواســــطة االتــــصال 

 .باالنترنت

تطــوير دورات تدريبيــة للمعلمــين حــسب طلــبهم خــالل العــام الدراســي، وإجــراء          •
 .   ويبالتمارين واألنشطة التعليمية من خالل ال

 :نواتج التعلم: ثالثاً
 مـــع بدايـــة القـــرن الحـــادي (Learning Outcomes)تزايـــد االهتمـــام بنـــواتج الـــتعلم 

 (Output- Focused)والعــشرين، وأصــبح قيــاس تقــدم التعلــيم يعتمــد علــى المخرجــات  
 والتقيـيم، وارتـبط اسـتخدام نـواتج الـتعلم      (Learning Outcomes)وعلـى نـواتج الـتعلم    

تعلم القائم على المـتعلم، والـذي يعـد جـزء مـن األسـلوب القـائم علـى المخرجـات،          بتبني ال 
 .حيث يتم وضع نواتج التعلم بشكل معايير قياسية مرجعية

 :خريطة المنهج وعالقتها بنواتج التعلم -
 :(Curriculum map) ماهية خريطة المنهج

دارة عناصـــر أداة بنائيـــة تهـــدف إلـــى تخطـــيط، وتنظـــيم، وإ : "يقـــصد بخريطـــة المـــنهج 
المــنهج التعليمــي فــي منظومــة متكاملــة، ومتــسقة حيــث يتــأثر كــل عنــصر فيهــا بالعناصــر   
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الهيئـــة القوميـــة  (".األخـــرى، ويتكامـــل معهـــا، بغـــرض تحقيـــق نـــواتج الـــتعلم المـــستهدفة
 ).٩، م٢٠١٠لضمان جودة التعليم واالعتماد التربوي، 

الهيئـة القوميـة    : صـر التاليـة   تتكون خريطة المنهج من العنا    : مكونات خريطة المنهج  
 )١٥م، ٢٠١٠(لضمان جودة التعليم واالعتماد التربوي 

 ).معايير المادة الدراسية(المعايير القياسية  -
 .نواتج التعلم  -

 .موضوعات المنهج -

 .طرق واستراتيجيات التعليم والتعلم -

 .األنشطة التعليمية التعلمية -

 .أساليب التقويم -

 .اتج التعلماألدلة والشواهد على تحقق نو -

 : معايير المادة الدراسية
معــايير المحتــوى تمثــل الحــد األدنــى مــن الكفايــات المطلــوب تحقيقهــا لغــرض معــين، 
ويُعد الحد األدنى هو أقل الكفايـات الواجـب توفرهـا لـدى المـتعلم أو المؤسـسة التعليميـة؛            

 مخرجــات لكــي تلحــق بالمــستوى األعلــى، وتــؤدي وظيفتهــا فــي المجتمــع، وتحــدد المعــايير 
التعليم والـتعلم المرغوبـة متمثلـة فـي مـا ينبغـي أن يعرفـه المـتعلم، ويقـوم بـه مـن أداءات                        

ترجمة المحتوى لنواتج التعلم، والتـوازن  : لذلك يجب" معايير خريج التعليم قبل الجامعي "
بــين الجوانــب النظريــة، والتطبيقيــة، والتكنولوجيــة، وتحقيــق وحــدة المعرفــة وتنوعهــا،         

 .لمحتوى بالبعدين الشخصي والمجتمعي من حياة المتعلموارتباط ا

 : نواتج التعلم
عبارات تحدّد ما سوف يعرفه المتعلم أو ما سـيكون قـادراً علـى القيـام بـه         : يقصد بها 

 .نتيجة لنشاط تعلمي، وعادة ما يتم التعبير عنها من خالل المعارف والمهارات والميول
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 :موضوعات المنهج

ــر   ــدات المقــ ــوى وحــ ــتعلم      محتــ ــواتج الــ ــا نــ ــن خاللهــ ــق مــ ــي يتحقــ ــية التــ رات الدراســ
المستهدفة، ويتم ذلك من خالل تحليل محتوى المـنهج؛ لتحديـد الوحـدات الدراسـية التـي         

 .تحقق ناتج أو نواتج التعلم المقابلة لها في خريطة المنهج
 :طرق واستراتيجيات التعليم والتعلم

تعلم المـستهدفة، ويمكـن مـن خاللهـا         تمثل عنصراً مهماً للمعلم في تحقيق نواتج ال       
تقديم المعرفة للمتعلمـين وإكـسابهم المهـارات المناسـبة، لـذلك يجـب علـى المعلـم أن           
يختار طرق التدريس المناسبة لكل موضوع، وتراعي أن يكون المتعلم محور هذه الطرق         

 .واالستراتيجيات مثل استراتيجيات التعلم النشط
 :أنشطة التعليم والتعلم

األنشطة التربوية بنوعيها الصفية وغيـر الـصفية األداة األكثـر فاعليـة إلكـساب            تمثل  
المتعلمــين العديــد مــن المعــارف والمهــارات والــسلوكيات والقــيم، فمــن خــالل ممارســة      
المتعلم لها يكتسب كل ذلك باإلضـافة إلـى المفـاهيم، ويـتم عـرض النـشاط فـي خريطـة           

 . يوضح طبيعته وكيفية تنفيذهالمنهج بشيء من اإليجاز في الخريطة بما 
ــة          ــتعلم فــي تحقيــق أهــداف المــنهج، وإتاحــة بيئ ــيم وال وتتمثــل معــايير أنــشطة التعل
مالئمــــة لتحقيــــق الــــتعلم الفعــــال، وتنــــوع وتــــتالءم لتحقيــــق أهــــداف المــــنهج، وتوظيــــف 
التكنولوجيــا المتقدمــة، وتنميــة مهــارات التفكيــر، واتــساق األنــشطة مــع نــواتج الــتعلم           

 . منهج ومحتواه، وتنوع األنشطة وتكاملها، وتوفر األنشطة فرصاً للتقويمالخاصة بال
 :أساليب التقويم

تساعد على التأكد من تحقق األهداف وتحديد نقاط القوة والضعف في األداء، ولكـي              
يحقــق التقــويم هدفـــه يجــب اســـتخدام أســلوب التقـــويم المناســب لكـــل نــاتج تعلـــم أو       

ا يتحقــق المعلــم بواســطتها مــن نــواتج الــتعلم التــي        الموضــوع أو فئــات المتعلمــين، كمــ   
تحققت، ومدى نجاح المؤسـسة التعليميـة فـي تحقيـق نـواتج الـتعلم المـستهدفة، ولـذلك            
فــإن معــايير التقــويم تتمثــل فــي صــدق وموضــوعية التعبيــر عــن األداء الــواقعي للمــتعلم،           
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ــتعلم     ــة جوانـــب الـ ــويم كافـ ــمول التقـ ــويم، وشـ ــتمرارية التقـ ــة(واسـ ــة، المعرفيـ ، والمهاريـ
، وتنوع أساليب التقويم وأدواته، وتعدد جهـات ومـستويات التقـويم، اسـتثمار              )والوجدانية

 .التقويم؛ لتنمية وتطوير المتعلم

 :األدلة والشواهد على تحقق نواتج التعلم
  يقصد بها المصادر واألدلة المتاحة التي يمكن االستناد إليها للتأكـد مـن مـدى تحقيـق           

، والتي يمكن أن تتمثل في دفتر التحضير، سجل الدرجات، أوراق االمتحانات،        نواتج التعلم 
وبطاقات المالحظـة، كراسـات المتعلمـين، وكـل مـا يـساعد علـى االسـتدالل علـى تحقـق                     

 . نواتج التعلم المستهدفة

 :(Learning Outcomes)نواتج التعلم 
 :ماهية نواتج التعلم

عبارات : "بأنها (٧٣.P ,٢٠٠٨, Ziliukas, & Katiliute)يُعرفها زيليكاس وكاتيليت 
تصف ما ينبغي أن يعرفه المتعلم، ويكون قادراً على أدائه، ويتوقع من المـتعلم انجـازه فـي                

 ".نهاية دراسته لمقرر دراسي أو برنامج تعليمي محدد
مـا يتوقـع أن   : "بأنهـا  (١٣٤.P ,٢٠١٣,Asgari & Borzooei)يعرفها اسجارى وبورزوي  

مـتعلم، ويـستطيع عملـه أو أدائـه بعـد انخـراطهم فـي عمليـة التعلـيم فـي مقـرر أو                       يعرفه ال 
 ".برنامج معين،  ويكون مرغوباً فيها

كل ما يتوقـع أن يكتـسبه المـتعلم مـن المعـارف،             ):"١٤م،  ٢٠١٠(تعرفها إقبال درندري    
والمهــارات، واالتجاهــات، والقــيم وفــق معــايير قياســية محــددة، إضــافة إلــى مــا خططــت          

ؤسسة والمعلم إلكسابه للمتعلمين، ويكون قادراً علـى أدائـه فـي نهايـة مقـرر دراسـي                  الم
 ".أو برنامج تعليمي محدد
المنــتج النهــائي المتوقــع اكتــسابه مــن المعــارف والمهــارات   : بأنهــا  ويعرفهــا الباحــث

والقــيم واالتجاهــات التــي تــسعى المؤســسة التعليميــة إكــسابها للمتعلمــين مــن خــالل          
مقررة، وتعكس معايير عالمية في مستوى مناسب، يعبر عنها بنتائج تعليميـة      مناهجها ال 
 .سلوكية
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  :(Unintended Learning Outcomes)نواتج التعلم غير المستهدفة 
ــاً   ــه فــي المقــرر الدراســي أو        : "يقــصد بهــا إجرائي ــم يخطــط ل مــا يتعلمــه المــتعلم ممــا ل

؛ ألنه ينمي موضوع أو أكثـر فـي المقـرر أو    البرنامج التعليمي، لكنه جاء مصادفة غير أنه جيد      
البرنامج التعليمي أبعد مما يتطلبه هذا المقرر أو البرنـامج التعليمـي، ويحقـق مـستوى أعلـى                  

 ". من المتوقع منه
 :مكونات نواتج التعلم المستهدفة

 )٧٠-٥م، ٢٠١٠قاسم، و حسن ، (:تتكون نواتج التعلم من مجالين رئيسين هما
تـصف البنيـة المعرفيـة للمـواد الدراسـية      :رفيـة للمـواد الدراسـية   مجـال البنيـة المع    - أ

نـواتج تعلمـه فـي    (قدرات ومهارات ومعارف وقيم واتجاهات خريج التعليم قبـل الجـامعي          
ــة التعلــيم األساســي      ــة مرحل الــصف الثالــث اإلعــدادي أو   "المــواد الدراســية المختلفــة بنهاي

نهايـة الـصف   "أو " م الثـانوي العـام والفنـي    ، ونهاية مرحلة التعلي"الصف التاسع من المرحلة  
في مـواد اللغـة العربيـة، واللغـات األجنبيـة، والعلـوم، والرياضـيات، والدراسـات                 " الثاني عشر 

 .االجتماعية، والمواد الدراسية األساسية األخرى في المرحلة الثانوية
علــيم يتـضمن المجـاالت العامـة لمعـايير الخـريج فـي مرحلـة الت       : المجـاالت العامـة    - ب

 :قبل الجامعي، وذلك على النحو التالي

تشمل مجموعة من المهارات العقلية، والتي تمكن الفرد من         : مهارات التفكير  -
التعامـــل مـــع المعلومـــات وتـــشغيلها، وإنتـــاج المعرفـــة، والنقـــد البنـــاء، وتقـــديم الحلـــول          

 .االبتكارية للمشكالت غير النمطية
ــاة  - ــة وإدارة الحيـ ــارات الحياتيـ ــارات الشخـــصية  تمثـــل: المهـ  الـــسلوكيات والمهـ

واالجتماعيـــة واألداءات الالزمـــة للخـــريجين؛ للتعامـــل بثقـــة واقتـــدار مـــع أنفـــسهم، مـــع        
اآلخرين، ومع المجتمع، أما إدارة حياته تتمثل في قدرته على إدارة التيسيرات المتاحة فـي            

 . بهحياته، وقدرته على التخطيط لمستقبلة، وتوظيف الطرق إلنجاز العمل المكلف

يقصد بها ما لدى خريج التعليم قبل الجامعي مـن معـارف            : التهيئة لسوق العمل   -
ومهارات وقيم واتجاهات ايجابيـة نحـو العمـل عامـة، والعمـل اليـدوي خاصـة، واالسـتعداد                   
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ــد           ــى تحدي ــار كالقــدرة عل ــة تــساعده فــي هــذا االختي ــذاتي وفــق أســاليب علمي للتوظيــف ال
 . جاتاحتياجات البيئة والخدمات والمنت

تهـدف لتزويـد خـريج التعلـيم قبـل الجـامعي            : تكنولوجيا المعلومـات واالتـصاالت     -
بالمعـــارف النظريـــة والمهـــارات العمليـــة التـــي تمكنـــه مـــن التعامـــل مـــع أدوات ومـــصادر         
تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت، واسـتخدامها فـي الـتعلم وبنـاء المعرفـة، والبحـث عـن              

 .المعلومات وإنتاجها وإدارتها

يمثل السلوكيات والممارسات والمهارات   : المواطنة والهوية الثقافية والعولمة    -
ــاً صــالحاً، ويعتــز بوطنــه         التــي يكتــسبها خــريج التعلــيم قبــل الجــامعي والتــي تجعلــه مواطن

 .وهويته الثقافية، ويفهم النظم السياسية والقانونية والنمط العالمي الجديد

جوانـب التـي تحـدد المعـارف والمهـارات          يتـضمن مجموعـة ال    : التعلم مدى الحياة   -
والسلوكيات والوجدانيات التي تجعل خـريج التعلـيم قبـل الجـامعي متعلمـاً يعـرف كيـف                  

 .يتعلم، وكيف يكون، وكيف يعمل في عالم متغير، وكيف يتعايش مع اآلخرين

تمثــل مجموعــة المعــايير التــي تحكــم عالقــة الفــرد    :القــيم الروحيــة واألخالقيــة  -
ــه، وتكـــو ن لديـــه الـــوعي بحقيقـــة الكـــون والحيـــاة واإلنـــسان، وتحقـــق لديـــه التـــدين    بخالقـ

الــصحيح، وتنمـــي لديـــه الــضمير، والمـــسئولة األخالقيـــة تجـــاه خالقــه وتجـــاه نفـــسه وتجـــاه    
 .مجتمعه وبيئته واآلخرين، وتوجه سلوكه وفق ثقافة مجتمعه وقيمه وعاداته وتقاليده

ــياتى  - ــي والرياضـ ــور العلمـ ــضمن إدراك ووضـــ : التنـ ــضايا  يتـ ــري وحـــسي بالقـ وح فكـ
ــياتها وإمكانـــات اســـتخداماتها        ــم والرياضـــيات، والـــوعي بأساسـ ــة بجوانـــب العلـ المتعلقـ

 .وتوقعاتها المستقبلية، ومواقع االستفادة منها

تــــضم الفنــــون البــــصرية والموســــيقية والمــــسرح، والفنــــون  : الفنــــون اإلبداعيــــة -
د فــي أنهــا تمثــل أنــشطة   الحركيــة والتــصميم الجرافيكــي الرقمــي، وتــشترك هــذه المــوا    

إبداعيــة تعتمــد علــى التوصــل الفعــال لتحقيــق األهــداف التربويــة المعاصــرة، واالنــدماج مــع     
 .المواد الدراسية األخرى
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مدى وعي خريج التعلـيم قبـل الجـامعي بالقـضايا           : التنور البيئي والصحي والرياضي    -
 بكفـاءة، ودوره فـي تطـوير    البيئية المؤثرة في الفرد والمجتمع، ومهاراته في التعامل معهـا      

جودة البيئة وتنمية مواردها، ومدى وعيـه بالمعـارف والمهـارات المتعلقـة بالمحافظـة علـى           
الــصحة واألداء الرياضــي، وقدرتــه علــى أداء الممارســات الــصحية، والرياضــية التــي تــؤدي إلــى    

 .استمتاعه بالحياة
 :مستويات نواتج التعلم

هـــ، ١٤٣٤كينيــدي، ( : هدفة المــستويات التاليــةتــشمل مــستويات نــواتج الــتعلم المــست
٨٠-٧٠( 

يركـز علـى خـصائص الخـريج المثـالي للمؤسـسة التعليميـة              : مستوى المؤسسة  -١
 .في التعليم قبل الجامعي

يركــز علــى نــواتج الــتعلم المــستهدفة بنهايــة كــل حلقــة أو    : مــستوى المرحلــة -٢
 .مرحلة تعليمية

لــتعلم المتوقعــة للمتعلمــين الــذين    يتنــاول نــواتج ا : مــستوى البرنــامج أو المقــرر   -٣
 .يدرسون مادة دراسية أو منهج دراسي

 :خصائص نواتج التعلم الجيدة
نـــواتج الـــتعلم الجيـــدة تعكـــس ســـلوكيات المـــتعلم ومهاراتـــه بعـــد دراســـة المـــنهج 

-٦٧ .P ,٢٠١٣ .Rubin .&, Matthewsالمدرسـي، وتتمثــل خـصائص النــاتج الجيـد فــي   

٨٠.):( 
حــدد أي يــصف بــشكل ســليم مــا الــذي يمكــن للمــتعلم     أن يكــون نــاتج الــتعلم م  -١

 .للقيام به
أن يكــون نــاتج الــتعلم قابلــة للقيــاس أي تــصف مــا الــذي يمكــن مالحظتــه داخــل        -٢

 ).الفعل الذي يستخدم يكون قابالً للقياس والمالحظة(الفصول الدراسية أو المعامل 

لمــنهج ، أن يكــون محــدد بوقــت أي يتحقــق النــاتج بانتهــاء تــدريس الموضــوع أو ا     -٣
 . وبهذا يعكس الحد األقصى لزمن اكتساب الناتج
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 : أهمية نواتج التعلم
نواتج التعلم تمثل أهمية كبيرة لكافة األطـراف المـشاركة فـي المنظومـة التعليميـة                

 ) ٧٠-٥م، ٢٠١٠قاسم، وحسن ،(): المعلم، والمتعلم، والمؤسسة التعليمية، والمجتمع(
 : أهمية نواتج التعلم للمعلم-١
إن صياغة نواتج التعلم بصورة محددة ودقيقة تعين المعلم على إنجاز مهـام عديـدة              
 :منها

 . وسيلة فعالة لمراجعة محتوى المقررات الدراسية -

تنظــيم أعمالــه بمــا ييــسر اكتــساب طالبــه لنــواتج الــتعلم المقــصودة بعيــداً عــن   -
 .العشوائية

ــا يتناســــب و     - ــة بمــ ــات المهمــ ــز علــــى األولويــ ــات تــــساعده فــــي التركيــ احتياجــ
 .المتعلمين

 التعلــيم والــتعلم التــي تمكــن المــتعلم مــن اكتــساب  تاســتخدام اســتراتيجيا -
 .نواتج التعلم

تحديـــد األنـــشطة التعليميـــة التـــي تحقـــق األهـــداف المنـــشودة، ووســـيلة فعالـــة   -
لتحديد وسائل التقويم المناسبة؛ للتحقق من اكتساب المـتعلم لنـواتج الـتعلم       

 .المستهدفة

 .نية المستدامة في ضوء نتائج تقويم نواتج التعلم لدى المتعلمينالتنمية المه -
 : أهمية نواتج التعلم للمتعلم-٢
 .تحقيق تعلم أفضل، واالرتقاء بمستوى خريج التعليم قبل الجامعي -

 التعاون النشط بين المعلم والمتعلم ؛لتحقيق نواتج التعلم، يعطـي للمتعلمـين     -
 . تعلمهم الذاتيفرصة لتحمل مسؤولية أكبر في عملية

 .اكتساب المتعلم مهارات التفكير العليا -

ــتعلم أي مــا يتوقــع مــن المــتعلم أن         - ــى ال ــيم إل تــسهل عمليــة االنتقــال مــن التعل
 .يكون قادراً على فعله
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يُعــرف المــتعلم بوضــوح مــا يتوقــع أن يتعلمــوه مــن المقــرر أو البرنــامج التعليمــي،   -
 .وكيف سيتم تقييم عملية تعلمهم

 :واتج التعلم للمؤسسة التعليمية أهمية ن-٣
 .ضمان الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية -

 .توحيد جهود جميع العاملين بالمؤسسة نحو تحقيق أهداف محددة -

 .التأكد من تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة التعليمية في ضوء نواتج التعلم -

 .تكافؤ الفرص بين المتعلمين في المؤسسات المتناظرة -

 .قوة وتدعيمها وتحديد نقاط الضعف وعالجهاتحديد نقاط ال -

 : أهمية نواتج التعلم للمجتمع-٤
 .ثقة المجتمع في المؤسسة التعليمية بأن أبنائه يتلقون تعليمياً جيداً -

توفير فرص عمل ألبناء المجتمع لتوافر الحد األدنى من المهارات المطلوبـة فـي              -
 ).التعليم الفني(التعليم قبل الجامعي 

 .المواطنة واالنتماء والوالء لدى أبناء المجتمعنماء قيم  -

 :فوائد نواتج التعلم
 : فوائد نواتج التعلم فيما يلي(٥٤-٤٦ p ,٢٠٠٤ ,Maher)يُعدد ماهر 

 .تُعد جوهر عملية الجودة التعليمية -١

تـــساعد المـــتعلم علـــى تحديـــد دوره ودرجـــة اســـتفادته مـــن المقـــرر أو المـــنهج    -٢
 .الدراسي

 .يمتساعد في عملية التقو -٣

تساعد في عملية اختيار اسـتراتيجيات التعلـيم والـتعلم، والوسـائل التعليميـة،               -٤
 .مصادر التعلم
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 :صياغة نواتج التعلم
 ) : (٤٥-٣٣ p ,٢٠١٣ .,Prøitzهناك شروط لصياغة نواتج التعلم تتمثل في

المــتعلم، والموجــه، والمؤســسة  (صــياغتها بــصورة واضــحة ومفهومــه للجميــع    -
 ).التعليمية

 .يز على المتعلم، وليس على المعلمالترك -

 .وصف ناتج التعلم بدالً من عملية التعلم -

المطلــوب قياســه،  ) المعرفــة أو المهــارة أو الجانــب الوجــداني  ( تحديــد مــستوى   -
 .والتمييز الدقيق بين كل جانب من الجوانب الثالثة

 . لدى المتعلم%٧٥معيار تحقيق ناتج التعلم ال يقل عن مستوى  -

ناتج التعليمي الـسلوك المطلـوب أدائـه مـن جانـب المـتعلم متمثـل                أن يتضمن ال   -
الخ، ومعـايير   .....يفسر، يقارن، يعدد، يؤلف   (في الفعل القابل للقياس والمالحظة      

ثالثـة  (، بدقـة تامـة بـدون أخطـاء، فـي حـدود              %٨٠قبول أداء السلوك مثل بدقـة       
جـزء مـن    + مـتعلم ال+ الفعـل الـسلوكي     : ، ويصاغ الناتج التعليمي كالتالي    )اسطر

المحــك أو معيــار أداء  (مــستوى األداء أو التحقــق المطلــوب   + المــادة التعليميــة 
 ). السلوك

 :مجاالت نواتج التعلم و تصنيفاتها
فــي إطــار ضــمان الجــودة التعليميــة يتطلــب أن يكــون المــتعلم ملمــاً بــأكثر مــن مجــرد     

ى التعلم المـستمر، ويـتم      تذكر المعلومات، فمن المتوقع أن يكون لدى المتعلم القدرة عل         
ذلك من خالل تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم، وأساليب تقـويم المتعلمـين لمعرفـة              

 .مدى قدرتهم على تطبيق ما تعلموه في المواقف العملية بشكل مستمر
وقد ظهرت عدة تصنيفات لتقسيم نواتج التعلم، منها ما هو متصل بطبيعـة مجـاالت            

ا يتصل بالعمليـات أو الوظـائف، ومـن أشـهر هـذه التـصنيفات تـصنيف                 نواتج التعلم، ومنها م   
ــذي يُعــد أكثــر مالئمــة للتعلــيم قبــل الجــامعي وأفــضلها حتــى اآلن      (١٩٥٩,Bloom)بلــوم   ال

ويحظــى بقبــول كبيــر لــدى خبــراء التعلــيم والجــودة حيــث تــم تقــسيم نــواتج الــتعلم إلــى       
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 Intended)اتج التعلم المستهدفة معرفية، ومهارية، ووجدانية، وبناء على ذلك تصنف نو

Learning Outcomes)٨٠-٧٠هـ، ١٤٣٤كينيدي، : ( إلى( 
يُعــد تــصنيف بلــوم   : (Cognitive Domain))العقليــة( نــواتج الــتعلم المعرفيــة  :أوالً

(Bloom,١٩٥٩)          أحــد المراجــع األساســية فــي عمليــة صــياغة عبــارات نــواتج الــتعلم فــي 
رف، والعمليــات العقليــة أو الذهنيــة التــي يقــوم بهــا    المجــال المعرفــي والتــي تتــضمن المعــا   

المتعلمين في ستة مستويات معرفية مختلفة والتي تتمثل فـي التـذكر والفهـم والتطبيـق                
والتحليل والتركيب والتقويم، وتظهر فـي صـورة سـلوكية أو إجرائيـة تعبـر عـن التغيـرات                   

ــم،   التــي تطــرأ علــى ســلوك المــتعلم؛ نتيجــة مــروره بخبــرة تعليميــة،       ومــن ثــم يفيــد المعل
 .وخبراء المناهج، ومصممي االختبارات في تحديد الخطوط الرئيسة لعملهم

يُعـد تـصنيف   : (Psychomotor Domain) )العـاطفي ( نـواتج الـتعلم الوجدانيـة    :ثانيـاً 
 أحد المراجع األساسية في عملية صـياغة نـواتج الـتعلم فـي              (١٩٦٤,Krathwohl)كراثول  

تــي تتــضمن االتجاهــات واالهتمامــات والميــول والقــيم وأوجــه التقــدير المجــال الوجــداني، وال
التي يحملها المتعلم معه نتيجة لمـا تلقـاه مـن تعلـيم، وهـذا المجـال يـشتمل علـى خمـسة           

ــاً هــى    ــاً هرمي ــة ترتيب ــيم، التنظــيم،    : مــستويات مرتب ــل، االســتجابة، التقي االســتقبال أو التقب
 .وتشكيل الذات

 : (Affective Domain) )النفسحركية(لمهارية  نواتج التعلم ا:ثالثاً
يهتم هذا المجال بالمهارات الحركية، وأفضل ترابط ممكن بـين حركـات العـضالت              
أو أجــزاء الجــسم المختلفــة، مثــل حركــة اليــدين أو القــدمين أو الجــسم كلــه، ويلقــى هــذا    

تربيـة الــصناعية  المجـال اهتمامـاً وتركيــزاً فـى مجـاالت التربيــة الرياضـية وعلـوم الــصحة، وال      
 .والموسيقى واالقتصاد المنزلي

 أحــد المراجــع األساســية (Elizabeth Simpson)يُعــد تــصنيف اليزابيــث سمبــسون 
فــي عمليـــة صـــياغة عبـــارات نــواتج الـــتعلم فـــي المجـــال المهــارى علـــى الـــرغم مـــن وجـــود    

، وتــضمن (Kibler)، وكبلــر(Gronlund)، جرونلنــد (harrow)تــصنيفات أخــرى مثــل هــارو  
سبعة مستويات في ترتيب هرمي يبدأ من المستويات السهلة ويتدرج          تصنيف سمبسون   
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  لتوعية المعلمين بنواتج التعلم   
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اإلدراك، الميــل أو االســتعداد،   (:فــي صــعوبته للوصــول إلــى المــستويات المعقــدة، كالتــالي      
االستجابة الموجهـة، اآلليـة أو التعـود، االسـتجابة الظاهريـة المعقـدة، التكيـف أو التعـديل،                   

 ).   االبداع
 :اتج التعلمتقويم نو

فـي تقيـيم نـواتج    ) Rubricsروبـريكس  (تستخدم المستويات القياسية لتقدير األداء  
، )أداء أو منــتج(الــتعلم، وتمثــل ملخــص واضــح لمحكــات وصــفية لتقيــيم أعمــال المتعلمــين 

ممتـاز، جيـد جـداً،      (وإعطاء تقديرات لهم، وتعتمد علـى تحديـد مـستويات أداء معينـة مثـل                
 لـــألداء داخـــل كـــل مـــستوى، كمـــا  (Descriptors) مـــع موصّـــفات )جيـــد، مقبـــول، ضـــعيف

 لإلشـارة لعمليـة تـصحيح التقيـيم بهـدف      (Grading)يستخدم مفهوم إعطاء التقـديرات     
 فهــو عمليــة (Scoring)إعطــاء تقــدير للمــتعلم فــي المقــرر، أمــا مفهــوم إعطــاء الــدرجات   

 .قرر لنواتج التعلمإعطاء درجات للتقييم للحصول على بيانات عن مستوى تحقيق الم
 

@     @      @ 
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 :إجراءات البحث
 :     اتبع الباحث اإلجراءات التالية 

ــه المالئــم لهــذا      :  مــنهج البحــث :أوالً ــي؛ ألن اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليل
البحث حيـث يقـوم بوصـف مـا هـو كـائن، وجمـع البيانـات عنـه وتفـسيره، ويحـدد الظـروف                 

 .فى الواقع، والممارسات السائدة أو الشائعة بين أفراد العينةوالعالقات التي توجد 
مـشرفاً تربويـاً مـن مـشرفي اللغـة          ) ٩٠(تتكون عينة الدراسـة مـن       :  عينة البحث  :ثانياً  

مـشرفاً لكـل مدينـة فـي الفـصل          ) ٤٥(العربية في مدينتي الرياض وجدة التعليميتـان، بواقـع          
اسـتبانة، وقـد عـاد      ) ١٥٠(علماً أنـه تـم توزيـع        . ـه١٤٣٥/١٤٣٦الدراسي الثاني للعام الدراسي     

) ٩٠(اســتبانة لعــدم اكتمالهــا، وتــم االعتمــاد علــى  ) ٢٣(اســتبانة، وتــم اســتبعاد ) ١١٣(منهــا 
وتتــصف العينــة بعـدد مــن الخـصائص فــي ضــوء   . اسـتبانة مقــسمة بالتـساوي بــين المـدينتين   

 : المكتملةتتبانامتغيرات الدراسة، وفيما يلي وصف لعينة البحث من خالل االس
 :وصف عينة البحث من حيث سنوات الخبرة -١

 ) ١(جدول رقم 
  توزيع مجتمع البحث تبعاً لمتغير الخبرة

 النسبة المئوية التكرارات  سنوات الخبرة
 %١١٫٢ ١٠  سنوات٥أقل من -١من 
 %٤٢٫٢   ٣٨  سنوات١٠أقل من-٥من 

 %٢٤٫٤ ٢٢  سنة ١٦أقل من -١٠من 
 %٢٢٫٢ ٢٠  سنه١٦أكثر من 

 %١٠٠ ٩٠ المجموع

عـددهم  )  سـنوات  ٥ -١(أن أفـراد مجتمـع البحـث ذوو الخبـرة مـن             ) ١(يتضح من جـدول     
ــرة مــن   )%١١٬٢(بنــسبة ) ١٠( ، )%٤٢٬٢(بنــسبة ) ٣٨(ســنوات عــددهم  ) ١٠-٦(، أمــا ذوو الخب

أكثـر مـن    (، وذوو الخبـرة مـن       )%٢٤٬٤(بنـسبة   ) ٢٢(فكان عددهم   ) ١٦-١١(وذوو الخبرة من    
 ).  %٢٢٬٢(بنسبة ) ٢٠(فكان عددهم  ) ١٦

 : وصف عينة البحث من حيث المؤهل الدراسي-٢
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 ) ٢(جدول رقم 
  توزيع مجتمع البحث تبعاً لمتغير المؤهل الدراسي

 النسبة المئوية التكرارات  المؤهل الدراسي
 %٧٢٫٢ ٦٥ بكالوريوس
 %١٦٫٧ ١٥ ماجستير 
 %١١٫١ ١٠ دكتوراه
 %١٠٠ ٩٠ المجموع

فيمـــا يتعلـــق بتوزيـــع مجتمـــع البحـــث تبعـــاً لمتغيـــر المؤهـــل أن  ) ٢( مـــن جـــدول يتـــضح
، أمــا الحاصــلين علــى  )%٧٢٬٢( بنــسبة ) ٥٥(الحاصــلين علــى مؤهــل البكــالوريوس عــددهم  

ــدكتوراه    )%١٦٬٧( بنــسبة ) ١٥(درجــة الماجــستير عــددهم    ، أمــا الحاصــلين علــى درجــة  ال
 ).    % ١١٬١(بنسبة ) ١٠(عددهم 
 :البحث من حيث درجة اإللمام بالحاسب اآلليوصف مجتمع  -٢

 ) ٣(جدول رقم 
  توزيع مجتمع البحث تبعاً لمتغير درجة اإللمام بالحاسب اآللي

 النسبة المئوية التكرارات   درجة اإللمام بالحاسب اآللي
 %٥٫٧ ٥ ضعيفة

 %٦٦٫٦ ٦٠ متوسطه 
 %٢٧٫٧ ٢٥ عالية
 %١٠٠ ٩٠ المجموع

يتعلــق بتوزيــع مجتمــع البحــث تبعــاُ لمتغيــر درجــة اإللمــام  فيمــا ) ٣(يتــضح مــن جــدول 
بالحاســب أن هنــاك مــشرفين تربــويين لــديهم ضــعف فــي درجــة اإللمــام بالحاســب اآللــي،   

ــسبته   )٥(وعــددهم  ــون مــا ن ــديهم درجــة متوســطة فــي اإللمــام     )%٥٬٧( ، ويمثل ــذين ل ، وال
ــي  وعــددهم    ــون مــا نــسبته   ) ٦٠(بالحاســب اآلل ــديهم درجــة   ، بينمــا )%٦٦٬٦(ويمثل ــذين ل ال

 ). %٢٧٬٧(ويمثلون ما نسبته ) ٢٥(عالية في اإللمام بالحاسب اآللي  وعددهم 
 ): االستبانة(أداة البحث :ثالثاً

إن األداة المناسبة لمثل هذا البحـث تتمثـل فـي االسـتبانة نظـراً للتباعـد الجغرافـي بـين          
قــع محــدد، وتكونــت  المــشرفين التربــويين، ولــصعوبة حــصر المــشرفين التربــويين فــي مو    
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ــاً      االســـتبانة مـــن مجموعـــة عبـــارات تغطـــى أســـئلة البحـــث، وقـــد تـــم بنـــاء االســـتبانة وفقـ
 : للخطوات والقواعد التالية

تـــم تحديـــد أهـــداف االســـتبانة بنـــاءً علـــى البيانـــات التـــي   : تحديـــد أهـــداف االســـتبانة-أ
بية لتوعيـة  يحتاجها الباحث لمعرفة واقع توظيف مشرفي اللغة العربية للحوسبة الـسحا   

المعلمــين بنــواتج الــتعلم المــستهدفة مــن تعلــم مــادتهم، وذلــك مــن خــالل اإلجابــة علــى      
 :األسئلة التالية

 .ما مدى توظيف الحوسبة السحابية في اإلشراف التربوي؟ -١

مــا معوقــات توظيــف الحوســبة الــسحابية لمــشرفي اللغــة العربيــة فــي توعيــة           -٢
 .المعلمين بنواتج تعلم مواد اللغة العربية؟

بــــين متوســــطات ) ٠٫٥(هــــل توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستوى   -٣
اســتجابات المــشرفين التربــويين لمنــاهج اللغــة العربيــة حــول محــاور االســتبانة تعــزى إلــى   

 درجـة اإللمـام بالحاسـب       - سنوات الخبرة  -المؤهل الدراسي (اختالف متغيرات الدراسة    
 . ؟)اآللي

لباحث في بنـاء االسـتبانة علـى المراجـع العلميـة      اعتمد ا:  تحديد مصادر االستبانة   -ب
الخاصـــة باإلشـــراف التربـــوي، باإلضـــافة إلـــى اإلطـــالع علـــى المجـــالت التربويـــة، والدراســـات  
ــة، واالســتفادة مــن اإلطــار النظــري للبحــث        الــسابقة ذات الــصلة بمــشكلة الدراســة الحالي

 .ة من خبراتهمالحالى، ومقابلة مجموعة من الخبراء من ذوي االختصاص لالستفاد
تم بناء االستبانة في صـورتها األوليـة وعرضـها علـى مجموعـة مـن                :  بناء االستبانة  -ج

ــرة و       ــين مــــن ذوي الخبــ ــة مــــن المحكمــ ــة، ومجموعــ ــة العربيــ ــويين للغــ المــــشرفين التربــ
االختصاص في المناهج وطرق التدريس لتحكيمهـا، وبعـد إبـداء آرائهـم تـم تعـديل بعـض                   

وتكونــت مــن ) ١ملحــق رقــم ( االســتبانة فــي صــورتها النهائيــة فقــرات االســتبانة، وأصــبحت
 : أساسيين همانجزئيي
معلومات عامة عن عينة البحث مـن حيـث سـنوات الخبـرة، والمؤهـل         :  الجزء األول  -

 .الدراسي، ودرجة اإللمام بالحاسب اآللي
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ــارة وزعــت علــى محــوري  ) ٣٠(ويــشمل مجموعــة مــن العبــارات   :  الجــزء الثــاني -  نعب
،  اللغـة العربيـة   مـواد  توظيف الحوسبة الـسحابية فـي توعيـة المعلمـين بنـواتج تعلـم         :األول

 معوقـــات توظيـــف الحوســـبة   :عبـــارة، والمحـــور الثـــاني  ) ١٥(وتنـــدرج تحـــت هـــذا المحـــور    
، وينـدرج تحـت هـذا المحـور         اللغـة العربيـة   مواد  السحابية في توعية المعلمين بنواتج تعلم       

، )٥(يــاس ليكــرت الخماســي، وتــم إعطــاء كبيــرة جــدا عبــارة ، واســتخدم الباحــث مق) ١٥(
 ).١(، وضعيفة جداً )٢(، وضعيفة )٣(، ومتوسطة )٤(وكبيرة 
بعد االنتهاء من إعـداد االسـتبانة، تـم عرضـها فـي صـورتها األوليـة                :  صدق االستبانة  -د

ألخــذ آرائهــم وتعــديالتهم عليهــا مــن   ) الــصدق الظــاهري(علــى مجموعــة مــن المحكمــين  
ط كــل فقــرة مــن فقراتهــا بــالمحور الــذي تنتمــي إليــه، ومــدى وضــوح كــل فقــرة    حيــث ارتبــا

 .وسالمة صياغتها اللغوية
للتأكد من ثبات االستبانة في البحـث الحـالي قـام الباحـث بتوزيـع         :  ثبات االستبانة  -هـ

مـشرفاً تربويــاً لمــادة اللغــة العربيــة بمدينــة  ) ٣٠(بعـض االســتبانات علــى عينــة اســتطالعية  
 :يث كانت نسب الثبات كالتاليالرياض ح

 ثبات االستبانة )٤(جدول 
 الثبات عدد بنوده المحور
 ٠٫٨٦ ١٥ األول
 ٠٫٨٣ ١٥ الثاني
 ٠٫٨٤ ٣٠ المجموع

 :  األساليب اإلحصائية للبحث-و
 : استخدم الباحث في هذا البحث األساليب اإلحصائية التالية

 .التكرارات والنسب المئوية في وصف مجتمع البحث -
 .المتوسط الحسابي لكل عبارة والمتوسط الحسابي لكل محور -

حساب االنحرافات المعيارية لجميع فقرات االسـتبانة، وذلـك للتعـرف علـى مـدى          -
 .التشتت في إجابات أفراد مجتمع البحث

 ٠٫٨٠= ٥÷ ) ١-٥= (عدد العناصر ÷ ) ١-عدد العناصر= (طريقة حساب المدى  -
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تـم اسـتخدام المعيـار التـالي للحكـم علـى درجـة             للمقيـاس المتـدرج الخماسـي        ووفقاً
 :االستجابة

 ضـعيفة (درجـة تكـون االسـتجابة       ) ١٫٨ ( أقـل  إلـى ) ١(قيمة المتوسط الحـسابي مـن        -
 )جدا

درجـــة تكـــون االســـتجابة   ) ٢٫٦ ( أقـــلإلـــى) ١٫٨(قيمـــة المتوســـط الحـــسابي مـــن     -
 )ضعيفة(

ــن    - ــسابي مـ ــط الحـ ــة المتوسـ ــى ) ٢٫٦(قيمـ ــل إلـ ــ  ) ٣٫٤(أقـ ــون االسـ ــة تكـ تجابة درجـ
 )متوسطة(

ــن    - ــسابي مـ ــط الحـ ــة المتوسـ ــى ) ٣٫٤(قيمـ ــل إلـ ــتجابة   ) ٤٫٢(أقـ ــون االسـ ــة تكـ درجـ
 )كبيرة(

 )كبيرة جدا(درجة تكون االستجابة ) ٥(إلى ) ٤٫٢(قيمة المتوسط الحسابي من  -
 :نتائج الدراسة

يشمل هذا الجزء من البحث عرض النتـائج التـى أسـفرت عنهـا إجابـات أفـراد البحـث                     
 :ستبانة ومناقشتها، وذلك باإلجابة عن أسئلة الدراسة، على النحو التاليعلى عبارات اال

 ما مدى توظيف الحوسبة السحابية في اإلشراف التربوي؟:  السؤال األول-١

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية إلجابات أفـراد            
  الدراسة ودرجة االنحراف المعيارى، ودرجة التوظيف 

 توظيف المشرفين التربويين ةيوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري )٥(جدول 

  اللغة العربية للحوسبة السحابية في توعية المعلمين بنواتج تعلم اللغة العربية لمواد
ترتيب 
 العبارة

المتوسط  اراتـــــــــــــــالعب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التوظيف

ترتيب 
 لعبارةا

١ 
اســــتخدم الحوســــبة الــــسحابية لتــــدريب  
ــم علــــى كيفيــــة تــــصميم خريطــــة      المعلــ

 .المنهج لمادة اللغة العربية
ضعيفة  ٠٫٧٥ ١٫٧٧

 ١٥ جداً

٢ 
اســــتخدم الحوســــبة الــــسحابية لتــــدريب  
المعلــم علــى كيفيــة صــياغة نــواتج الــتعلم 

 .المستهدفة لمادة اللغة العربية
 ١٣ ضعيفة ٠٫٧٩ ١٫٩٥
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ترتيب 
 العبارة

المتوسط  اراتـــــــــــــــالعب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التوظيف

ترتيب 
 لعبارةا

٣ 

ــتخدم الحو ــة  اســ ــبة الــــسحابية لتوعيــ ســ
المعلمــــــــــين بــــــــــأهم معــــــــــايير مجــــــــــال    

آداب االستماع، تعرف األصوات    (االستماع
والكلمــات والجمــل فــي الــنص المــسموع،  
فهــم الــنص المــسموع، تــذوق المــسموع    

 ).ونقده

 ١٤ ضعيفة ٠٫٨٧ ١٫٨٦

٤ 

ــة    ــبة الــــسحابية لتوعيــ ــتخدم الحوســ اســ
المعلمـــين بـــأهم معـــايير مجـــال التحـــدث     

طــق األصــوات والكلمــات آداب الحــديث، ن(
والجمل، اختيار محتوى الحديث وتنظيمـه،     

 ).تنويع أنماط التواصل الشفوي

 ٨ متوسطة ٠٫٨٦ ٣٫١٣

٥ 

ــة    ــبة الــــسحابية لتوعيــ ــتخدم الحوســ اســ
المعلمــــــــــين بــــــــــأهم معــــــــــايير مجــــــــــال    

تعــرف الرمــوز اللغويــة المكتوبــة   (القــراءة
وقراءتها، فهم المقروء واستيعابه، تذوق     

 ).المقروء ونقده

 ٤ كبيرة ٠٫٩٨ ٤٫١٩

٦ 

ــة    ــبة الــــسحابية لتوعيــ ــتخدم الحوســ اســ
المعلمــــــين بــــــأهم معــــــايير مجــــــال األدب  

ــاليب  (والبالغـــــة  ــة خـــــصائص األســـ معرفـــ
األدبيــة، فهــم الــنص األدبــي، تحليــل الــنص    

 )األدبي وتذوقه

 ١٢ متوسطة ٠٫٨٢ ٢٫٦٢

٧ 

ــة    ــبة الــــسحابية لتوعيــ ــتخدم الحوســ اســ
المعلمــين بــأهم معــايير مجــال التراكيــب     

تعـرف الجملــة العربيــة،  (اللغويـة والقواعــد  
تعرف التراكيب الجزئية، تعرف األساليب   

 ). اللغوية، تعرف تغيرات بنية الكلمة

 ١١ متوسطة ٠٫٩٦ ٢٫٧١

٨ 

ــة    ــبة الــــسحابية لتوعيــ ــتخدم الحوســ اســ
المعلمــــين بــــأهم معــــايير مجــــال الكتابــــة  

كتابة الحروف والكلمات والجمـل، إتبـاع       (
ــوي  ن كلمـــات وجمـــل، قواعـــد اإلمـــالء، تكـ

 ).إنتاج األفكار وتنظيم كتابتها

كبيرة  ٠٫٩٠ ٤٫٢٦
 ١ جداً

٩ 
ــة    ــبة الــــسحابية لتوعيــ ــتخدم الحوســ اســ
المعلمــــين بــــأهم معــــايير مجــــال  الثقافــــة  

 .العربية والعالمية 
 ١٠ متوسطة ٠٫٧٢ ٢٫٩١
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ترتيب 
 العبارة

المتوسط  اراتـــــــــــــــالعب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التوظيف

ترتيب 
 لعبارةا

١٠ 
اســـتخدم الحوســـبة بـــأهم معـــايير مجـــال 
تقنيـات االتــصاالت والمعلومــات فــي خدمــة  

 .لعربيةاللغة ا
 ٩ كبيرة ٠٫٨٨ ٣٫١١

١١ 
ــة    ــبة الــــسحابية لتوعيــ ــتخدم الحوســ اســ
ــال مهـــارات      ــأهم معـــايير مجـ ــين بـ المعلمـ

 .التفكير العليا في اللغة العربية
كبيرة  ٠٫٨٩ ٤٫٢٠

 ٣ جداً

١٢ 
توظيـــــف الحوســـــبة العامـــــة فـــــي توعيـــــة  
ــتعلم     ــواتج الـــ ــة بنـــ ــة العربيـــ ــي اللغـــ معلمـــ

 . المستهدفة
 ٥ كبيرة ٠٫٧٧ ٤٫١٧

١٣ 
ــ ــة   توظيــ ــي توعيــ ــة فــ ــبة الخاصــ ف الحوســ

 – متوســط -ابتــدائي(معلمــي كــل مرحلــة 
 .بنواتج التعلم كل على حده) ثانوي 

 ٧ كبيرة ٠٫٩٠ ٣٫٤١

١٤ 

 -word- Excel)توظيــــف ملفــــات
PowerPoint ) بالحوسبة السحابية في 

ــتعلم     ــواتج الـــــــ ــين بنـــــــ ــة المعلمـــــــ توعيـــــــ
 .المستهدفة

 ٦ كبيرة ٠٫٩٣ ٤٫١٠

١٥ 
لهـا عالقـة بنـواتج      تنشر نشرات وقرارات      

تعلــــــم اللغــــــة العربيــــــة علــــــى الحوســــــبة 
 .السحابية لتوعية المعلمين بها

كبيرة  ٠٫٨٦ ٤٫٢٣
 ٢ جداً

 :من الجدول السابق يتضح أن درجة توظيف الحوسبة السحابية كانت كما يلي
ــارات رقــــم   - ــداً،    ) ١١، ١٥، ٨(أن العبــ ــرة جــ ــا كبيــ ــتجابة عليهــ ــة االســ كانــــت درجــ

 ).٤٬٢٠، ٤٬٢٣، ٤٬٢٦(رتيب كالتالي وبمتوسطات حسابية بالت
ــم   - ــارات رقـــ ــرة،    ) ١٣، ١٤، ٥،١٢(أن العبـــ ــا كبيـــ ــتجابة عليهـــ ــة االســـ كانـــــت درجـــ

 ).٣٬٤١، ٤٬١٠، ٤٬١٩، ٤٬١٧(وبمتوسطات حسابية بالترتيب كالتالي 
ــم   - ــارات رقـ ــطة،    ) ٦، ٧، ٩، ١٠، ٤(أن العبـ ــا متوسـ ــتجابة عليهـ ــة االسـ ــت درجـ كانـ

 ).٢٬٦٢، ٢٬٧١، ٢٬٩١، ٣٬١١، ٣٬١٣(ي وبمتوسطات حسابية بالترتيب كالتال
كانــت درجــة االســتجابة عليهــا ضــعيفة ، وبمتوســطات  ) ٣،٢(أن العبــارتين رقــم  -

 ).١٬٨٦، ١٬٩٥(حسابية بالترتيب كالتالي 
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كانـــت درجـــة االســـتجابة عليهـــا ضـــعيفة جـــداً ، وبمتوســـط ) ١(أن العبـــارة رقـــم  -
 ).١٫٧٧( حسابي 

 تقنيــات الجيــل الثالــث للويــب والســيما      ممــا ســبق تــشير نتــائج الدراســة إلــى أهميــة      
الحوسبة السحابية للمشرفين التربـويين؛ لتـوافر خدمـة الحوسـبة الـسحابية فـي أي وقـت         
وأي مكان،  وتوفيرها بيئة مناسبة وآمنه والتخزين المركـزي للمعلومـات والتطبيقـات، ممـا             

لخاصــة بنــواتج يجعلهــا تــشكل نظامــاً جيــداً إلدارة الــتعلم مــن خــالل إنــشاء المــستندات ا  
) %٧٠(كمـــا تـــشير النتـــائج إلـــى حاجـــه المـــشرفين التربـــويين . تعلـــم مـــواد اللغـــة العربيـــة

للتــدريب علــى كيفيــة تحقيــق نــواتج تعلــم مــواد اللغــة العربيــة وحاجــة معلمــيهم لــنفس      
، ودراســة الهجــران )م٢٠٠٨(وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتــائج دراســة عبــدالرحمن . التــدريب

فـي االشـراف    ) الحوسبة الـسحابية  (استخدام تقنيات الجيل الثالث     حول أهمية   ) م٢٠٠٥(
 . التربوي
ما معوقات توظيف الحوسبة السحابية لمشرفي اللغة العربية في    :  السؤال الثاني  -٢

 .توعية المعلمين بنواتج تعلم اللغة العربية؟

ة لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية إلجابات عينـ           
 الدراسة ودرجة االنحراف المعياري، ودرجة المعوقات  

 لمعوقات توظيف المشرفين ةيوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري )٦(جدول 

  اللغة العربية للحوسبة السحابية في توعية المعلمين بنواتج التعلم  التربويين لمادة
ترتيب 
 العبارة

 المتوسط اراتـــــــــــــــالعب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المعوق

ترتيب 
 العبارة

١ 
قــــصور فــــي التعامــــل مــــع تقنيــــات الجيــــل 

ــا (٣٫٠ web)الثالــــــث للويــــــب    ومنهــــ
 .الحوسبة السحابية في اإلشراف التربوي

كبيرة  ١٫١٦ ٤٫٢٤
 ٥ جداً

 عنـد وجـود     المعلومات الوصول إلى    صعوبة ٢
 ٩ متوسطة ٠٫٩٧ ٣٫٢٠ .عطل في الموقع أو شبكة االتصال

٣ 
ــة     ــويين للغـ ــشرفين التربـ ــة المـ ــدم قناعـ عـ
العربية استخدام الحوسبة السحابية في     
 .توعية المعلمين بنواتج التعلم لمادتهم

 ٦ كبيرة ٠٫٩٠ ٣٫٩٢
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ترتيب 
 العبارة

 المتوسط اراتـــــــــــــــالعب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المعوق

ترتيب 
 العبارة

٤ 

تفـرض  حيـث   :)فقـدان الـسيطرة     ( التبعية  
الحوســبة الــسحابية االعتمــاد التــام علــى      
مــزودي الخدمــة فــي كــل شــيء يخــصهم     

 .يئة مغلقة برمجياًكون السحابة ب

 ٧ كبيرة ٠٫٨٠ ٣٫٩٠

٥ 

األمـــن والخـــصوصية، كـــون  قـــصور بـــشأن 
الملفـــات والمعلومـــات مخزنـــة لـــدى جهـــة  

فلــيس هنــاك ضــمان كامــل بعــدم   ، أخــرى
اقتحــــــام الملفـــــــات أو  هجــــــوم لــــــصوص   

 )الهاكرز(

كبيرة  ٠٫٨٨ ٤٫٢٨
 ٣ جدا

٦ 

اســـتخدام الحوســـبة الـــسحابية يتطلـــب    
ــود اتــــصال دائــــم وســــريع باإلن  ترنــــت، وجــ

 ىحـــــــــدامـــــــــشكلة تـــــــــوافر االنترنـــــــــت  و
  الرئيسة في الدول الناميةالمشكالت

ضعيفة  ٠٫٨٩ ١٫٣٠
 ١٥ جدا

٧ 

 الحوسـبة   خدمـة   ال تزال  حيثقلة المرونة   
 غيـــر قـــادرة علـــى تـــوفير كـــل      الـــسحابية 

يحــدث فقــدان ، فقــد حاجــات المــستخدم
للبيانات عند تحديث األنظمـة والبرمجيـات     

 للسحابة

 ٨ متوسطة ٠٫٩٦ ٣٫٢٢

٨ 

 ىحـــداحمايـــة حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة  
 التي تثيـر مخـاوف مـستخدمي        كالتالمش

، فــــال يوجــــد خدمــــة الحوســــبة الــــسحابية
ضـــمانات بعـــدم انتهـــاك حقـــوق الملكيـــة 

 . الفكرية للمستخدمين

كبيرة  ٠٫٩٢ ٤٫٣٥
 ١ جدا

عدم معرفتي بالتطبيقـات الـسحابية مثـل          ٩
(Google Docs) ١٣ ضعيفة ٠٫٨٩ ٢٫٢٠ 

١٠ 
 معرفتي بخدمات التخـزين الـسحابى     عدم

(Dropbox, Box, Sky Drive, 
Google Drive)، 

 ١١ ضعيفة ٠٫٩٥ ٢٫٣٢

قـــصور فـــي معرفتـــي الفـــرق بـــين الـــسحب   ١١
كبيرة  ١٫٠٥ ٤٫٢٦ .العامة والخاصة والهجين

 ٤ جدا

١٢ 

عدم معرفتـي بـالمواقع التـي تقـدم  خدمـة          
ــبة الـــــسحابية    ،(Amazon)الحوســـ

(Vmware)                                 ،(Rackspace) ،
(GoGrid) (Salesforce). 

كبيرة  ٠٫٨٤ ٤٫٣٠
 ٢ جداً



 

 
١٢٦

 مدى توظيف مشرفي اللغة العربية للحوسبة السحابية
  لتوعية المعلمين بنواتج التعلم   

 محمد النشــوان أحمد بن . د

ترتيب 
 العبارة

 المتوسط اراتـــــــــــــــالعب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المعوق

ترتيب 
 العبارة

١٣ 
عــدم معرفتــي بخــدمات البريــد االلكترونــي 
التـــي تقـــدم خدمــــة الحوســـبة الــــسحابية    

(Gmail, Yahoo, Hotmail). 
ضعيفة  ٠٫٨٣ ١٫٧٧

 ١٤ جدا

١٤ 

عــــــدم معرفتــــــي بخــــــدمات الموســــــيقي    
 ,Google Music)الـــــسحابية  

Amazon cloud Player, I tunes 
Cloud ). 

 ١٠ متوسطة ٠٫٩٠ ٢٫٨٢

١٥ 
عــــــــدم معرفتــــــــي بأنظمــــــــة التــــــــشغيل    

 ,Google Chrome Os)الــسحابية
Jolicloud).   

 ١٢ ضعيفة ٠٫٨٨ ٢٫٢٩

من الجدول السابق يتضح أن درجة معوقات توظيف الحوسبة السحابية كانت كما             
 :يلي

أي (يـرة جـداً   كانـت درجـة االسـتجابة عليهـا كب    ) ١، ١١، ٥، ١٢، ٨(أن العبارات رقـم    -
ــداً     ــرة جـ ــبة الـــسحابية كبيـ ــي توظيـــف الحوسـ ــات فـ ــسابية  )أن المعوقـ ، وبمتوســـطات حـ

 )٤٬٢٤، ٤٬٢٦، ٤٬٢٨، ٤٬٣٠، ٤٬٣٥(بالترتيب كالتالي 
أي أن المعوقـات    (كانت درجـة االسـتجابة عليهـا كبيـرة          ) ٣،٤(أن العبارات رقم     -

، ٣٬٩٢(يـب كالتـالي     ، وبمتوسـطات حـسابية بالترت     )في توظيف الحوسبة الـسحابية كبيـرة      
٣٬٩٠ ( 

ــارات رقـــم   - ــطة  ) ١٤، ٢، ٧(أن العبـ ــا متوسـ ــتجابة عليهـ ــة االسـ أي أن (كانـــت درجـ
، وبمتوســطات حــسابية بالترتيــب )المعوقــات فــي توظيــف الحوســبة الــسحابية متوســطة 

 ).٢٬٨٢، ٣٬٢٠، ٣٬٢٢(كالتالي 
أي أن (كانـــت درجــــة االســـتجابة عليهــــا ضــــعيفة   ) ٩، ١٥، ١٠(أن العبـــارات رقــــم   -

، وبمتوســطات حــسابية بالترتيــب   )المعوقــات فــي توظيــف الحوســبة الــسحابية ضــعيفة     
 ).٢٬٢٠، ٢٬٢٩، ٢٬٣٢(كالتالي 
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أي أن (كانــت درجــة االســتجابة عليهــا ضــعيفة جــدا       ) ٦، ١٣( أن العبــارات رقــم   -
، وبمتوسـطات حـسابية بالترتيـب       )المعوقات في توظيف الحوسبة السحابية ضعيفة جداً      

 ).١٬٣٠، ١٬٧٧، ٣٬٢٢(كالتالي 

) %٧٤(ممــا ســبق تــشير النتــائج المتعلقــة بالمعوقــات لحاجــه المــشرفين التربــويين      
للتــدريب علــى الحوســبة الــسحابية لتعــريفهم بتطبيقــات الحوســبة الــسحابية، وخــدمات   
التخــزين الــسحابي، والبريــد االلكترونــي الــذي يقــدم خدمــة الحوســبة الــسحابية، وأوفــيس   

 .  (٢٠١٠ .Armbrust  et al)بية، وهذا ما أكدته دراسة   تشغيل الحوسبة السحاةوأنظم
بين متوسطات اسـتجابات  ) ٠٫٥( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    -٣

المـــشرفين التربـــويين لمـــادة اللغـــة العربيـــة حـــول محـــاور االســـتبيان تعـــزى إلـــى اخـــتالف    
 . ؟)م بالحاسب اآللي درجة اإللما- سنوات الخبرة-المؤهل الدراسي(متغيرات الدراسة 

 :لإلجابة على هذا السؤال جرى اتباع التالي
 :المؤهل الدراسي:أوالً

 للعينات المستقلة) ت(يوضح نتائج اختبار   )أ- ٦(جدول 
 في استجابات عينة البحث تبعاً لمتغير المؤهل الدراسي

متغير المؤهل 
 الدراسي

 دراسات عليا بكالوريوس
 ) دكتوراه–ماجستير (

 ٢٥ ٦٥ عدد مجتمع البحث

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 م

المتوسط  محاور البحث
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

  

توظيف المشرفين  ١
التربويين اللغة العربية 

  السحابية  للحوسبة

٠٫٠٦ ٢٫٨٨ ٠٫٦٢ ٢٫٩٣ ٠٫٨٧ ٣٫٧٩ 

توظيف المشرفين  ٢
لعربية التربويين اللغة ا

 للحوسبة السحابية

٠٫٥٧ ٠٫٥٩ ٠٫٦٣ ٢٫١٠ ٠٫٧١ ٣٫١٧ 

 :يتضح التالي) أ- ٦(من الجدول 
واقــع توظيــف المــشرفين التربــويين لمــادة اللغــة العربيــة للحوســبة     :  المحــور األول-

نجـــد أن المتوســـطات الحـــسابية الســـتجابات المـــشرفين التربـــويين كالتـــالي   : الـــسحابية



 

 
١٢٨

 مدى توظيف مشرفي اللغة العربية للحوسبة السحابية
  لتوعية المعلمين بنواتج التعلم   

 محمد النشــوان أحمد بن . د

) ٢٫٨٨(هـي ) ت(على التوالي، وكانـت قيمـة       ) ٠٬٦٢،  ٠٬٨٧( عيارية  بانحرافات م ) ٢٬٩٣،  ٣٬٧٩(
مما يعنـي عـدم وجـود فـروق         ) ٠٬٠٥(غير دالة إحصائياً عند مستوى      ) ٠٬٠٦(ومستوى الداللة   

ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة البحث حول واقع توظيف المشرفين    
ــسحاب     ــبة الـ ــة للحوسـ ــة العربيـ ــادة اللغـ ــويين لمـ ــتعلم   التربـ ــواتج الـ ــين بنـ ــة المعلمـ ية لتوعيـ
 . المستهدفة من مادتهم تبعاً لمتغير المؤهل الدراسي

معوقات توظيف المشرفين التربويين لمادة اللغة العربيـة للحوسـبة          :  المحور الثاني  -
نجـــد أن المتوســـطات الحـــسابية الســـتجابات المـــشرفين التربـــويين كالتـــالي   : الـــسحابية

ــة بانحرافــات ) ٢٬١٠، ٣٬١٧( ــوالي، وكانــت قيمــة   ) ٠٬٦٣، ٠٬٧١( معياري ) ٠٬٥٩(هــي) ت(علــى الت
مما يعني عـدم وجـود فـروق      ) ٠٬٠٥(غير دالة إحصائياً عند مستوى      ) ٠٬٥٧(ومستوى الداللة   

ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطات اســتجابات مجتمــع البحــث حــول معوقــات توظيــف      
سحابية لتوعيــة المعلمــين بنــواتج  المــشرفين التربــويين لمــادة اللغــة العربيــة للحوســبة الــ   

 . التعلم المستهدفة من مادتهم تبعاً لمتغير المؤهل الدراسي
، ودراســة وفــاء شــريف  )م٢٠١٤(وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة العمــري، والرحيلــي    

حول أهمية الحوسبة السحابية فـي دعـم التعلـيم االلكترونـي والبحـث              ) م٢٠١٣(وزمالؤها  
 .العلمي بالسعودية

 سنوات الخبرة:ثانياً
 للعينات المستقلة) ت(يوضح نتائج اختبار  ) ب-٦(جدول 

 في استجابات أفراد البحث تبعاً لسنوات الخبرة
  سنوات١٠أكثر من   سنوات١٠أقل من  متغير سنوات الخبرة
 ٤٢ ٤٨ عدد مجتمع البحث

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 م
المتوسط  محاور البحث

 الحسابي
االنحراف 

 ياريالمع
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  

١ 
توظيف المشرفين 

التربويين اللغة العربية 
 السحابية للحوسبة

٠٫١٦ ١٫٤٠ - ٠٫٨٤ ٣٫٩٠ ٠٫٧١ ٣٫٦٠ 

٢ 
توظيف المشرفين 

التربويين اللغة العربية 
 للحوسبة السحابية

٠٫٦٤ ٠٫٤٦- ٠٫٧٦ ٣٫٢٩ ٠٫٦٤ ٣٫١٧ 
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 :يتضح التالي) ب- ٦(من الجدول 
واقــع توظيــف المــشرفين التربــويين لمــادة اللغــة العربيــة للحوســبة     : لمحــور األول ا-

نجـــد أن المتوســـطات الحـــسابية الســـتجابات المـــشرفين التربـــويين كالتـــالي   : الـــسحابية
-(هـــي ) ت(علـــي التـــوالي، وكانـــت قيــــمة ) ٠٬٨٤، ٠٬٧١( بانحــــرافات معياريـــة  ) ٣٬٩٠، ٣٬٦٠(

ممـا يعنـي عـدم وجـود        ) ٠٬٠٥( دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى          غير) ٠٬١٦(ومستوى الداللة   ) ١٬٤٠
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات اسـتجابات مجتمـع البحـث حـول واقـع توظيـف                   
المــشرفين التربــويين لمــادة اللغــة العربيــة للحوســبة الــسحابية لتوعيــة المعلمــين بنــواتج     

 . تبعاً لمتغير الخبرة" التعلم المستهدفة من مادتهم
معوقات توظيف المشرفين التربويين لمادة اللغة العربيـة للحوسـبة          : ور الثاني  المح -

نجـــد أن المتوســـطات الحـــسابية الســـتجابات المـــشرفين التربـــويين كالتـــالي   : الـــسحابية
) ٠٫٤٦-( هي) ت(على التوالي، وكانت قيمة     ) ٠٬٧٦،  ٠٬٦٤( بانحــرافات معيارية ) ٣٬٢٩،  ٣٬١٧(

مما يعنـي عـدم وجـود فـروق         ) ٠٫٠٥(الة إحصائياً عند مستوى     غير د ) ٠٫٦٤(ومستوى الداللة   
ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطات اســتجابات مجتمــع البحــث حــول معوقــات توظيــف      
المــشرفين التربــويين لمــادة اللغــة العربيــة للحوســبة الــسحابية لتوعيــة المعلمــين بنــواتج     

 . التعلم المستهدفة من مادتهم تبعاً لمتغير الخبرة
حــول أهميــة  ) م٢٠١٣(، ودراســة الــشبيتي  )م٢٠١٣(نتيجــة تتفــق مــع دراســة توفيــق   وهــذه ال

 .الحوسبة السحابية  في عمليتي التعليم والتعلم دون تأثير سنوات الخبرة على ذلك
 درجة اإللمام بالحاسب اآللي:ثالثاً 

 للعينات المستقلة) ت(يوضح نتائج اختبار  ) ج-٦(جدول 
 عاً لإللمام بالحاسب اآللي في استجابات عينة البحث تب

متغير اإللمام 
 عالية متوسطة فأقل بالحاسب اآللي

 ٢٥ ٦٥ عدد مجتمع البحث

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 م الداللة

المتوسط  محاور البحث
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
   المعياري

١ 
توظيف المشرفين 

التربويين اللغة العربية 
 السحابية للحوسبة

٠٫٤١ ٠٫٤٠ ٠٫٧٣ ٣٫١٨ ٠٫٧٤ ٣٫٧٠ 

٢ 
توظيف المشرفين 

التربويين اللغة العربية 
 للحوسبة السحابية

٠٫٥١ ١٫٠٣ ٠٫٨١ ٣٫٢٢ ٠٫٧٩ ٣٫٢٠ 

 



 

 
١٣٠

 مدى توظيف مشرفي اللغة العربية للحوسبة السحابية
  لتوعية المعلمين بنواتج التعلم   

 محمد النشــوان أحمد بن . د

 :يتضح التالي) ج- ٦(من الجدول 
واقــع توظيــف المــشرفين التربــويين لمــادة اللغــة العربيــة للحوســبة     :  المحــور األول-

وســـطات الحـــسابية الســـتجابات المـــشرفين التربـــويين كالتـــالي  نجـــد أن المت: الـــسحابية
) ٠٫٤٠(هـي   ) ت(على التوالي، وكانت قيـمة     ) ٠٫٧٣،  ٠٫٧٤( بانحـرافات معيارية     ) ٣٫١٨،  ٣٫٧٠(

ممـا يعنـي عـدم وجـود فـروق          ) ٠٫٠٥(غير دالة إحصائياً عند مـستوى       ) ٠٫٤١(ومستوى الداللة   
ــتجابات   ــين متوســـطات اسـ ــصائية بـ ــة إحـ ــع توظيـــف   ذات داللـ ــول واقـ ــع البحـــث حـ  مجتمـ

المــشرفين التربــويين لمــادة اللغــة العربيــة للحوســبة الــسحابية لتوعيــة المعلمــين بنــواتج     
 . تبعاً لمتغير درجة اإللمام بالحاسب اآللي" التعلم المستهدفة من مادتهم

معوقات توظيف المشرفين التربويين لمادة اللغة العربيـة للحوسـبة          :  المحور الثاني  -
نجـــد أن المتوســـطات الحـــسابية الســـتجابات المـــشرفين التربـــويين كالتـــالي   : سحابيةالـــ

ـــرافات معياريــة) ٣٬٢٢، ٣٬٢٠( ) ١٬٠٣(هــي) ت(علــى التــوالي، وكانــت قيمــة  ) ٠٬٨١، ٠٬٧٩( بانحـ
ممـا يعنـي عـدم وجـود فـروق      ) ٠٬٠٥(غير دالة إحصائياً عند مـستوى      ) ٠٫٥١(ومستوى الداللة   

متوســطات اســتجابات مجتمــع البحــث حــول معوقــات توظيــف    ذات داللــة إحــصائية بــين  
المــشرفين التربــويين لمــادة اللغــة العربيــة للحوســبة الــسحابية لتوعيــة المعلمــين بنــواتج     

تبعاً لمتغير درجة اإللمـام بالحاسـب اآللـي، وهـذه النتيجـة       " التعلم المستهدفة من مادتهم   
حــول أهميــة الحوســبة  ) م٢٠١٤(، ودراســة الحجــيالن )م٢٠١٤(تتفــق مــع دراســة المكــاوي 

 .السحابية في عمليتي التعليم والتعلم دون تأثير سنوات الخبرة على ذلك
ممــا ســبق تــشير النتــائج مــن الجــداول الثالثــة أن متغيــرات الخبــرة والمؤهــل الدراســي  
ليس لها تأثير على معرفة الحوسبة الـسحابية، وأن اإللمـام المتوسـط أو العـالي للحاسـب                  

 أو ال يؤثر على استخدام الحوسبة السحابية وذلك يتوقف على مـدى معرفتـه             اآللي قد يؤثر  
 .بالتخزين السحابي وكيفية توظيفها في عمليتي التعليم والتعلم

 
@      @      @ 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٣١

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 : البحثتوصيات
 :أبرز توصيات البحث ما يلي

، التأكيــد علــى أهميــة اإلشــراف التربــوي االلكترونــي مــن خــالل الجيــل الثالــث للويــب -
 .وبخاصة التطبيقات المستندة على تقنية الحوسبة السحابية

توظيف الحوسبة السحابية في تدعيم تعلـيم اللغـة العربيـة وتعلمهـا عبـر ملفـات                  -
ــتعلم       ــواتج الــ ــق نــ ــديو؛ لتحقيــ ــات الفيــ ــستندات، وملفــ ــة، والمــ ــروض التقديميــ العــ

 .المستهدفة

 علــى تقنيــة الجيــل   تــدريب المــشرفين التربــويين لمــواد اللغــة العربيــة ومعلمــيهم     -
وخاصــة تقنيــة الحوســبة الــسحابية فــي تعلــيم اللغــة  ) الويــب الــداللي(الثالــث للويــب 

 .العربية وتعلمها

 :مقتـرحات البحث

إمكانية التوسع في التعلم االلكتروني مـن خـالل الحوسـبة الـسحابية باسـتخدام               -
تعلـم اللغـة    أجهزة الجوال، وهذا يؤكد أهمية توعية المعلمين والمتعلمين بنـواتج           

العربية باستخدام الهاتف الجـوال، ويـساعد فـي نفـس الوقـت علـى تطـوير منـاهج                   
 .اللغة العربية

إعـــداد أدلـــة تدريبيـــة الســـتخدام المـــشرفين التربـــويين والمعلمـــين والمتعلمـــين         -
لتطبيقــات جوجــل التربويــة فــي التعلــيم قبــل الجــامعي، وكيفيــة تطبيــق الحوســبة 

 .السحابية من خالله
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١٣٢

 مدى توظيف مشرفي اللغة العربية للحوسبة السحابية
  لتوعية المعلمين بنواتج التعلم   

 محمد النشــوان أحمد بن . د

 المراجع
 المراجع العربية : أوالً

فعاليــة األســاليب اإلشــرافية فــي تحــسين أداء معلمــي      ): ٢٠٠٩(أبــو شــملة ،كامــل عبــد الفتــاح      -١

مدارس وكالة الغوث بغزة من وجهة نظرهم وسبل تطويرها، رسالة ماجستير، كلية التربية ،           

 .الجامعة اإلسالمية بغزة

ة إدراك المـشرفين التربـويين فـي مـديريات التربيـة والتعلـيم              درجـ ):٢٠٠٨(أسعد، أسـعد حـسن       -٢

لتـــأثير العولمـــة فـــي العمليـــة التعليميـــة التعلميـــة فـــي شـــمال الـــضفة الغربيـــة ووســـطها، رســـالة   

 . ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح

: ،  األردناإلشـراف التربـوي، عمـان   ): ٢٠٠٧(األسدي، سعيد جاسم؛ إبراهيم، مروان عبـد المجيـد       -٣

 . دار الثقافة

ــار  -٤ فاعليـــة تـــدريس وحـــدة فـــي الحاســـب اآللـــي باســـتخدام تطبيقـــات    ): ٢٠١٤(  الحجـــيالن، ازدهـ

الحوســـبة الـــسحابية فـــي تنميـــة التنـــور المعلومـــاتي لـــدى طالبـــات الـــصف الثـــاني الثـــانوي، رســـالة   

 .ماجستير، كلية التربية، جامعة القصيم

ــد؛ والرو   -٥ ــد، فريــ ــوح؛  ومحمــ ــان، عائــــشة  الحــــساوي، فتــ ــي،   ):٢٠٠٥(ضــ ــه الفنــ دليــــل عمــــل التوجيــ

 ).مجلس التوجيهات العامة(وزارة التربية :الكويت

متطلبــات اســتخدام التعلــيم اإللكترونــي فــي كليــات جامعــة الملــك      "،  )٢٠١٠(  عثمــان ،التركــي -٦

 البحرين  جامعة، مجلة العلوم التربوية والنفسية،    " من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس      "سعود

 .١٥٦، ص )١( ، العدد )١١( المجلد،  التربيةكلية

إمكانيـــة اســـتخدام تقنيـــة الحوســـبة الـــسحابية فـــي  ): ٢٠١٣( الـــشيتي، إينـــاس محمـــد إبـــراهيم   -٧

، بحث قدم إلى المؤتمر الـدولي الثالـث للـتعلم االلكترونـي             التعليم االلكتروني في جامعة القصيم    

وزارة التعلــيم :، الريــاض ٢٠١٣ فبرايــر ٧-٤فــي " الممارســة واألداء المنــشود "والتعلــيم عــن بعــد  

 .١٥٣-١٠٨العالي، ص ص 

دليــل المـــشرف التربــوي لتحــسين عمليتـــي    ): ٢٠٠٩(العــاجز، فــؤاد علــي؛ وحلـــس، داود درويــش      -٨

 .كلية التربية: التعليم والتعلم ، الجامعة اإلسالمية بغزة



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٣٣

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

نامج تدريبي مقتـرح قـائم      فاعلية بر ):٢٠١٤( العمري، عائشة بليهش؛ والرحيلي، تغريد عبد الفتاح         -٩

علـى الحوسـبة الــسحابية التـشاركية فـي تعزيــز األداء التقنـي فـي جامعــة طيبـة، المجلـة الدوليــة         

، تـشرين الثـاني،     )١١(، العـدد  )٣(الجمعية األردنية لعلم النفس،المجلد     :التربوية المتخصصة، األردن  

 .٥٢-٣٦ص 

ــد اهللا بــن جــديع داهــي     -١٠ ــي، عب ــشاملة فــي اإلشــراف    واقــع تطبيــق ): ٢٠١١(الغفيل ــادئ الجــودة ال  مب

 .التربوي من قبل المشرفين التربويين، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى

مستوى أهمية وتطبيق بعـض معـايير الجـودة الـشاملة فـي             )  هـ ١٤٣١(المزمومي، سعد بن مضحي      -١١

ــة مكــ        ــوي بمدين ــدريب الترب ــويين بمراكــز الت ــدريب المــشرفين الترب ــرامج ت ة المكرمــة، رســالة  ب

 .ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القري

فاعلية استخدام التعلم التشاركي في بيئة الحوسبة الـسحابية        ): ٢٠١٤( المكاوي، سمر سمير     -١٢

في تنمية مهارات إنتـاج الوسـائط المتعـددة لـدي معلـم الحاسـب اآللـي، رسـالة ماجـستير، كليـة                       

 . التربية، جامعة بورسعيد

: سلـسلة مفـاهيم اسـتراتيجية، القـاهرة       : الحوسـبة الـسحابية   ): ٢٠١١( ريهان نشأت   المنيري، ش  -١٣

 .المركز العربي ألبحاث الفضاء االلكتروني

نمــاذج حديثــة وتطبيقــات فــي اإلشــراف التربــوي، رســالة دكتــوراه،      ): ٢٠٠٥( الهجــران، عبــد اهللا   -١٤

 . كلية التربية، جامعة األردن

برنــامج نــواتج الــتعلم وخــرائط  ):٢٠١٠(م واالعتمــاد التربــوي الهيئــة القوميــة لــضمان جــودة التعلــي  -١٥

  .إدارة التدريب بالهيئة: المنهج، القاهرة

ــز ، حـــسين -١٦ ــالمة عبـــد العزيـ ــليمان  سـ اتجاهـــات حديثـــة فـــي  ): ٢٠٠٦(؛ عـــوض اهللا، عـــوض اهللا سـ

 .دار الفكر للنشر والتوزيع:اإلشراف التربوي، القاهرة 

دور المـــشرف التربـــوي فـــي تطـــوير أداء معلمـــي المـــواد  :) هــــ١٤٢٩(حمـــدان، عبـــد اهللا بـــن مبـــارك  -١٧

االجتماعية في مجال استخدام الوسائل التعليمية، رسالة ماجـستير، كليـة التربيـة، جامعـة أم           

 .القرى



 

 
١٣٤

 مدى توظيف مشرفي اللغة العربية للحوسبة السحابية
  لتوعية المعلمين بنواتج التعلم   

 محمد النشــوان أحمد بن . د

 نظام تدريب اإللكتروني قـائم علـى بعـض تطبيقـات الـسحب           تطوير): ٢٠١٣( توفيق، مروة زكي     -١٨

التــي تعمــل كخــدمات لــدى بعــض   تجــاه نحــو البــرامج  االبتكــاري وااللتنميــة التفكيــرالحاســوبية 

 مـــتعلم النـــاجح المعلـــم"التعلـــيم  إلصـــالح الثالـــث الـــسنوي ، بحـــث قـــدم إلـــى المـــؤتمرالمعلمـــات

   .١٤٤-١٠٢جامعة قطر، ص :مارس، الدوحة   ٢٤- ٢٣"دائم

نحــو إطــار مفــاهيمي حــديث فــي ضــوء   :تقيــيم نــواتج الــتعلم  ):٢٠١٠(درنــدي، إقبــال زيــن العابــدين   -١٩

مكتبة الملك فهـد الوطنيـة   :االتجاهات المعاصرة للتقييم وجودة التعليم، جامعة الملك سعود    

 .   للنشر العلمي

شريف، وفاء عبد العزيز؛ حسن، محمد عبـد الهـادي؛ كـردي، سـميرة عبـد اهللا؛ اليـافي، وفـاء عبـد           -٢٠

 االلكترونــي  فاعليــة أوعيــة المعرفــة الــسحابية، ودورهــا فــي دعــم نظــم التعلــيم    ):٢٠١٣( البــديع 

والبحــث العلمــي بالمملكــة العربيــة الــسعودية، بحــث قــدم إلــى المــؤتمر الــدولي الثالــث للــتعلم           

وزارة :، الريـاض  ٢٠١٣ فبرايـر  ٧-٤فـي  " الممارسة واألداء المنـشود "االلكتروني والتعليم عن بعد  

 .٢٤-١التعليم العالي، ص 

ربـــوي فـــي تطـــوير األداء المهنــــي    دور أســـاليب اإلشـــراف الت  ):٢٠٠٧(عبـــد الـــسالم، محمـــد بـــدر      -٢١

للمعلمــين فــي المــدارس الثانويــة فــي محافظــة غــزة، رســالة ماجــستير، كليــة التربيــة، الجامعــة       

 .اإلسالمية بغزة

متطلبـــات تطـــوير اإلشـــراف التربـــوي فـــي المرحلـــة الثانويـــة  ):٢٠٠٨(عبـــد الـــرحمن، دينـــا يوســـف  -٢٢

ر، كليـة التربيـة، جامعـة األزهـر         بمحافظات غزة في ضوء االتجاهات المعاصـرة، رسـالة ماجـستي          

 .بغزة

معوقات التوجيه الفنـي فـي المـدارس االبتدائيـة فـي            ):٢٠٠٨(عربيات، بشير محمد؛ العنزي، ظاهر       -٢٣

محافظة األحمدي بدولة الكويـت مـن وجهـة نظـر المـوجهين الفنيـين ومـديري المـدارس، بحـث              

تطوير التعليم النـوعي فـي   "بعنوانقدم للمؤتمر السنوي الثالث بكلية التربية النوعية بالمنصورة      

فـي  ) رؤى إسـتراتيجية (مصر والوطن العربي لمواجهة متطلبـات سـوق العمـل فـي عـصر العولمـة             

 .١٦٢ -١٤١ أبريل ، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة، ص ١٠ -٩الفترة من 
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to sensitize Teachers aboutLearning Outcomes 
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Abstract: 

The study aims to identify the extent to which Arabic language supervisors 

employ cloud computing to sensitize teachers about learning outcomes. It also 

aims to specifythe obstacles faced by educational supervisors of Arabic language 

curricula in employing cloud computing to sensitize teachers about the targeted 

learning outcomesof their subjects. Furthermore, this research detects statistical 

differences between the mean responses of the educational supervisors of Arabic 

language curricula to the questionnaire themes prepared for this purpose. They 

are attributed to the difference in academic qualifications, years of experience, or 

the degree of familiarity with computers. The study includes 90 educational 

supervisors of the Arabic language from the cities of Riyadh and Jeddah, evenly 

distributed. 

The results of the study reveal the importance of the third-generation Web 

technology "Web 3.0", particularly cloud computing, to the supervisors of 

Arabic language. The results also show that the third-generation Web provides 

asuitable and safe environment for central storage of information and 

applications, which makes it a good learning management system by creating 

documents of learning outcomes of Arabic language. In addition, the results 

indicate that (70%) of the supervisors need training in how to achieve the leaning 

outcomes of the Arabic language, and so do the teachers. The supervisors (74%) 

also need training in cloud computing to introduce them to its applications. 

Finally, the study shows that academic qualifications and years of 

experiencevariables have no effect on the knowledge of cloud computing. It is 

the medium or high degree of familiarity with computers that may have an effect 

on the use of cloud computing. This depends on the extent of one's knowledge of 

cloud storage and how to employ them in teaching and learning processes.  
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 :ملخص البحث 

ي ضــوء متطلبــات هــدف البحــث الحــالي إلــى وضــع تــصور مقتــرح لتطــوير أداء معلمــي العلــوم الــشرعية فــ 
المــنهج : اســتخدم الباحــث فــي هــذا البحــث كــالً مــن قــد و. عــصر التقنيــة الرقميــة وتحــسين اتجاهاتــه نحوهــا 

ــدى معلمــي العلــوم الــشرعية فــي ضــوء متطلبــات عــصر            ــالزم توافرهــا ل ــد قائمــة المهــارات ال الوصــفي لتحدي
واســتخدم مــن  هــذه المهــارات، التقنيــات الرقميــة، والمــنهج شــبه التجريبــى لتجريــب برنــامج مقتــرح إلحــدى   

وقــد أعــد الباحــث المــواد التعليميــة وأدوات البحــث التــي .  المجموعــة الواحــدةتـصميمات هــذا المــنهج  طريقــة 
تمثلــت فــي اســتبانة لمعلمــي العلــوم الــشرعية لتحديــد درجــة الــتمكن مــن المهــارات الــالزم توافرهــا لــديهم،  

، وبطاقــة مالحظــة "اســتخدام نظــم إدارة الــتعلم"امج تــدريبي لتنميــة إحــدى مهــارات اســتخدام التقنيــة وبرنــ
لرصد أداء المعلـم لمهـارات اسـتخدام التقنيـات الرقميـة، ومقيـاس اتجاهـات معلمـي العلـوم الـشرعية نحـو                        

 المهـارات  جـة تـوفر  إحـداهما لتطبيـق اسـتبانة در   لبحـث  ل تـين وقـد تـم اختيـار عين      . استخدام التقنيـة الرقميـة    
معلمــاً مــن معلمــي العلــوم   ) ٦٨( وعــددها الالزمــة لتطــوير أدائهــم فــي ضــوء متطلبــات عــصر التقنيــة الرقميــة     

الــشرعية بمنطقــة الريــاض التعليميــة، واألخــرى لتطبيــق بطاقــة المالحظــة ومقيــاس االتجــاه نحــو اســتخدام  
، وقد أسـفرت نتـائج    بذات المنطقة التعليميةةا من معلمي العلوم الشرعي    معلمً) ٢٢(وعددها  التقنية الرقمية   

ــة الرقميــة             ــامج المقتــرح فــي إتقــان المعلمــين عينــة البحــث لمهــارات التقني ــر اإليجــابي للبرن البحــث عــن األث
                                                    . وتحسين اتجاهاتهم نحو استخدامها

 . التقنية الرقمية- االتجاه – عصر التقنية الرقمية –شرعية العلوم ال -معلم : الكلمات المفتاحية 
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 :مقدمةال
يعيش العالم اآلن عصر صناعة المعلومات بما فيه مـن تكنولوجيـات وأسـاليب عمـل                

 وقد تأثرت التربية كغيرها من مجاالت. لم تكن مألوفة

 الحيـــاة بهـــذه المـــستحدثات الجديـــدة؛ فلـــم تعـــد سياســـات التربيـــة واســـتراتيجيات  
م بــالتفجر المعلومــاتي التــدريس ووســائله التقليديــة تلبــي متطلبــات هــذا العــصر الــذي يتــس   

فأصبحت تتضاعف بشكل سريع ممـا كـان لـه أكبـر األثـر فـي دفـع                  . والتكنولوجيا الرقمية 
ــي سياســـاتها          ــة فـ ــرات الملموسـ ــن التغييـ ــر مـ ــال الكثيـ ــى إدخـ ــات إلـ ــن المجتمعـ ــر مـ كثيـ
ــذا الركــــب فــــي التقــــدم العلمــــي      ــا مــــن أجــــل مــــسايرة هــ واقتــــصادياتها وطــــرق تعليمهــ

ثــورة التكنولوجيــة ومــا نــتج عنهــا مــن مخترعــات حديثــة فــي     والتكنولــوجي، ولقــد كــان لل 
 ).٢٥٦، ص٢٠٠٨عامر، (مجال تقنيات التعليم مردود كبير على العملية التربوية والتعليمية 

 ديـسمبر  فـي  جنيـف  فـي  عُقدت التي المعلومات العالمية لمجتمع القمة أكدت وقد
 التعليم هدف تحقيق في تواالتصاال المعلومات تكنولوجيا مساهمة على زيادة) ٢٠٠٣(

 الـسياسات  تطـوير  تـضمنت  عمـل  خطـة  لـذلك  العـالم، ووضـعت   أنحـاء  فـي  للجميـع 

 التعليم والتـدريب  في بالكامل واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إدماج لضمان المحلية

وإدارة  المعلمين وتدريب الدراسية المناهج تطوير ذلك في بما المستويات، جميع على
 ).٢٠١٠الطبيب، (الحياة  مدى التعليم لمفهوم دعمًا التعليمية، اتالمؤسس وتنظيم

. ا، مــا لــم يــتم توظيفهــا بالــشكل الــصحيح والفعــال إن التقنيــة الرقميــة لــن تقــدم شــيئً
ــ ا علــى المعلــم دراســة مــصادر الــتعلم الرقميــة، وتكنولوجيــا االتــصاالت  ومــن ثــم أصــبح لزامً

ك أن المعلمـين يقومـون بـأدوار رئيـسة فـي      فـال شـ   . والمعلومات، واستخدامها في التعلـيم    
ومن ثم فهناك حاجة ملحـة إلـى        . نجاح استخدام التقنية وتوظيفها في العملية التعليمية      

فلكـي يكـون المعلـم    . إعداد المعلمين وتدريبهم عليهـا بمـا يتناسـب مـع حاجـاتهم منهـا         
 التطـــور العلمـــي ا البـــد أن تـــساير بـــرامج اإلعـــداد المهنـــي التـــي تقـــدم للطـــالب ا مهنيًـــمـــاهرً

والتكنولــوجى، وأن يــتم مراجعــة هــذه البــرامج فــي ضــوء المــستحدثات الرقميــة، مــن أجــل  
 .إكسابه المهارات الخاصة بها

لذا تحرص المجتمعات المعاصرة على تطوير أداء نظمها التعليمية وعلى رأسـها أداء       
التعليم علـى  المعلم، وقد أصبحت قـضية تطـوير أداء المعلـم موضـع اهتمـام المـشتغلين بـ                
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 تطوير أداء معلمي العلوم الشرعية في ضـوء متطلبـات عـصر التقنيـة الرقميـة               
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مد بن عبد العزيز الناجم مح.د

الــصعيد اإلقليمــي والعــالمي، ويــرى كثيــرون أن الــسبيل لمواجهــة تحــديات القــرن الحــادي      
والعـــشرين يتمثـــل فـــي رفـــع أداء المعلمـــين وتطـــويره ومـــن ثـــم تحـــسين جـــودة التعلـــيم  

 ).٢٠١٠عيسي، ومحسن،(وتحسين مخرجاته 
دور الفاعــل إن المعلــم هــو العنــصر األســاس والحــاكم فــي العمليــة التعليميــة، ولــه الــ     

والمــؤثر فــي تحديــد جــودة مخرجــات هــذه العمليــة، فمهمــا كانــت جــودة المــنهج، ومهمــا     
ــدخل حجــرة         ــة، يبقــى المعلــم بعــد أن ي ــا والوســائط التعليمي ــة التكنولوجي ــوافرت التقني ت
الدراسة، ويختلي بطالبه، هو سيد الموقف في استثمار اإلمكانات المتاحة لتحريك عقول            

 ).٣، ص٢٠١٠الزهراني، (و تفريغ كل شيء من محتواه التالميذ وقلوبهم أ
أن المعلــم ســيظل العامــل المحــدد لنوعيــة التعلــيم علــى   ) ٣، ٢٠١٠(ويــضيف الزهرانــي 

كافـــة المـــستويات، وســـوف تُزيـــد التقنيـــة ولـــن تقلـــل مـــن الحاجـــة إلـــى معلمـــين جيـــدين    
معلمــين هــو  وأســاليب تدريــسية بارعــة، وبنــاء علــى ذلــك فــإن تطــوير القــدرات المهنيــة لل     

مطلب أساسي وجوهري إليجاد المعلم الكفء القادر على تحسين مخرجات مؤسسته،          
 .وتحقيق أهداف المجتمع التربوية بفاعلية وإتقان

ويهــدف اســتخدام التقنيــات فــي التعلــيم إلــى إعــداد جيــل يبحــث عــن المعلومــة ال أن    
 الســتخدام كافــة يــستظهرها، ومــن أجــل ذلــك كــان البــد مــن إعــداد المعلــم إعــداداً جيــداً

تقنيـــات التعلـــيم المتاحـــة بالمؤســـسات التعليميـــة، وليـــستطيع تطويـــع هـــذه اإلمكانـــات   
مـن  ) ١٣١، ص ٢٠٠٧(المتوفر في المؤسسات التعليمية وهذا ما أشارا إليه عمور، وأبو رياش            

أن التكامل الفعال لتقنيات التعليم والتعلم يعتمـد علـى المعلمـين الـذين يعرفـون كيفيـة             "
 ".ام التقنيات من أجل تحقيق أهداف عملية التعليم والتعليماستخد

وإذا كانت المملكـة العربيـة الـسعودية اهتمـت بـالعلوم الـشرعية ونـشرها وإقرارهـا                  
مواد أساسية في جميع الصفوف الدراسية وفي جميع مراحل التعليم العام، حيث نصت             

التعلــيم باإلســالم، عقيــدة سياســة التعلــيم فــي المملكــة العربيــة الــسعودية علــى ارتبــاط  
وشريعة، علماً به وتطبيقاً له ووالء لمنهجه مما جعل من التعلـيم بمختلـف مراحلـه عامـل        
التحصين األقوى ضد التيارات الوافـدة واالتجاهـات المنحرفـة، إذ حـددت تلـك الـسياسة أن                  

سـالمية  فهـم اإلسـالم فهمـاً صـحيحاً، وغـرس العقيـدة اإل      "غاية التعليم في هذه البالد هـي     
ونــشرها، وتزويــد الطالــب بــالقيم والتعــاليم اإلســالمية وبالمثــل العليــا، وإكــسابه المعــارف   
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 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

والمهــارات المختلفــة، وتنميــة االتجاهــات الــسلوكية البنــاءة، وتطــوير المجتمــع اقتــصاديا     
واجتماعيا وثقافيا، وتهيئة الفرد ليكون عضواً نافعـاً فـي بنـاء مجتمعـه، كمـا أشـارت تلـك                  

إلى إيمانها بدور العلوم الشرعية في بناء الشخصية اإلسالمية المتكاملة حيـث        السياسة  
ــدائي والمتوســط        "أوضــحت أن  ــيم االبت ــة أساســية فــي جميــع ســنوات التعل ــوم الديني العل

، "والثــانوي بفروعــه، والثقافــة اإلســالمية مــادة أساســية فــي جميــع ســنوات التعلــيم العــالي  
ا لكـــل مراحـــل ا عامًـــارت العلـــوم الـــشرعية متطلبًـــوتحقيقــاً لهـــذه الركـــائز واألهـــداف صـــ 

 ).٢٣، ص٢٠٠٨الحربي، (التعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي 
ا لذلك اهتمام بتطوير أداء معلمي العلوم الشرعية الستخدام التقنيات    وقد ظهر تبعً  

الرقميــة فــي التــدريس وأن اســتخدام معلــم العلــوم الــشرعية للتقنيــات فــي التعلــيم مــن       
ر المهمـــة لبـــرامج إعـــداد المعلمـــين، فالمجتمعـــات العربيـــة واإلســـالمية ال يمكـــن أن األمـــو

تستغني عن التقنية الرقمية لهذا العصر، وتبرز أهمية تقنيات التعليم في الميدان التعليمي      
لكونها قدمت وتقدم للمعلمين خدمات جليلـة خاصـة فيمـا يتعلـق بطرائـق التـدريس، بيـد                   

 فهم على سبيل المثال مطالبون بمعرفة كيفية        ،ديات جديدة أنها واجهت المعلمين بتح   
 ).١٦٤، ص٢٠٠٤فالته، (استخدام تلك التقنيات 

جدير بالذكر أن التقنية الرقميـة لـن تحـل محـل المعلمـين، بـل سـوف تـساعدهم فـي                      
 سوف تغيـر أدوارهـم،   -ال محالة-متابعة أداء طالبهم وتقويم هذا األداء وتوجيه، ولكنها  

ــ ــا زاد مـــن أهميـــة تـــدريب هـــؤالء  . المهـــارات المطلوبـــة مـــنهم قـــد تغيـــرت  واتفالمهمـ ممـ
ا أن  وبـصفة عامـة فقـد أصـبح حتميـً         . المعلمين بشكل فاعل على توظيـف التقنيـة الحديثـة         

يتم توجيه البحوث في مجال إعداد المعلم نحو البحوث التطويرية بغـرض إعـداده إعـداداً       
ــمناســباً الســتخدام التقنيــات الحديثــة؛ ليكــو  ا فــي اســتخدام مــصادر الــتعلم  ا ومــاهرًن فعالً

 . الرقمية والتعامل الصحيح معها؛ إلحداث التغير المنشود في النظام التعليمي القائم
ا أن يـتمكن    ونظراً لألهمية المتنامية للتقنية الرقميـة فـي العمليـة التعليميـة، كـان لزامـً               

ي التدريس، ولن يتحقق ذلك معلمو العلوم الشرعية من استخدام وتفعيل هذه التقنية ف   
إال من خالل معرفة احتياجـاتهم التدريبيـة وتعمـيم البـرامج الالزمـة فـي هـذا الميـدان حتـى                      

 .يتم تحقيق الهدف المنشود من أجل تطوير أدائهم
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 :مشكلة البحث وأسئلته
د ا من محـاور العمليـة التعليميـة، فـإن تطـوير أدائـه يعـ        ا مهمً          لما كان المعلم محورً   

ا عـن أن ظهـور مـستجدات وتقنيـات حديثـة فـي عمليـة التعلـيم والـتعلم                    ا، فـضلً  ا ملحً مطلبً
ــيجعــل عمليــة التطــوير ومواكبــة الطفــرة العلميــة والتقنيــة الحادثــة أمــرً       ا وضــرورة ا حتميً

ا لعظــم رســالته ملحــة، ويعــد معلــم العلــوم الــشرعية أحــد أهــم المعنيــين بهــذا األمــر نظــرً  
 .وأهمية تخصصه

حظ الباحث من خالل عمله في تدريس مقرر طرائق تدريس العلـوم الـشرعية           وقد ال 
وإشرافه على الطالب المعلمين في ذات التخـصص ومـن خـالل احتكاكـه الـدائم بمعلمـي                  

ــادرً     ــداني، الحــــظ أن هــــؤالء المعلمــــين نــ ــدارس التطبيــــق الميــ ــا العلــــوم الــــشرعية بمــ ا مــ
 . الرقمية في تدريسهميستخدمون الوسائل التعليمية الحديثة أو التقنيات

ــد  ــاقش الباحـــث بعـــض وقـ ــدى    نـ ــى مـ ــي العلـــوم الـــشرعية بغـــرض التعـــرف علـ  معلمـ
استخدامهم وتمكنهم من مهارات التقنيـة الرقميـة فـي تدريـسهم، وقـد تبـين مـن خـالل               

ــذه الم ــشاتهـ ــارات       ناقـ ــن مهـ ــنهم مـ ــا يخـــص تمكـ ــين فيمـ ــؤالء المعلمـ ــاع هـ ــاين أوضـ  تبـ
 التعليمية، ففي حين أكـد بعـضهم أنهـم ال يجيـدون             استخدام التقنية الرقمية في العملية    

استخدام هـذه التقنيـات وال يـستطيعون توظيفهـا فـي العمليـة التعليميـة علـى الـرغم مـن                      
رغبتهم في ذلـك، نجـد أن آخـرين مـنهم يـستخدمون هـذه المهـارات ولكـن ال يطورونهـا،              

عــدم قنــاعتهم وأشــار آخــرون أنهــم ال يمتلكــون هــذه المهــارات وال يــسعون المتالكهــا ل   
 .بجدواها

وقد أكد عدد من الدراسات السابقة على ضعف وقصور مهارات اسـتخدام التقنيـات              
 عـدد  ىالرقمية لدي المعلمين بصفة عامة ولدى معلمي العلوم الشرعية بصفة خاصة، وأصـ      

من الدراسات األخرى بضرورة تدريب هؤالء المعلمين على استخدام هـذه التقنيـات، ومـن            
 :تهذه الدراسا
التـــي أكـــدت علـــى أهميـــة التـــدريب علـــى اســـتخدام  ) ١٩٩٨جـــامع وآخـــرون، (دراســـة 

  .تقنيات التعليم لتحسين العملية التعليمية وذلك وفقاً لمتطلبات التطوير
اللقمـاني،  (ودراسـة   ) ه٢٠٠٨القرشـي،    (، ودراسة )٢٠٠٣العماوي،  (دراسة   كما أشارت 

 .في تدريسهم لجميع المواد الدراسيةعلى أهمية استخدام المعلمين للتقنيات ) ه١٤٣٠
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ــدوبي، (ودراســة  التــي أكــدت علــى اســتمرار تــدريب المعلمــين فــي الــصفوف      ) ٢٠٠٨ال
األولية بالمرحلة االبتدائية على استخدام التقنيات التعليميـة بمـا يـؤدي إلـى تمكـنهم منهـا             

 .بشكل أفضل
علمـي المرحلـة   التـي أشـارت إلـى تـدني مـستوى اسـتخدام م      ) ٢٠٠٩(ودراسة الودعـاني    

 .االبتدائية للتقنيات الحديثة ومعينات التدريس األخرى
التي أكدت نتائجهـا علـى وجـود معوقـات السـتخدام معلمـي              ) ١٤٣١(دراسة اللقماني   و

بأقسامها المختلفة الـدعوة، والـشريعة، والكتـاب والـسنة، والدراسـات          (التربية االسالمية   
ســة بــضورة إجــراء دراســات لتحديــد مــدى تــوافر للتقنيــات، وقــد أوصــت تلــك الدرا) القرآنيــة

الكفايات األساسية لدى معلمي التربيـة اإلسـالمية بالمملكـة، باإلضـافة إلـى تبنـي تـدريبهم                  
 .على كيفية توظيف التقنية في مجال التخصص

 الـصورة بـشأن درجـة     سبق تحددت مشكلة البحث في عدم وضوح             ومن خالل ما    
 .نيات في التعليم لدى معلمي العلوم الشرعيةتوافر مهارات استخدام التق

 :أسئلة البحث
ما التصور المقترح لتطوير أداء معلم العلوم الشرعية في ضوء متطلبات عصر التقنية        

 الرقمية وتحسين اتجاهاته نحوها؟
 :وتفرع من هذا التساؤل الرئيس عدة أسئلة فرعية على النحو اآلتي

هم في ضـوء  ئى معلمي العلوم الشرعية لتطوير أدا ما المهارات الواجب توافرها لد   -١
 متطلبات عصر التقنية الرقمية؟

 ما درجة توافر هذه المهـارات لـدى معلمـي العلـوم الـشرعية للقيـام بـأدوارهم فـي                     -٢
 ضوء متطلبات عصر التقنية الرقمية؟

 ما التصور المقترح لتطوير أداء معلمي العلـوم الـشرعية فـي ضـوء متطلبـات عـصر                   -٣
 قنية الرقمية؟الت

ــوم الــشرعية للمهــارات التــي          -٤ ــرح فــي إتقــان معلمــي العل ــا فاعليــة التــصور المقت  م
 تمكنهم من أداء أدوارهم في ضوء متطلبات عصر التقنية الرقمية؟

 مــا فاعليــة التــصور المقتــرح فــي تحــسين اتجاهــات معلمــي العلــوم الــشرعية نحــو  -٥
 استخدام التقنية الرقمية؟
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 أهداف البحث
 : البحث إلىيهدف

 تحديد المهارات الواجب توافرها لدى معلمي العلوم الشرعية لتطوير أداءهـم فـي              -١
 .ضوء متطلبات عصر التقنية الرقمية

 تعرف درجة توافر هذه المهارات لـدى معلمـي العلـوم الـشرعية للقيـام بـأدوارهم                  -٢
 . في ضوء متطلبات عصر التقنية الرقمية

لمي العلوم الشرعية فـي ضـوء متطلبـات عـصر التقنيـة              وضع تصور لتطوير أداء مع     -٣
 .الرقمية
 التحقق من فاعلية التصور المقترح في إتقـان معلمـي العلـوم الـشرعية للمهـارات               -٤

 .التي تمكنهم من أداء أدوارهم في ضوء متطلبات عصر التقنية الرقمية
ــو       -٥ ــي العلـ ــات معلمـ ــسين اتجاهـ ــي تحـ ــرح فـ ــصور المقتـ ــة التـ ــن فاعليـ ــق مـ م  التحقـ

 .الشرعية نحو استخدام التقنية الرقمية

 فروض البحث
 :تبنى البحث الفرضين اآلتيين

بــين متوســطي درجــات أفــراد ) ٠٫٠٥(عنــد مــستوى  داللــة إحــصائية ووجــد فــرق ذي ال -١
يرجـع   المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقـة مالحظـة أداء المهـارات            

 معلمــي العلــوم الــشرعية فــي ضــوء متطلبــات عــصر التقنيــة     لتــصور المقتــرح لتطــوير أداء ل
 .الرقمية
بـين متوسـطي درجـات أفـراد     ) ٠٫٠٥(عنـد مـستوى      داللـة إحـصائية      ووجد فـرق ذ   ي ال   -٢

المجموعـــة التجريبيـــة فـــي التطبيقـــين القبلـــي والبعـــدي لمقيـــاس االتجـــاه نحـــو اســـتخدام  
مــي العلــوم الــشرعية فــي ضــوء  لتــصور المقتــرح لتطــوير أداء معل  يرجــع لالتقنيــات الرقميــة

 .متطلبات عصر التقنية الرقمية
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 حدود البحث
 :يقتصر البحث الحالي على

يتمثل في تطوير أداء معلمي العلوم الشرعية في ضـوء متطلبـات      : الحد الموضوعي  -
 .التقنيات الرقمية

 .مدارس التعليم العام بمدينة الرياض: الحد المكاني -

ســـة الميدانيـــة والمعالجـــة التجريبيـــة فـــي الفـــصل   تـــم تطبيـــق الدرا: الحـــد الزمـــاني -
 ) هـ١٤٣٥/١٤٣٦الدراسي الثاني للعام 

 المرحلـة المتوسـطة   عينة من معلمي العلوم الـشرعية بمـدارس         : الحدود البشرية  -
 .بمدينة الرياض

 مصطلحات البحث
 :تحددت مصطلحات البحث فيما يأتي

 :متطلبات عصر التقنية الرقمية
 مجموعــة مــن األدوات والوســائل التكنولوجيــة    (١ ,٢٠١٥ ,Abbott) "أبــوت"عــرف 

المتاحــة لالســتخدام حــديثاً تحــت تــصنيف تكنولوجيــا المعلومــات واالتــصاالت، وتنقــسم     
ــلبة    ــة إلـــى معـــدات صـ ــوتر والهواتـــف  "مثـــل ) Hardware(التقنيـــات الرقميـ ــزة الكمبيـ أجهـ

ــاب     ــصات األلعــ ــصوت ومنــ ــديو والــ ــشغيل الفيــ ــزة تــ ــة وأجهــ ــدات"المحمولــ ــة ، أو معــ  مرنــ
)Software" (   مثــل تطبيقــات الويــب وشــبكات التواصــل االجتمــاعي، أيــضاً يغطــي مفهــوم

التقنيــات الرقميــة تقنيــات مثــل الواقــع االفتراضــي، وأنظمــة الــتعلم المتكاملــة، والوســائط     
 . المتعددة

مجموعـة مـن    : وألغراض البحـث الحـالي يعـرف الباحـث متطلبـات عـصر التقنيـة بأنهـا                
بإتقــــان اســــتخدام األدوات والوســــائل والبــــرامج التكنولوجيــــة التــــي  المهــــارات الخاصــــة 

يحتاجها معلمو العلوم الشرعية لتطـوير أدائهـم التدريـسي فـي ضـوء النمـوذج الـذي أعـده             
 .الباحث

@      @      @ 
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 تطوير أداء معلم العلوم الشرعية 
م فـي موقـف     مجموعـة الممارسـات الـسلوكية التـي يـأتي بهـا المعلـ             "يُعرف األداء بأنه    

  ).٤٥، ١٩٩٣عمران، " (معين وتكون قابلة للمالحظة والقياس
، ويــرتبط هــذا اإلنجــاز أو  " إنجــاز الفــرد للمهــام الموكولــة إليــه  "بأنــه  األداء كمــا يعــرف 

مــازن ، ( األداء بمــدى اكتــساب الفــرد للمهــارات المختلفــة التــي تلــزم لتحقيــق هــذا اإلنجــاز    
٣١ ،٢٠٠٢. (  

مــا يقــوم بــه المعلــم مــن ممارســات : "أداء المعلــم بأنــه )١٢، ٢٠١٠(وقــد عــرف الزهرانــي 
تربوية وتعليميـة تـنعكس آثارهـا علـى التالميـذ وعلـى عمليـات التعلـيم فيمـا يتعلـق بمهنـة                

 ".المعلم
تنميـة  : "في ضوء ذلك يمكن تعريف تطوير أداء معلم العلوم الـشرعية إجرائيـا بأنـه                

 لتحـــسين ممارســـاته التدريـــسية داخـــل البيئـــة مهـــارات معلـــم العلـــوم الـــشرعية الالزمـــة
الــصفية وخارجهــا فــي ضــوء توظيفــه للتقنيــات الرقميــة بمــا يــسهم فــي تحــسين تعلــم            

 .التالميذ

 :االتجاه نحو استخدام التقنيات الرقمية 

بأنــــه التعبيــــر عــــن مــــدى تقبــــل معلمــــي العلــــوم الــــشرعية : يُعــــرف االتجــــاه إجرائيــــا
ــات الرق   ــتخدام التقنيـ ــوجههم السـ ــة     وتـ ــي العمليـ ــا فـ ــا وأهميتهـ ــديرهم لقيمتهـ ــة، وتقـ ميـ

ــة، مــن خــالل تحديــد مــدى اســتجابتهم بــشكل إيجــابي أو ســلبي        مجموعــة مــن  لالتعليمي
 .العبارات تضمنها مقياس االتجاه الذي أعده الباحث

 :أهمية البحث
. إن متطلبات إعداد المعلم صارت متغيرة حسب األدوار المراد من المعلم القيام بها             

ن مهنة المعلم متغيرة وأدواره متنوعة في ضـوء متطلبـات عـصر التقنيـة الرقميـة،                 وحيث إ 
فإن الحاجـة إلـى تحديـد المهـارات الواجـب توافرهـا للقيـام بهـذه األدوار الجديـدة أصـبحت                      

 :ومن ثم تأتي أهمية البحث الحالي من أنه. ملحة
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تقــاء بــه مــن خــالل   يتــزامن مــع المحــاوالت والجهــود المبذولــة لتطــوير التعلــيم واالر -١
ــدة       ــة المتزايـ ــات المجتمعيـ ــاء بالمطالبـ ــة للوفـ ــة التعليميـ ــة العمليـ ــات الرقميـ تطبيـــق التقنيـ

 .بضرورة تحسين أداء المؤسسات التعليمية وتجويد مخرجاتها
يتمثـل فـي تطـوير أداء معلمـي العلـوم الـشرعية             :  يعالج متغيرين أساسـيين؛ األول     -٢

 فيتمثــل فــي توظيــف التقنيــات الرقميــة فــي العمليــة     :ورفــع مــستوى هــذا األداء، أمــا اآلخــر   
التعليميــة باعتبارهــا أهــم المــداخل الحديثــة لتحــسين األداء الكلــي للمؤســسة التعليميــة،    

 .وتحسين مخرجاتها
 قــد يــسهم فــي تطــوير بــرامج إعــداد معلمــي العلــوم الــشرعية؛ بمــا يتماشــى مــع        -٣

ــة تو    ــادي بأهميـ ــي تنـ ــة التـ ــة الحديثـ ــات التربويـ ــة   االتجاهـ ــي العمليـ ــة فـ ــة الرقميـ ظيـــف التقنيـ
 .التعليمية
 يبــــصر معلمــــي العلــــوم الــــشرعية بالمهــــارات الواجــــب توافرهــــا لــــديهم للقيــــام  -٤

 .بأدوارهم في ضوء متطلبات عصر التقنية الرقمية

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: أوال
 : أهداف عملية التطوير المهني ألداء معلمي العلوم الشرعية-١

أهـداف التنميـة المهنيـة     (٢٠٠٩ ,Ghofrani & Adeboujo)رانـي وأديبوجـو   حـدد غف 
تتــضمن القــدرة علــى متابعــة تطبيــق المعلمــين للتــدريس   بأنهــا لمعلمــي العلــوم الــشرعية  

ــل     ــسين العمـ ــداف تحـ ــام بأهـ ــسي العـ ــاح، وربـــط األداء التدريـ ــة  أو". بنجـ ــة المهنيـ ن التنميـ
ات تدريبية بل هي تطوير طـرق أكثـر       المستدامة للمعلمين، ليست مجرد ورش عمل ودور      

تتــضمن أيــضاً التنميــة المهنيــة الحديثــة لمعلمــي العلــوم  و، بعــد آخــر اًقــوة للــتعلم تــزداد يومــ
اإلســالمية والــشرعية الحــرص علــى التعلــيم والتطــوير الــذاتي، وأن هــذا التطــوير ال يتوقــف     

ــة     ــر المــستمر فــي االحتياجــات التعليمي  ,Suleman, Aslam, Habib) "بــسبب التغي

Gillani & Hussain, ٢٠١٣). 
 أن التنميــة المهنيــة لمعلمــي  (٢٠١١ ,Caruso & Fadhli)ويبــين كاروســو وفــضلي  

 : العلوم الشرعية تهدف في األساس إلى
 . تطوير األساليب المهنية والتدريسية للمواد الشرعية -

 .اكتساب معارف ومهارات جديدة ترتبط بالمهنة -
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 :ي لمعلم العلوم الشرعية أسس تطوير األداء المهن-٢
أن معلمـي العلـوم الـشرعية ينظـرون إلـى التنميـة        (٢٥ ,٢٠١١,Ogakwu) يبين أوجاكو

المهنية على أنها  تهدف في األساس إلى تعزيز النمو والتنمية المهنيـة للمعلمـين، واختيـار                 
 .ومراجعة األهداف التعليمية، والمواد التعليمية ومناهج التدريس وتقويم التعليم

عتبر تطوير األداء المهني للمعلمين عملية ديناميكية متطورة، تزداد أهميتها نتيجة      يو
مباشرة للتوجهات الحديثة في مجال تحديث التعليم وآلياته، وتنـوع قنـوات األداء المؤديـة         

تغطـــي التنميـــة المهنيــة مجـــاالت متعـــددة تـــشمل تحـــسين  . لجميــع العمليـــات التعليميـــة 
 ). (٢٠١٥ ,Arsyadة، تحسين أساليب ووسائل التدريسكفاءة المعلمين المهني

 أن تطـوير أداء معلـم العلـوم الـشرعية يجـب أن يقـوم        (٢٠١٣ ,Duhs)" دوس" ويبـين  
 :على مجموعة من األسس تشمل

ــوم الــشرعية لتنميــة معــارفهم ومهــاراتهم بطريقــة إثرائيــة        - دعــم معلمــي العل
 .  بطريقة فردية أو جماعيةقائمة على الخبرة، وفي بيئات تعلم متنوعة، سواء

أن تشتمل خطة التطوير على مجموعة متنوعـة مـن اسـتراتيجيات الـتعلم التـي                 -
تغطي مجاالت التعلـيم المباشـر، واالسـتنتاج، والمناقـشة، والتـدريب والممارسـة، والحـث،                

 .واالستدالل، والمشاركة

ا أن يـــستهدف تطـــوير معلـــم العلـــوم الـــشرعية تنميـــة مهـــارات التفكيـــر العليـــ    -
 . لديهم

توفير بيئة تعلم واقعية بحيث يشارك معلم العلوم الشرعية فـي سلـسلة مـن                -
 . المهام المتناسقة ذات السيناريوهات الواقعية

التركيــز علــى الطــرق التــي تــسهم مــن خاللهــا التكنولوجيــا فــي دعــم وتحــسين    -
 . األداء المهني لمعلمي العلوم الشرعية

تحديــد أهــداف ( حــول أســس التعلــيم  تنميــة مهــارات معلمــي العلــوم الــشرعية  -
ــتعلم،  ــتعلم وتقويم والـ ــتراتيجيات الـ ــيط اسـ ــاتخطـ ــديل   و ، هـ ــالب، وتعـ ــدم الطـ ــة تقـ متابعـ

 ). األسلوب التدريسي عند الضرورة

 . تعزيز أسس التعليم التعاوني والجماعي -
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القـدرة علـى التنـوع بـين الطـالب،          وإكساب معلم العلوم الـشرعية الحـساسية         -
 . لتعلم، وبيئات التعلم المختلفةواستخدام أساليب ا

" شـينوي "وتنقسم عملية التطـوير المهنـي لمعلـم العلـوم الـشرعية فـي ضـوء نمـوذج                   
 : إلى نوعين رئيسين

تركز ذلك النوع مـن اإلعـداد   : ورش العمل، والحلقات التدريبية والبرامج المختصرة @ 
ساب مهـــارات علـــى تـــوفير الفـــرض التنمويـــة لمعلمـــي العلـــوم الـــشرعية مـــن خـــالل اكتـــ   

تدريسية جديدة، ومزيد من المعرفة حـول العلـوم الـشرعية، باإلضـافة إلـى تنميـة مهـارات                   
 . استخدام الكمبيوتر بالفصول، والتنمية المهنية العملية للمعلمين

الــدعم التدريــسي والتقنــي المــستمر لمعلمــي العلــوم الــشرعية لمواكبــة التحــديات  @ 
 (٢٠١٣ ,Mirascieva et al).  التدريسوالمسؤوليات التي تفرض عليها مهنة

 : المفاهيم الحديثة لتطوير األداء لمعلمي العلوم الشرعية-٣
على الرغم من التركيز المتزايـد علـى جـودة تـدريس العلـوم الـشرعية، هنـاك القليـل            
ــة       ــة الحديثـ ــتراتيجيات التعليميـ ــين لتطبيـــق االسـ ــداد المعلمـ ــو إعـ ــه نحـ ــز موجـ مـــن التركيـ

(Faruqi, ٢٠٠٧)هنــاك ضــرورة إلعــداد معلمــي العلــوم الــشرعية الســتخدام       ن ثــممــ و 
األساليب التعليمية الحديثة والمبتكرة القائمة على البحوث، وتشير البحوث الـسابقة إلـى             
ضرورة تركيز إعداد معلمي العلوم الـشرعية علـى تحـسين جـودة بـرامج التعلـيم، وزيـادة               

 .(٢٠١٤ ,Ali) . بكفاءة المعلمين، وتحسين النتائج التعليمية للطال
 االتجاهــات التربويــة الحديثــة إلعــداد معلــم المــواد    (٢٠١٠ ,Shahid)" شــهيد"صــنف و

 :الشرعية إلى أربعة اتجاهات، وهي

 .أسلوب النظم وتحليل النظم -
 .األسلوب القائم على التحكم في النشاط العقلي -
ــشرعية       - ــوم الـ ــدخل العلـ ــى مـ ــة علـ ــين القائمـ ــدريب المعلمـ ــرامج تـ ــة-بـ  - التقنيـ

 .المجتمع
 .حركة التربية القائمة على الكفايات -
 :  تأثر التطوير المهني لمعلم العلوم الشرعية بالتقنية الرقمية-٤



 

 
١٥٨

 تطوير أداء معلمي العلوم الشرعية في ضـوء متطلبـات عـصر التقنيـة الرقميـة               
 وتحسين اتجاهاتهم نحوها

مد بن عبد العزيز الناجم مح.د

تتأثر اآلفاق المعاصرة في تطوير معلم العلوم الشرعية بعاملين أساسيين هما زيـادة      
ذا الطلـــب علـــى عمليـــة التطـــوير، والتقنيـــات أو المنهجيـــات الحديثـــة التـــي تـــساعد علـــى هـــ 

ويواجه القائمون عن تطوير معلمي العلوم الـشرعية معادلـة تتمثـل      (٢٠١١ ,Iqbal)االتجاه
في اإلعداد الجيد للمعلـم وزيـادة اإلقبـال علـى اسـتخدام التكنولوجيـا واألسـاليب الحديثـة                   

 . في التعليم
ــوم الــشرعية لــم تعــد قــادرة علــى مواجهــة         ــة لمعلــم العل إن أنظمــة اإلعــداد التقليدي

علـى النقـيض، تقـدم تكنولوجيـا المعلومـات واالتـصاالت            . لك التوقعـات المعاصـرة    جميع ت 
فتكنولوجيــا المعلومــات واالتــصاالت   .  جديــدة فــي إعــداد معلمــي العلــوم الــشرعية     اًآفاقــ

يمكن أن تساعد المعلمين من خالل توفير أدوات اإلنتاجية التعليميـة، وسـهولة الحـصول         
 .(٢٠١٣ ,Mehmood)ء، وفرص التعاون على المعلومات، والتواصل مع الزمال

فهنــاك عجــز وقــصور فــي منــاهج التعلــيم العــام وبــرامج إعــداد المعلــم عــن مواجهــة   
 تحديات العولمـة، إذ ال تتوافـق مـع طبيعـة الثـورة المعرفيـة، وال مـع حقيقـة التقـدم التقنـي          

ــراهيم، ( فــي عــصر  وتتفــق جميــع اآلراء علــى أن نجــاح المؤســسة التربويــة     ). "١٢٥ ، ٢٠٠١إب
المعلومــات يتوقــف ــــ بالدرجــة األولــى ــــ علــى نجاحهــا فــي إحــداث النقلــة النوعيــة فــي إعــداد  
المعلم، وإعادة تأهيله، وكسر حاجز الرهبة لديه في التعامل مع التكنولوجيا، حتى يتأهـلَ               

علـي،  ( للتعامل مع أجيـال الـصغار التـي رسـخت لـديها عـادة التعامـل مـع هـذه التكنولوجيـا             
٣٣٨، ٢٠٠١( . 

ومــــن المتوقــــع أن تــــصدر وزارات التعلــــيم فــــي المــــستقبل القريــــب معــــايير جديــــدة  
للكفايــات المهنيــة التدريــسية للمعلمــين ومــن بيــنهم معلمــي المــواد الــشرعية اإلســالمية، 

، وسـوف تـرتبط تلـك     (١٦٩ ,٢٠١٢ ,Geo) خـصوصاً فيمـا يتعلـق باسـتخدام التكنولوجيـا     
 على تراخيص وشهادات تدريس العلوم الشرعية،   المعايير بمتطلبات وعمليات الحصول   

حتى يتسنى متابعـة نـسبة معلمـي العلـوم الـشرعية ذوي المهـارات والمعـارف األساسـية              
 (١٩.p ,٢٠١٠ ,Shahid)التي تمكنهم من قيادة أجيال التكنولوجيا الحديثة 

ر أداء مثل تقنيات التعلم اإللكتروني أحد اآلفاق المعاصرة في تطـوي  تفضالً عما سبق،    
ــا       ــتخدام تكنولوجيـ ــدة باسـ ــارف جديـ ــارات ومعـ ــسابه مهـ ــوم الـــشرعية وإكـ معلـــم العلـ

يتميــز اســتخدام التعلــيم اإللكترونــي فــي التطــوير المهنــي لمعلــم      وشــبكات الكمبيــوتر،  
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العلــوم الــشرعية باســتخدام لــيس فقــط الــنص ولكــن أيــضاً عناصــر الــصوت، والفيــديو،           
ــة التعــاون مــع الدارســ    تم حيــث يــ ين اآلخــرين فــي أي مكــان بالعــالم،    والمــؤثرات وإمكاني

تقديم غالبية اإلعداد القائم علـى الـتعلم اإللكترونـي عـن طريـق شـبكة اإلنترنـت، وتوجـد                    
 Mirascieva)مه عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الفيديو الرقميـة  يتوجهات جديدة لتقد

et el, ٢٠١٣). 

م التقنيــات فــى تــدريس وقــد اهتمــت عديــد مــن الدراســات والبحــوث بمجــال اســتخدا  
سالمية؛ ممـا يؤيـد ويؤكـد علـى أهميـة االتجـاه نحـو تطـور         مواد العلوم الشرعية والتربية اإل   
 : أداء المعلم، من هذه الدراسات

هــدفت إلــى التعــرف علــى درجــة تمكــن    وقــد ) م٢٠٠٥(دراســة األَكلُبــي، وعــالم   -
ــاج        ــات المعلمــين، مــن إنت ــة اإلســالمية المعلــم فــي كلي واســتخدام الوســائل  طالــب التربي

حـصول الوسـائل التعليميـة      إلـى   وقد أشارت نتائج الدراسـة      . وتقنيات التعليم أثناء دراسته   
التقليديــة علــى أعلــى الوســائل وتقنيــات التعلــيم إنتاجــاً مــن قبــل الطــالب المعلمــين أثنــاء       

يم منها اإلنترنت أقل الوسائل وتقنيات التعلوكانت التقنيات الرقمية في حين دراستهم، 
 .استخداماً

هدفت إلى الكشف عن أثـر اسـتخدام موقـع مـصمم علـى              ) ٢٠١١(دراسة سالمة    -
اإلنترنــت فــي تحــصيل طلبــة معلــم صــف فــي جامعــة آل البيــت فــي مــساق منــاهج التربيــة         

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فـرق ذي داللـة إحـصائية بـين المتوسـطات               . اإلسالمية
يس، ولــصالح أفــراد المجموعــة التجريبيــة الــذين تعلمــوا   الحــسابية تعــزى إلــى طريقــة التــدر 

نترنـت فـي    بطريقة الموقع التعليمي الموجود على اإلنترنت، وتفسير ذلك أن اسـتخدام اإل           
 .عد من الطرق الجديدة في تدريس مناهج التربية اإلسالميةيالتدريس 

عليميـة   هدفت إلى التعـرف علـى مـدى تـوافر التقنيـات الت           )٢٠١٢(دراسة أبو لطيفة     -
التـــي تـــستخدم فـــي تـــدريس كتـــب التربيـــة اإلســـالمية للمرحلـــة األساســـية المتوســـطة،     

ــة        وقــد . والكــشف عــن درجــة اســتخدام المعلمــين والمعلمــات لهــا فــي محافظــة الطفيل
أشارت نتائج الدراسة إلى توافر التقنيات التعليمية بدرجة كبيرة في المـدارس التـي ينتمـي     

 اإلسالمية، ولكن درجة استخدامهم لهـا فـي تـدريس كتـب              ومعلمات التربية  وإليها معلم 
 .التربية اإلسالمية قليلة
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ويمكن إيجاز أدوار معلم المستقبل عامـة الـذي يقـع علـى كاهلـه مواجهـة التغيـرات                   
أنه قادر على توظيف األسـاليب التكنولوجيـة الحديثـة فـي مجـال               المعاصرة ومتطلباتها في  

محلية والعالميـة والعالقـة بينهمـا، ويقتـرح حلـوال لهـا             عمله، وقادر على فهم المشكالت ال     
 أربعــة (٢٠١٢ ,Higgs & Higgs)" هيجــز وهيجــز"ولقــد حــددت دراســة ). ٢٠٠٣األدغــم، (

تمثلـت  . أسباب رئيسة وراء انتشار استخدام التقنيات في إعـداد معلـم العلـوم الـشرعية           
فــي نقــل المعلومــات   األســباب فــي زيــادة االنتــشار لــشبكات الكمبيــوتر فائقــة الــسرعة        

والخــدمات، وزيــادة إدراك معلمــي العلــوم الــشرعية ألهميــة اكتــساب المهــارات المحدثــة 
باستمرار، وميـزة الـتعلم فـي أي وقـت وأي مكـان التـي يتيحهـا الـتعلم اإللكترونـي، وأخيـراُ،                 

 .   بدائل فعالة للتعليم التقليدي في الفصولباغتبارها زيادة استخدامها 
التوجهات العالميـة لتحديـد مواصـفات معلـم القـرن الحـادي والعـشرين               وبالرجوع إلى   

بالواليات المتحدة األمريكيـة    »٢١st Century Project Things for the ٢١« يشير مشروع 
ــين     ــة للمعلمــ ــا التعليميــ ــة للتكنولوجيــ ــايير الوطنيــ ــى المعــ ــائم علــ  Educational  والقــ

Technology for Teachers National Standards الــدور المتوقــع لمعلــم القــرن   إلــى
م والمقيم والمشارك في إنتـاج تكنولوجيـا        صمالحادي والعشرين متمثلًا في أن يكون الم      

التعلــيم، بمــا تــشمله مــن اســتخدام شــبكة اإلنترنــت والتعلــيم عــن بعــد، وإنتــاج البــرامج        
 .التعليمية وبرامج المحاكاة

م الـشرعية لـبعض الـدول اإلسـالمية،         أما من خبرات تطوير األداء المهني لمعلم العلو       
 .تجربة ماليزيا

مجموعـة مـن   ) NBPTS(في ماليزيا وضعت الهيئـة القوميـة لمعـايير مهنـة التـدريس              ف
 جــودة التنميـــة المهنيــة لمعلمـــي العلــوم الـــشرعية التــي يجـــب     مـــدىالمعــايير التـــي تحــدد   

 .(٢٠١٣ ,Ali). مراعاتها عند وضع برامج اإلعداد

ــذا الـــسياق تقـــد  ــادي    وفـــي هـ ــادة التـــشكيل المهنـــي لمعلـــم القـــرن الحـ م منظمـــة إعـ
والعــشرين فــي ماليزيــا توصــيفًا للتوجــه نحــو إعــداد معلــم العلــوم الــشرعية للقــرن الحــادي   
والعشرين يرتكز على المهنية بمـا يعطـي المعلـم الحريـة فـي اإلدارة داخـل مجموعـة مـن          

 معلـم العلـوم الـشرعية هـو     علـى سـبيل المثـال يكـون    . المعايير الحاكمة التي تصف األداء 
الخبيــر المهنــي فــي إدارة عمليــات التقــويم، ولــيس المخــتص بإعــداد ورقــة االختبــار فقــط،     
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 Professional). وتندرج هذه المهنية في كافة المهـارات التدريـسية التـي يـديرها المعلـم     

Reformulation Organization (PRO) ,٢٠١٣) 

داء معلمي العلوم الشرعية لمهارات القـرن       واعتمد مشروع المعهد الوطني لتطوير أ     
 ,Salleh) :الحــادي والعــشرين، حيــث تــضمنت المهــارات التــي هــدف إليهــا المركــز فــي    

Othman, Radiman, Dakir, Tamuri, Alwi, Jumali, Halim & Badzis, ٢٠١٣) 
 . مهارات فن التدريس، ومهارات التواصل، ومهارات تكنولوجية

 تـوافرت  التي المتطلبات من اًعدد المعلم إعداد برامج يف التقنية توظيف ويتطلب

 ):٢٠٠٣ وحسن، شرف(ي أتي فيما تتمثل  األجنبية الخبرات في دول

 لتنفيذ البرامج ومصممي والبرمجيات التكنولوجيا في بالمتخصصين االستعانة -

العالميــة  الــشبكة مواقــع علــى ونقلهــا وأكاديميــة جذابــة بــصورة العلميــة المــادة
 . وتيةالعنكب

 مثـل  الـتعلم  وسـائط  مختلـف  السـتخدام  تكنولوجيـة  تحتيـة  بنيـة  وجـود  -

 التجهيـزات  مـن  وغيرهـا  والمرئي اإلذاعي البث وشبكات  المتقدمة االتصاالت شبكات

 .التكنولوجية

 التعامـل  فـي  المـستخدمة  والبرمجيـات  التكنولوجيـا  استخدام مهارات تنمية -

 وعـضو  المعلـم  الطالـب  من كل في مسموعةوال والمرئية المقروءة العلمية المادة مع

 .هيئة التدريس

 ذلـك  فـإن  لكترونـي اإل والـتعلم  التقنيـة  توظيـف  مـن  القـصوى  االسـتفادة  ولتحقيـق 
 النـواحي  فـي  المعلمـين  تـدريب  ضـرورة  االعتبـار  عـين  فـي  اإلعداد تضع برامج أن يتطلب

 :تيةاآل

  .المتعددة التقنية الوسائط استخدام -

 .ليةعبفا تنترناإل شبكة استخدام -

 مبـادرة تـدعى   م٢٠٠٠مـن عـام  ضمن هذا اإلطار اعتمدت المفوضية األوربية في مارس    
هــدفت إلــى اســتخدام التقنيــات الرقميــة مــن الحواســب والوســائط   " تــصميم تعلــيم الغــد "

 .المتعددة واإلنترنت لتحسين نوعية التعليم
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لمــون فتــضمنت أهــم الكفايــات التــي يجــب أن يمتلكهــا المع ) ٢٠١١(كمــا حــدد المــولي 
كفايات عامة وتشمل كفايات ذات عالقة بالثقافة الحاسـوبية، وكفايـات خاصـة بمهـارة               
استخدام الحاسـوب، وكفايـات ذات عالقـة بالثقافـة المعلوماتيـة مثـل اسـتخدام شـبكة                  

ــتعلم، وكفايــات إعــداد المقــررات       اإل نترنــت واســتخدام الوســائط المتعــددة فــي عمليــة ال
 .إلكترونيا

ضح أهمية أن يكون معلم العلوم الـشرعية لديـه الرغبـة فـي التعامـل مـع                  مما سبق يت  
علـى   طالبـه    التقنية، وقادراً على استخدام التقنية وتطبيقهـا فـي مجـال التعلـيم، ومـشجعاً              

 .لتعلم من خالل استخدام التقنيةا

 منهجية البحث وإجراءاته: ثانيا

 : ةتيتمت إجراءات تجربة البحث وفق الخطوات والمراحل اآل
  منهج البحث-١

 :تييناستخدم في البحث كل من المنهجين اآل
تحديــد قائمــة المهــارات الــالزم توافرهــا لــدى معلمــي        لوذلــك  : المــنهج الوصــفي  

 .العلوم الشرعية في ضوء متطلبات عصر التقنية الرقمية

المنهج التجريبى، وذلك لتجريب برنامج مقترح إلحدى المهـارات الـالزم توافرهـا             
 ي العلوم الشرعية في ضوء متطلبات عصر التقنية الرقمية، حيث طبق التصميم   لدى معلم 

 التجريبــي القــائم علــى مجموعــة واحــدة، ومقارنــة مــستوى األداء لــدى معلمــي العلــوم شــبه
البعـــدي، وكـــذلك اتجاهـــاتهم نحـــو اســـتخدام التقنيـــة  و القبلـــي ينالـــشرعية فـــي القياســـ

 .الرقمية
 توافرها لدى معلمي العلوم الشرعية في ضـوء          إعداد قائمة المهارات الالزم    -٢

 .متطلبات عصر التقنية الرقمية
ــوم         ــدى معلمــي العل ــالزم توافرهــا ل ــة عــن التــساؤل األول الخــاص بالمهــارات ال لإلجاب
الــشرعية فــي ضــوء متطلبــات عــصر التقنيــات الرقميــة، تــم إعــداد قائمــة بالمهــارات وفــق       

 : تيةالخطوات اآل
 : ئية للقائمة إعداد الصورة المبد–أ 
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ــات الـــسابقة       ــري والدراسـ ــار النظـ ــوء اإلطـ ــي ضـ ــة فـ ــة للقائمـ ــداد الـــصورة األوليـ تـــم إعـ
 .المرتبطة بالمجال

 :  تحكيم القائمة–ب 
تــم عــرض القائمــة فــي صــورتها المبدئيــة علــى مجموعــة مــن المتخصــصين فــي مجــال   

تبانة تدريس العلوم الشرعية ومجـال تكنولوجيـا التعلـيم، وذلـك عـن طريـق تـصميم اسـ                  
 : في شكل جدول تكراري وسؤالهم عن) ١ملحق (

مـرتبط، إلـى    (مدى ارتباط البند للمحور الذي ينتمي إليه، وقـسم إلـى ثالثـة خيـارات                 -
 ). حد ما، غير مرتبط

قــسم إلــى ، ومــدى مناســبة البنــد لمجــال التوظيــف فــي تــدريس العلــوم الــشرعية  -
 ). مناسبة، إلى حد ما، غير مناسبة(ثالثة خيارات 

 :  التقدير الكمى-ج
 . درجتان، درجة واحدة، صفر(ي أتتم تقدير االستجابات لكل مستوى بالترتيب كما ي

 :  الصورة النهاية للقائمة–د 
بعد إجراء المعالجات اإلحصائية وحساب النـسب المئويـة لالتفـاق علـى كـل بنـد تـم                    

 إجـــراء كافـــة ، باإلضـــافة إلـــى%٧٥اســـتبعاد البنـــود التـــي تقـــل نـــسبة االتفـــاق عليهـــا عـــن  
فتم التوصل إلى الصورة النهائية لقائمة المهارات وقـد        . المالحظات التي أبداها المحكمون   

 :جاءت في محورين
ــود، شــملت  ) ٩(نترنــت تــضمنت  مهــارات عامــة فــي اســتخدام الحاســوب واإل    - بن

 .تشغيل الحاسوب وملحقاته، والتعامل مع اإلنترنت: مهارات كل من

نترنـت فـي تـدريس العلـوم الـشرعية          لوسـائط واإل  مهارات توظيف الحاسـوب وا     -
الــــتعلم توظيــــف الوســــائط المتعــــددة، و:  شــــملت مهــــارات كــــل مــــنبنــــداً) ١٧(تــــضمنت 

 .نترنت، واستخدام أجهزة التعلم الرقميةاإللكتروني، وتقنيات الجيل الثاني لإل

 . القائمة النهائية)٢ملحق (انظر 
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 اختيار العينة -٣
 :مجتمع البحث -

 البحث من جميع معلمي المواد الشرعية بالمرحلة المتوسطة بمدينـة           تكون مجتمع 
 .معلماً) ١١٢(الرياض وبلغ عددهم 

 :عينة البحث -

 :تنوعت عينات البحث الحالي، كما يأتي
بالمرحلــة المتوســطة   تــم اختيــار عينــة عــشوئية مــن معلمــي العلــوم الــشرعية     -١

دائهــم فــي ضــوء متطلبــات عــصر  المهــارات الالزمــة لتطــوير ألتطبيــق اســتبانة درجــة تــوافر
، حيث تم اختيار مكتبين عشوائياً من مكاتب التعليم بمدينة الرياض التي التقنية الرقمية

 وقـد بلـغ عــددهم   )مكتـب الرائـد، ومكتــب الدرعيـة   (يبلـغ عـددها أربعـة عـشر مكتبــاً وهمـا      
لـغ العــدد  معلمـاً، وبعـد حـذف االسـتبانات غيـر المكتملـة، التـي لـم يـتم اسـترجاعها، ب          ) ١١٢(

 .معلماً) ٦٨(الفعلي لهذه العينة 

المرحلـــة مـــن معلمـــي العلـــوم الـــشرعية بمـــدارس     تـــم اختيـــار عينـــة قـــصدية     -٢
بــشكل قــصدي لتــوافر متطلبــات عــصر  تــم اختيــارهم وقــد معلمــا، ) ٢٢( بلغــت المتوســطة

التقنية في مدارسـهم، وذلـك لتطبيـق بطاقـة المالحظـة ومقيـاس االتجـاه نحـو اسـتخدام               
  .رقميةالتقنية ال
  أدوات البحث-٤

 :تيةاستخدم في البحث األدوات اآل
اسـتبانة لمعلمـي العلـوم الـشرعية لتحديـد درجـة تـوفر المهـارات الالزمـة لتطــوير          ) ١(

 .أدائهم في ضوء متطلبات عصر التقنية الرقمية
ــوم الــشرعية          ــدى معلمــي العل اشــتملت االســتبانة قائمــة المهــارات الــالزم توافرهــا ل

هم في ضوء متطلبات عصر التقنية الرقمية التي تم التوصل إليهـا فـي ضـوء آراء               لتطوير أدائ 
هدفت االستبانة إلـى اإلجابـة عـن التـساؤل الثـاني للبحـث الـذي يـرتبط بتعـرف                  . المحكمين

درجة تمكن معلمي العلوم الشرعية لهذه المهارات، وقد طُلب منهم وضع عالمـة تحـت               
مـن   مـن حيـث درجـة الـتمكن    ) أو متوسـطة أو ضـئيلة  كبيـرة   (الخانة التـي تعبـر عـن رأيهـم          

 :يأتستبانة تحديد درجة التمكن لدى المعلمين كما ياتم ضبط . كل مهارة
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 :ثبات االستبانة •
 حساب معامل الثبات على عينة التجربـة االسـتطالعية، حيـث رصـد نتـائجهم فـي                  تم

يقـــة التجزئـــة ســـتبانة، وقـــد اســـتخدم الباحـــث طريقـــة ألفـــا كرونبـــاخ وطر االناإلجابـــة عـــ
 SPSS(باسـتخدام برنـامج    Guttman  وجتمـان   Spearmanالنصفية لكل من سبيرمان 

١٨ (. 
 وكـان مقـداره     ةسـتبان تـم حـساب معامـل الثبـات لال        : من خالل طريقـة ألفـا كرونبـاخ         

 . يتمتع بدرجة ثبات عالية جداًةستبانوهذا يدل على أن اال) ٪٨٦٫٧(
ية مـن خـالل حـساب معامـل االرتبـاط كمـا        ستخدمت طريقة التجزئـة النـصف     اكذلك  

 ).١(يوضحه جدول
 ةستبانمعامل االرتباط من خالل التجزئة النصفية اال): ١(جدول 

 معامل االرتباط العدد المفردات
معامل الثبات 
 لسبيرمان براون

 معامل الثبات لجتمان

 ١٣ الجزء األول
 ١٣ الجزء الثاني

٠٫٨٥٨ ٠٫٨٥٤ ٠٫٨٣٢ 

، وهــو معامــل ثبــات )٪٨٥٫٤( يــساوي ةأن معامــل ثبــات االســتبان) ١(ويتـضح مــن جــدول  
 علــى درجــة عاليــة مــن الثبــات، وهــو يعطــي درجــة مــن الثقــة عنــد        ةســتبانيــشير إلــى أن اال 
أداة للقيــاس فــى البحــث الحــالى، وهــو يعــد مؤشــراً علــى أن     بوصــفها  ةســتباناســتخدام اال

 علــى العينــة وفــي ظــروف هــاد تطبيق النتــائج نفــسها إذا مــا أعيــيعطــت يمكــن أن ةســتباناال
 .التطبيق نفسها

 :لالستبانةالصدق الداخلي  •
 كــان الــصدق  مــن ثــم ويحــسب الــصدق الــداخلي بالجــذر التربيعــي لمعامــل الثبــات، و      

 لقيـاس مـا وضـع       ة صـالح  ةسـتبان ويُعد نسبة عالية تجعـل اال     ) ٪٩٣٫١١( هو   ةستبانالداخلي لال 
 .لقياسه
 :االتساق الداخلي  لالستبانة •

 :تساق الداخلي بين المفردات والمحاورالا 
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 ةستبانمعامالت االرتباط بين المفردات ومحاور اال): ٢(جدول 

ت 
ردا
مف
ال

 

معامل 
ت  االرتباط

ردا
مف
ال

 

معامل 
ت  االرتباط

ردا
مف
ال

 

معامل 
ت  االرتباط

ردا
مف
ال

 

معامل 
 االرتباط

 @@٠٫٤٠٣ ٢٠ @@٠٫٦٠٤ ١٣ @@٠٫٥٨٤ ٧ )أ(المحور األول 
٠٫٤٩٠ ٢١ @@٠٫٨٠٦ ١٤ @@٠٫٥٧٢ ٨ @@٠٫٤٨١ ١@@ 
٠٫٦٧٥ ٢٢ @@٠٫٨٠٨ ١٥ @@٠٫٤١٩ ٩ @@٠٫٥٣٦ ٢@@ 
 )د(المحور الثاني  @@٠٫٤٥٣ ١٦ )أ(المحور الثاني  @@٠٫٥٧٢ ٣
 @@٠٫٤٤١ ٢٣ )ج(المحور الثاني  @@٠٫٦٠٠ ١٠ @@٠٫٥٤٥ ٤
٠٫٥٤٣ ٢٤ @@٠٫٥٧٥ ١٧ @@٠٫٧٨٣ ١١ @@٠٫٥٢٠ ٥@@ 
٠٫٥٧٧ ٢٥ @٠٫٢٩٨ ١٨ @@٠٫٣٩١ ١٢ @@٠٫٥١٧ ٦@@ 

 @@٠٫٦١١ ٢٦ @٠٫٢٨١ ١٩ )ب(المحور الثاني  )ب(المحور األول 
 )٠٫٠١(مفردات دالة عند مستوى @@ 

 )٠٫٠٥(مفردات دالة عند مستوى @ 

 جميعهــا ةســتبانيتــضح مــن الجــدول أن معــامالت االرتبــاط بــين المفــردات ومحــاور اال  
 مفــردة دالــة عنــد مــستوى ) ٢(و) ٠٫٠١(مفــردة دالــة عنــد مــستوى  ) ٢٤(نــه توجــد إدالــة، حيــث 

 .ةستبانتساق داخلي مرتفع بين المفردات ومحاور االا، مما يدل على وجود )٠٫٠٥(
  ككلةستبانتساق الداخلي بين المحاور واالاال 

  ككلةستبانمعامالت االرتباط بين المحاور واال): ٣(جدول 
 معامل االرتباط المحاور

 @@٠٫٤٦٩ نترنتاستخدام الحاسوب واإلمهارات عامة فى : المحور األول
 @@٠٫٨٥٩  تشغيل الحاسوب وملحقاته-أ 
 @@٠٫٧٠٧  التعامل مع اإلنترنت-ب 

نترنت فى تدريس العلوم مهارات توظيف الحاسوب والوسائط واإل: المحور الثاني 
 الشرعية

٠٫٨٠٤@@ 

 @@٠٫٦١١  مهارات توظيف الوسائط المتعددة-أ 
 @٠٫٣٤٢ ال التعلم اإللكتروني مهارات ترتبط بمج-ب 
 @@٠٫٨٦٩ نترنت مهارات ترتبط بتقنيات الجيل الثاني لإل-ج 
 @@٠٫٦٤٣  مهارات استخدام أجهزة التعلم الرقمية-د 

 )٠٫٠١(مفردات دالة عند مستوى @@ 
 )٠٫٠٥(مفردات دالة عند مستوى @ 
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ككــل جميعهــا  ةســتبانأن معــامالت االرتبــاط بــين المحــاور واال ) ٣(يتــضح مــن جــدول
، )٠٫٠٥(ومفردة دالة عند مـستوى  ) ٠٫٠١(مفردات دالة عند مستوى   ) ٧(نه توجد   إدالة، حيث   

 . ككلةستبانتساق داخلي مرتفع بين المحاور واالامما يدل على وجود 
 :بطاقة مالحظة) ٢( 

 رصـــد قـــدرة الـــدارس فـــي أداء الجانـــب العملـــي   بهـــدفتـــم تـــصميم بطاقـــة مالحظـــة  
:  إليـــه الوحـــدة التعليميـــة بعنـــوانهـــدفت التقنيـــات الرقميـــة، وهـــو مـــا لمهـــارات اســـتخدام

 ).٣ملحق". (استخدام نظم إدارة التعلم"
 منه تعملية تطلبمواقف تقديم تم حيث تم عقد جلسة مع كل متعلم على حدة و      

أداء كـل مهــارة، واُســتخدمت البطاقــة فــي رصـد اســتجابات المــتعلم، فحــصل علــى درجــة   
 .لمهارةواحدة مقابل أداء ا

 :ىأتلضبط البطاقة تم حساب صدق وثبات البطاقة كما ي: ضبط البطاقة •
بعــد تــصميم البطاقــة تــم عرضــها علــى مجموعــة مــن   : صــدق بطاقــة رصــد األداء -

؛ لتعرف آرائهم في مدى وضوح صياغة المفردات، ومالءمتها للهـدف           )٥ملحق(المحكمين  
 ومالءمتهــا للهــدف المنــشود  وقــد وافــق المحكمــون علــى وضــوح مفرداتــه،  . المنــشود منــه

 . لصدق البطاقةمنها، ويعتبر هذا في جملته تأكيداً

تم حساب ثبات البطاقة من خالل تطبيق معادلة كوبر : ثبات بطاقة رصد األداء -
)Cooper(   لحــساب نــسبة االتفــاق، وذلــك بتطبيــق البطاقــة علــى ثالثــة أفــراد ممــن لــديهم 

فاعليـة، وقـد تراوحـت نـسبة االتفـاق مـا بـين        خبرة سابقة بمهارات استخدام الـسبورة الت  
ذلك تـصبح البطاقـة   بـ وهي نسب مرتفعـة تـدل علـى ثبـات البطاقـة، و      )  ٪ ٩١٫٨٩ - ٪ ٨٧٫٣٣(

 .قابلة للتطبيق
 : نحو استخدام التقنية الرقميةاالتجاهمقياس ) ٣( 

 :ىأتتم إعداد المقياس كما ي
ــى قيــاس اتجاهــات معلمــ    : تحديــد هــدف المقيــاس   • ى العلــوم هــدف المقيــاس إل

 .الشرعية نحو استخدام التقنية الرقمية

تــم صــياغة مجموعــة مــن العبــارات بعــضها موجــب    : تحديــد عبــارات المقيــاس  •
 .واآلخر سالب
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موافق جـدا، موافـق،   (جاء تقدير العبارات وفقا لمقياس ليكرت خماسي األبعاد       -
 .ستجيب؛ وذلك لتعرف الشدة االنفعالية للم)محايد، غير موافق، غير موافق بشدة

عــرض المقيــاس فــي صــورته األوليــة علــى الــسادة المحكمــين    : صــدق المقيــاس •
، وطلب منهم إبداء الرأي حول طبيعة المقيـاس وعباراتـه فـي ضـوء أهدافـه، وقـد                  )٤ملحق(

ــارات بالمحــاور، واقتــرح        أجمــع المحكمــون علــى مناســبة محــاور المقيــاس، وارتبــاط العب
ــديالت الم     ــراء بعـــض التعـ ــا عـــدم     بعـــض المحكمـــين إجـ ــصياغة العبـــارات، منهـ تعلقـــة بـ

ــارات المقيــاس     ــة  . اســتخدام صــياغة النفــي بعب تــم وبعــدها . وأُجريــت التعــديالت المطلوب
 ).٤ملحق (إخراج المقياس في صورته النهائية 

ــا أتـــم حـــساب معامـــل ثبـــات المقيـــاس باســـتخدام عامـــل   : ثبـــات المقيـــاس • لفـ
 قيمـة مقبولـة للداللـة علـى صـالحية           وهـي ) ٪٩٧٫٩(كرونباخ، وقد بلغ معامل ثبات المقياس       

كمـا حُـسب    . المقياس للغـرض الـذي أُعـد مـن أجلـه، ويمكـن االعتمـاد عليـه كـأداة قيـاس                    
الثبات بأسلوب التجزئة النصفية، وباسـتخدام عينـة مـن الطلبـة للدراسـة األوليـة للمقيـاس         

 ).٤جدول (ثم حساب معامل االرتباط بينهما 
 التجزئة النصفيةمعامل ثبات المقياس ب): ٤(جدول 

 معامل االرتباط العدد المفردات
معامل الثبات 
 لسبيرمان براون

معامل الثبات 
 لجتمان

 ٣٠ الجزء األول
 ٣٠ الجزء الثانى

٠٫٩٨٨ ٠٫٩٨٩ ٠٫٩٧٩ 

، ممــا يــشير إلــى )٪٩٨٫٩(أن معامــل ثبــات مقيــاس االتجــاه كــان ) ٤(يتــضح مــن جــدول 
 .ثبات المقياس بدرجة مرتفعة

 :لداخلي للمقياساالتساق ا •
 :االتساق الداخلي  بين العبارات والدرجة الكلية 
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 نتائج االتساق الداخلي  بين المفردات والدرجة الكلية): ٥(جدول 

ت 
ردا
مف
ال

 

معامل 
ت  االرتباط

ردا
مف
ال

 

معامل 
ت  االرتباط

ردا
مف
ال

 

معامل 
ت  االرتباط

ردا
مف
ال

 

معامل 
 االرتباط

 @٠٫٤١٥ ٤٧ @@٠٫٨٤٩ ٣٢ @@٠٫٤٩١ ١٦ المحور األول
٠٫٤٧٢ ٤٨ @٠٫٩٠٤ ٣٣ @٠٫٤٤١ ١٧ @@٠٫٩٤٣ ١@@ 
٠٫٤٣٥ ٤٩ @٠٫٤١٥ ٣٤ @@٠٫٦١٤ ١٨ @@٠٫٨٢١ ٢@ 
٠٫٨٠٣ ٥٠ @٠٫٣٩٥ ٣٥ @@٠٫٨٦٩ ١٩ @@٠٫٤٨٣ ٣@@ 
٠٫٧٧٩ ٥١ @@٠٫٧٩٠ ٣٦ @٠٫٣٨٣ ٢٠ @@٠٫٥٢٥ ٤@@ 
٠٫٨٠٨ ٥٢ @@٠٫٨٩٦ ٣٧ @٠٫٤١٧ ٢١ @@٠٫٨٧٦ ٥@@ 
٠٫٨٣٣ ٥٣ @@٠٫٨٥٠ ٣٨ @٠٫٤٣٥ ٢٢ @@٠٫٨٩٦ ٦@@ 
٠٫٧٤٨ ٥٤ @@٠٫٨٢٨ ٣٩ @@٠٫٧٩٤ ٢٣ @@٠٫٧٨١ ٧@@ 
٠٫٩٣٠ ٥٥ @@٠٫٥٨٥ ٤٠ @@٠٫٧٣٩ ٢٤ @@٠٫٨٣١ ٨@@ 
٠٫٧١٤ ٥٦ @@٠٫٩٤٣ ٤١ @@٠٫٧٧٥ ٢٥ @٠٫٤١٣ ٩@@ 
٠٫٨٩٧ ٥٧ @@٠٫٤٧٥ ٤٢ @٠٫٨٣٨ ٢٦ @٠٫٣٨٨ ١٠@@ 
 @@٠٫٨٣٥ ٥٨ المحور الثاني @@٠٫٧١١ ٢٧ @@٠٫٥٧١ ١١
٠٫٨٠٩ ٥٩ @@٠٫٤٩٤ ٤٣ @٠٫٩٣٤ ٢٨ @@٠٫٨٤٦ ١٢@@ 
٠٫٩٢٠ ٦٠ @٠٫٤٠٥ ٤٤ @@٠٫٦٥٨ ٢٩ @@٠٫٦٦٢ ١٣@@ 
٠٫٦٥٦ ٤٥ @@٠٫٨٧١ ٣٠ @٠٫٣٩٣ ١٤@@   
٠٫٨٩٦ ٤٦ @@٠٫٨٣٨ ٣١ @٠٫٤١٨ ١٥@@   

 )٠٫٠١(مفردات دالة عند مستوى @@ 
 )٠٫٠٥(مفردات دالة عند مستوى @ 

  

ن الجــدول أن معــامالت االرتبــاط بــين المفــردات والمحــاور الرئيــسة جميعهــا  يتــضح مــ
مفــــردة دالــــة عنــــد  ) ١٦(و) ٠٫٠١(مفــــردة دالــــة عنــــد مــــستوى  ) ٤٤(نــــه توجــــد إدالــــة، حيــــث 

تساق داخلي مرتفع بين المفردات والمحاور الرئيـسة  ا، مما يدل على وجود    )٠٫٠٥(مستوى
 .لية من الصدقللمقياس، ومن ثم فإن المقياس على درجة عا

 .تساق الداخلي بين المحاور الرئيسة ومقياس االتجاه ككلاال 
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 نتائج االتساق الداخلي  بين المحاور الرئيسة والدرجة الكلية): ٦(جدول 
 معامل االرتباط المحاور

 @@٠٫٩٩٨ الثقة في أهمية وجدوى التقنيات الرقمية: المحور األول 
 @@٠٫٩٩١ ات الرقميةاالهتمام بالتقني: ر الثاني والمح

 )٠٫٠١(مفردات دالة عند مستوى @@          
يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط بين المحاور الرئيسة والمقياس جميعها دالة            

تــساق داخلــي مرتفــع بــين المحــاور الرئيــسة      ا، ممــا يــدل علــى وجــود    )٠٫٠١(عنــد مــستوى  
 . الصدق فإن المقياس على درجة عالية من ثموالمقياس، ومن

  إعداد التصور المقترح لتطوير أداء معلم العلوم الشرعية-٥
لإلجابة عن التساؤل الثالـث تـم إعـداد تـصور مقتـرح فـي ضـوء قائمـة المهـارات الـالزم                

ترتكــز . توافرهــا لــدى معلمــي العلــوم الــشرعية، ودرجــة تمكــن المعلمــين لهــذه المهــارات 
كيــف يمكــن  االرتقــاء بمــستوى أداء فكــرة التــصور المقتــرح علــى وضــع إطــار عــام يوضــح  

وترجـع أهميـة   . المعلم إلحداث التطور المطلوب لمواكبة متطلبات عـصر التقنيـة الرقميـة         
 .التصور إلى االعتماد عليه في عملية التطوير والتدريب المهني للمعلمين أثناء الخدمة

 :ر أداء معلمي العلوم الشرعيةيمنطلقات التصور المقترح لتطو
ر أداء المعلم محاولة لرفع كفاءتـه باسـتخدام األسـاليب التدريبيـة الحديثـة            يُعد تطوي 

الكسابه المهارات الالزمة لمواكبة متطلبات عصر التقنيـة الرقميـة التـي تـم التوصـل إليهـا                 
فـي ضــوء آراء المحكمــين وتحديــد درجــة تمكــن معلمـي العلــوم الــشرعية لهــا، وفــي ضــوء   

 : يةتصر اآلذلك ينطلق التصور المقترح من العنا
 أن ذلـك  يتطلـب  التقنيـة  توظيـف  مـن  القـصوى  االسـتفادة   لتحقيـق :المنطلق األول

و أثنـاء  أ مالمعلمـين أثنـاء إعـداده    تـدريب  ضـرورة  االعتبـار  عـين  فـي  اإلعـداد  بـرامج  تـضع 
 :تيةمجاالت استخدام التقنية اآل في معمله
 نترنت  مهارات عامة في استخدام الحاسوب واإل-١
 اسوب وملحقاته تشغيل الح-أ

 التعامل مع نظم التشغيل المتنوعة -
 )مثل الحذف، النسخ، النقل، تعديل االسم(التعامل مع الملفات والمجلدات  -
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مثــل الطابعــة والكــاميرا والماســح    (اســتخدام الوحــدات الملحقــة بالحاســوب     -
 )الضوئي
دراج نــــصوص إمثــــل (تحريــــر النــــصوص باســــتخدام بــــرامج معالجــــة الكلمــــات  -

 ....). ورسوموجداول وصور
 ....).PowerPoint ،Prizeباستخدام برامج مثل (عداد العروض التقديمية إ -
  التعامل مع اإلنترنت-ب
 ......)إضافة إلى المفضالت، تحميل: مثل(تصفح اإلنترنت  -
ــات المتقدمــة  اســتخدام محركــات البحــث باإل   - مثــل اســتخدام العالقــات   (مكان

مـن حيـث صـور، بحـث، أخبـار، خـرائط، بريـد،          المنطقية في البحث، تحكم فـي نـوع البحـث           
 ....)تقويم، ترجمة 

رســال إمثــل التــسجيل، المــشاركة، االطــالع، (التعامــل مــع المنتــديات التعليميــة  -
 .......)رسائل خاصة 

مثــل تحميــل مرفقــات، بريــد (كترونــي بإمكاناتــه المتنوعــة لالتعامــل مــع البريــد اإل -
 )صوتي
 نترنت في تدريس العلوم الشرعية واإل مهارات توظيف الحاسوب والوسائط-٢
  مهارات توظيف الوسائط المتعددة-أ

الصوت الرقمي، الصور الرقمية،   :مثل(توظيف عناصر الوسائط المتعددة الرقمية       -
 ).الرسومات الثابتة والمتحركة بأنواعها

 .) Premiereمثل بريمير (استخدام برامج الوسائط التعليمية  -
 .قمية المتخصصة بمجال العلوم الشرعيةاستخدام المستودعات الر -
  مهارات ترتبط بمجال التعلم اإللكتروني-ب
 .دارتهاإنتاج مقررات رقمية وإ -
 ..) جسور-مثل الموودل(دارة التعلم إنظمة أاستخدام  -
 -مثـال االختبـارات التفاعليـة     (استخدام تطبيقات تقييم أداء التالميـذ إلكترونيـا          -
 )نجاز ملفات اإل-سئلةبنوك األ

 .استخدام تطبيقات إعداد الفصول االفتراضية -
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 نترنت مهارات ترتبط بتقنيات الجيل الثاني لإل-ج
 ....):-Twitter-Facebookمثل (استخدام شبكات التواصل االجتماعي  -
 YouTube، Teacherمثـل  (التعامـل مـع تقنيـات وتطبيقـات مـشاركة الفيـديو        -

Tube.:( 
 ):Flicker ،…Instagramمثل (لصور التعامل مع تقنيات وتطبيقات مشاركة ا -
 ....):Podcastمثل (التعامل مع تقنيات وتطبيقات مشاركة الصوت  -
: باســــــتخدام تطبيقــــــات مثــــــل  (wikiالتعامــــــل مــــــع الموســــــوعات الــــــويكي    -

Wikipedia، Pbwork:(.... 
 Google blog ،Bloggerباســتخدام تطبيقــات مثــل   (Blogنــشاء المــدونات  إ -

:(.... 
 دام أجهزة التعلم الرقمية مهارات استخ-د
 استخدام السبورة التفاعلية وتطبيقاتها -
 جهزة التعلم النقال وتطبيقاتهاأاستخدام  -
 Data Show Projector استخدام جهاز عرض البيانات  -
 Visual Presenterاستخدام جهاز العارض البصري  -

ء متطلبـات   تتطلب أدوار معلم العلوم الشرعية المستقبلية في ضـو         :المنطلق الثاني 
 :يأتعصر التقنية ما ي

 .طالع دائم بالجديد من التقنيات، وتطبيقاتها في العملية التعليميةا -
 .الرغبة في التعامل مع التقنية -
 . على استخدام التقنية وتوظيفها في مجال التعليمالقدرة -
 على إعـداد بيئـة تعلـم تفاعليـة مـن خـالل توظيـف التقنيـة فـي تفعيـل دور                      القدرة -

 .وإيجابيتهالطالب 
 .تشجيع الطالب على االستفادة من التقنية في التعلم -

إجــراء تعــديالت تــدخل فــي بــرامج إعــداد وتأهيــل معلمــي العلــوم      :المنطلــق الثالــث
 :يأتالشرعية تتسم بما ي
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عداد والتدريب والتنمية المهنية لمسايرة متطلبات عصر التقنيـة         تطوير برامج اإل   -
 .الرقمية

 المعلمين أهدافاً جديدة تتعلق بـدور المعلـم فـي توظيـف     أن تتضمن برامج إعداد  -
 .التقنية في العملية التعليمية

ــرامج إعــداد المعلمــين فــي مناهجهــا علــى مــادة التخــصص، وطــرق        - أن ال تركــز ب
تدريسها فقط، بـل أيـضاً علـى أهـداف جديـدة تتعلـق بـدور المعلـم فـي توظيـف التقنيـة فـي                     

 .العملية التعليمية

إعداد المعلمين تدريباً مكثفاً على استخدام األنـواع المختلفـة          أن تتضمن برامج     -
  .من التقنيات الرقمية، واختيار األسلوب األمثل الستخدامها في بيئات تعليمية مختلفة

ــع  ــق الراب التغلــب علــى الــصعوبات التــي قــد تُعيــق تطــور أداء معلــم العلــوم       :المنطل
 :الشرعية، وتتضمن

ــوفي  - ــيم بتـ ــوم وزارة التعلـ ــاء   أن تقـ ــة والبـــشرية لالرتقـ ــات الماديـ ــة المتطلبـ ر كافـ
 . وزيادة نفقات التدريبهبالمستوى المهني للمعلم؛ للتغلب على قلة دخل

ضرورة تغيير ثقافة معلمي العلوم الشرعية نحـو جـدوى بـرامج التنميـة المهنيـة                  -
والعمـل علــى تحقيــق رضــا المعلمـين عــن االلتحــاق بــه؛ للتغلـب علــى عــزوفهم عــن حــضور    

 .ات التدريبيةالدور

دعم التدريب المهني والتعلم الذاتي لدى معلمي العلـوم الـشرعية؛ للتغلـب علـى                -
 . عدم تفرغ المعلمين  للقيام بالدراسة وانشغالهم

ثنــــاء الخدمــــة لتحــــديث المعــــارف المهنيــــة لــــدى  أ اســــتمرارية بــــرامج التــــدريب  -
 .المعلمين؛ لمسايرة ما يستجد من متطلبات عصر التقنية الرقمية

 ":استخدام نظم إدارة التعلم" تصميم البرنامج التدريبي بعنوان -٦
بناء على ما تقدم وعلى ضوء قائمـة المهـارات الـالزم إتقانهـا مـن قبـل معلمـي العلـوم            

 :تيةالشرعية، تم تصميم برنامج تدريبي وفقا للخطوات اآل
  تحديد أهداف التدريب-أ

مكن من مهارات اسـتخدام نظـم   تحددت أهداف التعلم في مساعدة الدارس في الت 
 .إدارة التعلم
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  تحديد محتوى البرنامج المقترح-ب
 .تضمن محتواه مهارات استخدام نظم إدارة التعلم

  اختيار أسلوب التدريس وأنشطة التعلم-ج
تم تحديد أساليب التعلم، وأنشطته على ضوء توافقها مع خصائص الدارسين، ونوع            

حيــث تــم الــشرح لمهــارات  .  األهــداف المرجــو تحقيقهــا الخبــرة الــالزم توافرهــا، وطبيعــة 
استخدام نظم إدارة التعلم، بالتطبيق العملي لبرنامج الموودل والمناقـشة مـع الطلبـة فـي       

 .مجموعة واحدة
  تجربة البحث-٧

ارتبط التساؤالن الرابع والخامس في البحث بفاعلية تدريب معلمي العلوم الـشرعية     
. م التقنيــات الرقميــة، وتحــسين االتجــاه نحــو اســتخدامها فــي إتقــانهم لمهــارات اســتخدا 
 :تية لتجربة البحثومن ثم اتبعت الخطوات اآل

 علـى عينـة مـن    قبليـاً ) بطاقـة المالحظـة، ومقيـاس االتجـاه    (تطبيق أدوات البحـث    -
 .معلمي العلوم الشرعية

إجراء المعالجة التجريبية حيث تم تجريب البرنامج المقترح في تعلم مجموعة  -
 :الدارسين من معلمي العلوم الشرعية من خالل من

 علـى الخـادم الـرئيس، ليـتم     Moodleلكتروني لنظام إدارة التعلم المـوودل    إ موقع   -أ
 .تسجيل المتدربين عليه، وإنشاء تسجيلة خاصة بكل دارس

.  لقاءات مباشرة، يتم فيها الشرح والمناقشة مع الدارسين في مجموعة واحدة-ب
ى أنـشطة يقـوم فيهـا الدارسـون بـالتمرس علـى أداء المهـارات فـي مجموعـات             ضافة إلـ  باإل

لكترونــى، حيــث اســتخدم كــل معلــم التــسجيلة      صــغيرة أو فرديــاً مــن خــالل الموقــع اإل    
الخاصة به؛ ليتمكن من أداء المهارات التي تم التدرب عليهـا، وتـصميم مقـرر رقمـي خـاص         

 لنـشاط الـتعلم، حيـث تخلـل اللقـاءات      ومن ثم اختلف أسلوب تجميع المتعلمين وفقـا     . به
 .المباشرة قيام الدارس بعديد من األنشطة التي أظهرت إيجابيته في التعلم

 متابعــة أعمــال الدارســين مــن خــالل الموقــع، وذلــك بمتابعــة تــسجيلة كــل معلــم -ج
عـداد المقـرر الخـاص بـه، وتقـديم التغذيـة            إعلى الموقع، ومتابعـة مـدى تقدمـه فـي خطـوات             

 .الراجعة
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 .بعديا) تتضمن بطاقة المالحظة، ومقياس االتجاه(تطبيق أدوات البحث  -

 .إجراء المعالجة اإلحصائية للنتائج -

 نتائج البحث ومناقشتها وتوصياته: ثالثا
  نتائج البحث ومناقشتها-١

 :يأتتم معالجة النتائج لإلجابة عن تساؤالت البحث واختبار فروضه كما ي

 :التساؤل األول
هـم فـي ضـوء    ئالواجب توافرها لدى معلمي العلـوم الـشرعية لتطـوير أدا       ما المهارات   

 متطلبات عصر التقنية الرقمية؟
في ضوء آراء المحكمين والخبراء في المجال تم التوصل إلى قائمة بالمهارات الالزمة   

نترنـت  لدى معلمي العلـوم الـشرعية، شـملت مهـارات عامـة فـي اسـتخدام الحاسـوب واإل          
تـشغيل الحاسـوب وملحقاتـه، والتعامـل مـع          : شـملت مهـارات كـل مـن       بنـود،   ) ٩(تضمنت  

نترنـت فـي تـدريس العلـوم الـشرعية      مهارات توظيف الحاسوب والوسائط واإل اإلنترنت، و 
الــــتعلم توظيــــف الوســــائط المتعــــددة، و: بنــــدا شــــملت مهــــارات كــــل مــــن) ١٧(تــــضمنت 

وقـد تـم   . لـتعلم الرقميـة  نترنـت، واسـتخدام أجهـزة ا      اإللكتروني، وتقنيـات الجيـل الثـاني لإل       
 .)١ملحق(عرضها في إجراءات البحث 

 :التساؤل الثاني
ما درجة توافر هذه المهارات لدى معلمي العلوم الشرعية للقيام بأدوارهم في ضوء          

 متطلبات عصر التقنية الرقمية؟ 
هـذه االسـتبانة علـى    اشـتملت  وقـد   ،معلمـي العلـوم الـشرعية    على  تم تطبيق استبانة    

هــارات الــالزم توافرهــا لــدى معلمــي العلــوم الــشرعية لتطــوير أدائهــم فــي ضــوء       قائمــة الم
 معلمــي العلــوم   علــى جميــع  ســتبانة  اال وزيــع تــم ت وقــد   ،متطلبــات عــصر التقنيــة الرقميــة   

 التعليمية الرياضمكتبي الرائد والدرعية بمنطقة   ب المرحلة المتوسطة الشرعية بمدارس   
ــددهم  ــالغ عـ ــاً) ١١٢(البـ ــد تـــم اســـ ، معلمـ ــددوقـ ــتبانة) ٦٨ (ترجاع عـ ــائج  . اسـ ــاءت نتـ ــد جـ وقـ

 : تي وصفياً على النحو اآلةناستباال
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 نترنتمهارات عامة فى استخدام الحاسوب واإل:  المحور األول -١
" تـشغيل الحاسـوب وملحقاتـه     "النتائج العامة للمحـور الفرعـي األول        ) ٦(يوضح جدول   

 :  تيالنحو اآلالتي أشارت إليها نتائج معلمي العلوم الشرعية على 
 تشغيــــل الحاسوب وملحقاته: نتائج االستجابات للمحور الفرعي): ٦(جدول 

 ضئيل متوسط كبيرة العبارات م
الوزن 
 النسبي

االتجاه 
 العام 

 الترتيب

 ١٢ ٣٠ ٢٦ ك
 )١(بند  ١

٪ ١٧٫٦٥ ١٧٫٦٥ ١٧٫٦٥ 
 ٣ متوسط ٧٣٫٥٣

 ١٢ ٣٠ ٢٦ ك
 )٢(بند  ٢

٪ ١٧٫٦٥ ٤٤٫١٢ ٣٨٫٢٤ 
 ٣ متوسط ٧٣٫٥٣

 ٨ ٣١ ٢٩ ك
 )٣(بند  ٣

٪ ١١٫٧٦ ٤٥٫٥٩ ٤٢٫٦٥ 
 ٢ متوسط ٧٦٫٩٦

 ٨ ٣٠ ٣٠ ك
 )٤(بند  ٤

٪ ١١٫٧٦ ٤٤٫١٢ ٤٤٫١٢ 
 ١ متوسط ٧٧٫٤٥

 ١٨ ٣٠ ٢٠ ك
 )٥(بند  ٥

٪ ٢٦٫٤٧ ٤٤٫١٢ ٢٩٫٤١ 
 ٤ متوسط ٦٧٫٦٥

 ١ متوسط ٧٣٫٨٢ متوسط األوزان النسبية

تـــشغيل "أن النتـــائج النهائيـــة للمحـــور الفرعـــي األول ) ٦(ول يتــضح مـــن اســـتقراء جـــد 
". متوسـط "سـتجابات   واالتجـاه العـام لال    ) ٪٧٣٫٨٢(جاء بوزن نسبي    " الحاسوب وملحقاته 

ــد "حيــــث حــــصل  ــام ) ٪٧٧٫٤٥(علــــى المرتبــــة األولــــى بــــوزن نــــسبي   " ٤البنــ ــاه العــ واالتجــ
خيـــرة بـــوزن نـــسبي  علـــى المرتبـــة األ" ٥البنـــد "، فـــى حـــين حـــصل  "متوســـط"ســـتجابات لال

 ".متوسط"ستجابات واالتجاه العام لال) ٪٦٧٫٦٥(
التــي " التعامــل مــع اإلنترنــت  "النتــائج العامــة للمحــور الفرعــي    ) ٧(كمــا يوضــح جــدول   

 :  تيأشارت إليها استجابات معلمي العلوم الشرعية على النحو اآل
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 تنترنالتعامل مع اإل: نتائج االستجابات للمحور الفرعي): ٧(جدول 

 ضئيل متوسط كبيرة العبارات م
الوزن 
 النسبي

االتجاه 
 العام 

 الترتيب

 ١٨ ٣٠ ٢٠ ك
 )٦(بند  ١

٪ ٢٦٫٤٧ ٤٤٫١٢ ٢٩٫٤١ 
 ٢ متوسط ٦٧٫٦٥

 ١٠ ٣٨ ٢٠ ك
 )٧(بند  ٢

٪ ١٤٫٧١ ٥٥٫٨٨ ٢٩٫٤١ 
 ١ متوسط ٧١٫٥٧

 ٣٠ ١٠ ٢٨ ك
 )٨(بند  ٣

٪ ٤٤٫١٢ ١٤٫٧١ ٤١٫١٨ 
 ٣ متوسط ٦٥٫٦٩

 ١٨ ٣٠ ٢٠ ك
 )٩(ند ب ٤

٪ ٢٦٫٤٧ ٤٤٫١٢ ٢٩٫٤١ 
 ٢ متوسط ٦٧٫٦٥

 ٢ متوسط ٦٨٫١٤ متوسط األوزان النسبية
" التعامـل مـع اإلنترنـت     "أن النتائج النهائية للمحـور الفرعـي الثـاني          ) ٧(يتضح من جدول    

" ٧بنــد "حيــث حــصل ". متوســط"ســتجابات واالتجــاه العــام لال) ٪٦٨٫١٤(جــاء بــوزن نــسبي 
، فـى حـين     "متوسط"ستجابات  واالتجاه العام لال  ) ٪٧١٫٥٧(مرتبة األولى بوزن نسبي     على ال 

ســتجابات واالتجــاه العــام لال) ٪٦٥٫٦٩(علــى المرتبــة األخيــرة بــوزن نــسبي  " ٨بنــد "حــصل 
 ".متوسط"
مهــارات توظيــف الحاســوب والوســائط واالنترنــت فــى تــدريس :  المحــور الثــانى -٢

 العلوم الشرعية
مهــارات توظيــف الوســائط   " النتــائج العامــة للمحــور الفرعــي األول    )٨(يوضــح جــدول  

 : يتالتى أشارت إليها استجابات معلمي العلوم الشرعية على النحو اآل" المتعددة
 مهارات توظيف الوسائط المتعددة: نتائج االستجابات للمحور الفرعي): ٨(جدول 

 ضئيل متوسط كبيرة العبارات م
الوزن 
 النسبي

االتجاه 
 عام ال

 الترتيب

 ٥٥ ١٠ ٣ ك
 )١٠(بند  ١

٪ ٨٠٫٨٨ ١٤٫٧١ ٤٫٤١ 
 ١ ضئيل ٤١٫١٨

 ٦٥ ٣ ٠ ك
 )١١(بند  ٢

٪ ٩٥٫٥٩ ٤٫٤١ ٠٫٠٠ 
 ٢ ضئيل ٣٤٫٨٠

 ٦٥ ٣ ٠ ك
 )١٢(بند  ٣

٪ ٩٥٫٥٩ ٤٫٤١ ٠٫٠٠ 
 ٢ ضئيل ٣٤٫٨٠

 ٣ ضئيل ٣٦٫٩٣ متوسط األوزان النسبية
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مهـــارات توظيـــف "نهائيـــة للمحـــور الفرعـــي األول  أن النتـــائج ال) ٨(يتـــضح مـــن جـــدول  
حيث ". ضئيل"ستجابات  واالتجاه العام لال  ) ٪٣٦٫٩٣(جاء بوزن نسبي    " الوسائط المتعددة 

ــوزن نــسبي     " ١٠البنــد "حــصل  ــى المرتبــة األولــى ب ســتجابات واالتجــاه العــام لال ) ٪٤١٫١٨(عل
) ٪٣٤٫٨٠(خيـرة بـوزن نـسبى       علـى المرتبـة األ    " ١٢البنـد "، و "١١البنـد   "، فـى حـين حـصل        "ضئيل"

 ".ضئيل "ستجابات واالتجاه العام لال
مهــارات تــرتبط بمجــال "النتــائج العامــة للمحــور الفرعــي الثــاني ) ٩(كمــا يوضــح جــدول 

 :  التي أشارت إليها نتائج معلمي العلوم الشرعية على النحو اآلتي " التعلم اإللكتروني
 هارات ترتبط بمجال التعلم اإللكترونيم: النتائج العامة للمحور الثاني) ٩(جدول 

 ضئيل متوسط كبيرة العبارات م
الوزن 
 النسبي

االتجاه 
 العام 

 الترتيب

 ٦٨ ٠ ٠ ك
 )١٣(بند  ١

٪ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ 
 ٢ ضئيل ٣٣٫٣٣

 ٦٨ ٠ ٠ ك
 )١٤(بند  ٢

٪ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ 
 ٢ ضئيل ٣٣٫٣٣

 ٦٥ ٣ ٠ ك
 )١٥(بند  ٣

٪ ٩٥٫٥٩ ٤٫٤١ ٠٫٠٠ 
 ١ ضئيل ٣٤٫٨٠

 ٦٨ ٠ ٠ ك
 )١٦(بند  ٤

٪ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ 
 ٢ ضئيل ٣٣٫٣٣

 ٤ ضئيل ٣٣٫٧٠ متوسط األوزان النسبية

مهـارات تـرتبط بمجـال      "أن النتائج النهائية للمحور الفرعي الثاني       ) ٩(يتضح من جدول    
حيـث  ". ضـئيل "جابات  ستواالتجاه العام لال  ) ٪٣٣٫٧٠(جاء بوزن نسبي    " التعلم اإللكتروني 

ســتجابات واالتجــاه العــام لال) ٪٣٤٫٨٠(علــى المرتبــة األولــى بــوزن نــسبي  " ١٥البنــد "حــصل 
) ٪٣٣٫٣٣( البنــود األخــرى علــى المرتبــة األخيــرة بــوزن نــسبى       ت، فــي حــين حــصل  "ضــئيل"

 ".ضئيل"ستجابات واالتجاه العام لال
مهـــارات تـــرتبط "الـــث النتـــائج العامـــة للمحـــور الفرعـــي الث ) ١٠(كـــذلك يوضـــح جـــدول  

التي أشارت إليها نتائج معلمي العلوم الشرعية على النحـو    " بتقنيات الجيل الثاني لإلنترنت   
 :  ي تاآل
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 نترنتمهارات ترتبط بتقنيات الجيل الثاني لإل: النتائج العامة للمحور الفرعي) ١٠(جدول 

 ضئيل متوسط كبيرة العبارات م
الوزن 
 النسبي

االتجاه 
 العام 

 رتيبالت

 ١٠ ٢٠ ٣٨ ك
 )١٧(بند  ١

٪ ١٤٫٧١ ٢٩٫٤١ ٥٥٫٨٨ 
 ١ كبير %٨٠٫٣٩

 ٥٤ ١٠ ٤ ك
 )١٨(بند  ٢

٪ ٧٩٫٤١ ١٤٫٧١ ٥٫٨٨ 
 ٢ ضئيل %٤٢٫١٦

 ٥٤ ١٠ ٤ ك
 )١٩(بند  ٣

٪ ٧٩٫٤١ ١٤٫٧١ ٥٫٨٨ 
 ٢ ضئيل %٤٢٫١٦

 ٥٤ ١٠ ٤ ك
٤ 

بند 
)٧٩٫٤١ ١٤٫٧١ ٥٫٨٨ ٪ )٢٠ 

 ٢ ضئيل %٤٢٫١٦

 ٥٤ ١٠ ٤ ك
 )٢١(د بن ٥

٪ ٧٩٫٤١ ١٤٫٧١ ٥٫٨٨ 
 ٢ ضئيل %٤٢٫١٦

 ٥٨ ١٠ ٠ ك
)٢٢(بند  ٦

٪ ٨٥٫٢٩ ١٤٫٧١ ٠٫٠٠ 
 ٣ ضئيل %٣٨٫٢٤

 ٢ ضئيل %٤٧٫٨٨ متوسط األوزان النسبية

مهــارات " أن النتــائج النهائيــة للمحــور الفرعــي الثالــث  ) ١٠(يتــضح مــن اســتقراء جــدول  
ــان   ــل الثـ ــات الجيـ ــرتبط بتقنيـ ــتتـ ــسبي   " ى لإلنترنـ ــوزن نـ ــاء بـ ــام  ) ٪٤٧٫٨٨(جـ ــاه العـ واالتجـ

) ٪٨٠٫٣٩(علــى المرتبــة األولــى بــوزن نــسبي   " ١٧البنــد "حيــث حــصل ". ضــئيل"ســتجابات لال
على المرتبـة األخيـرة بـوزن    " ٢٢البند "، في حين حصل " كبيرة"ستجابات  واالتجاه العام لال  

 ".ضئيل"ستجابات واالتجاه العام لال) ٪٣٨٫٢٤(نسبي 
ســتخدام امهــارات "النتــائج العامــة للمحــور الفرعــي الرابــع   ) ١١(وأخيــرا يوضــح جــدول  

 :  تيالتي أشارت إليها نتائج معلمي العلوم الشرعية على النحو اآل" جهزة التعلم الرقميةأ
 مهارات استخدام أجهزة التعلم الرقمية: النتائج العامة للمحور الفرعي) ١١(جدول 

 ضئيل سطمتو كبيرة العبارات م
الوزن 
 النسبي

االتجاه 
 العام 

 الترتيب

 ١٠ ٢٠ ٣٨ ك
١ 

بند 
)٧٩٫٤١ ١٤٫٧١ ٥٫٨٨ ٪ )٢٣ 

 ٢ ضئيل ٤٢٫١٦

 ٥٤ ١٠ ٤ ك
٢ 

بند 
)٧٩٫٤١ ١٤٫٧١ ٥٫٨٨ ٪ )٢٤ 

 ٢ ضئيل ٤٢٫١٦
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 ضئيل سطمتو كبيرة العبارات م
الوزن 
 النسبي

االتجاه 
 العام 

 الترتيب

 ٨ ٣٠ ٣٠ ك
٣ 

بند 
)١١٫٧٦ ٤٤٫١٢ ٤٤٫١٢ ٪ )٢٥ 

 ١ متوسط ٧٧٫٤٥

 ٥٤ ١٠ ٤ ك
٤ 

بند 
)٧٩٫٤١ ١٤٫٧١ ٥٫٨٨ ٪ )٢٦ 

 ٢ ئيلض ٤٢٫١٦

 ١ متوسط ٥٠٫٩٨ متوسط األوزان النسبية

ــائج النهائيــة للمحــور الفرعــي الرابــع    ) ١١(يتــضح مــن اســتقراء جــدول    مهــارات "أن النت
واالتجاه العـام لالسـتجابات    ) ٪٥٠٩٨(جاء بوزن نسبي    " ستخدام أجهزة التعلم الرقمية   ا
واالتجــاه ) ٪٧٧٫٤٥(مرتبــة األولــى بــوزن نــسبي   علــى ال" ٢٥البنــد "حيــث حــصل  ". متوســط"

علـى المرتبـة األخيـرة بـوزن     " ٢٦البند  "، فى حين حصل حصل      "متوسط"العام لالستجابات   
 ".ضئيل"واالتجاه العام لالستجابات ) ٪٤٢٫١٦(نسبي 

مهـــارات عامـــة فـــى اســـتخدام   :أن النتـــائج النهائيـــة للمحـــور األول ممـــا ســـبق يتـــضح 
، كــذلك النتــائج "متوســط"ظهــرت أن االتجــاه العــام لالســتجابات  أ: نترنــتالحاســوب واإل

نترنـــت فــى تـــدريس  مهـــارات توظيــف الحاســـوب والوســائط واإل  "النهائيــة للمحـــور الثــاني   
كــان االتجــاه العــام لالســتجابات ضــعيفة، ممــا يــشير إلــى عــدم تــوافر       " العلــوم الــشرعية 

 عـصر التقنيـة الرقميـة، ومـن         المهارات الالزمة لمعلمي العلوم الشرعية فى ضوء متطلبـات        
 .ثم يؤكد على أهمية وضع تصور لتطوير أداء المعلمين

 :ويمكن تفسير هذه النتيجة بما يأتي
أن برامج إعداد معلمي العلوم الـشرعية ال تتـضمن إعـداداً تقنيـاً كافيـاً؛ حيـث إن         -

الب هـــذه البـــرامج ال تـــزال تركـــز علـــى الطـــرق واالســـتراتيجيات التقليديـــة فـــي إعـــداد الطـــ  
 .المعلمين

عــدم تخــصيص فتــرات زمنيــة مناســبة لتــدريب معلمــي العلــوم الــشرعية أثنــاء        -
 .الخدمة على المهارات التقنية المختلفة؛ إذ إن مدة أية دورة تدريبية ال تزيد عن أسبوع

عدم تجهيز كثير من المـدارس بالوسـائل والتقنيـات الحديثـة، جعـل كثيـراً مـن                  -
 .ت إلى تنمية نفسه تقنياً لعدم جدوى هذا اإلعدادمعلمي العلوم الشرعية ال يلتف
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النقص الحاد في أعداد معلمي العلوم الـشرعية المتخصـصين، جعـل كثيـراً مـن                 -
المــدارس تــسند تدريــسها لغيــر المتخصــصين، وذلــك بــالطبع يــصرف جــل اهتمــامهم إلــى    

 .التنمية المعرفية على حساب التنمية المهنية والتقنية

نحو استخدام التقنية فـي التـدريس نتيجـة عـدم وجـود             ضعف دافعية المعلمين     -
 .حوافز تشجيعية الستخدامها في تجويد وتحسين العملية التعليمية

 وعـي  التـي أثبتـت ضـعف     ) ٢٠٠٠(وتتفق هذه النتيجة مع دراسات كل من عبـد المجيـد            
التـي أكـدت علـى    ) ٢٠٠٥(أمـين    التعلـيم، ودراسـة    تكنولوجيـا  بمـستحدثات  العلـوم  معلمي
التعلـيم، ودراسـة عبـد الحميـد         تكنولوجيـا  بمـستحدثات  الفنيـة  التربية معلمي وعيضعف  

ــي أثبتـــت ) ٢٠٠٨(  العربيـــة بالمملكـــة الخاصـــة االحتياجـــات ذوي معلمـــي ضـــعف وعـــي  التـ
 .التعليم تكنولوجيا مستحدثات بتوظيف السعودية

ضـوء  ما التصور المقترح لتطوير أداء معلـم العلـوم الـشرعية فـي              : التساؤل الثالث 
 متطلبات عصر التقنية الرقمية؟

تم إعداد تصور مقترح ترتكز فكرته على وضع إطار عام يوضح كيف يمكن االرتقاء              
. بمستوى أداء المعلم إلحداث التطور المطلـوب لمواكبـة متطلبـات عـصر التقنيـة الرقميـة        

ــى أربعــة منطلقــات رئيــسة تــضمنت      إوقــد تــم عرضــه ضــمن     : جــراءات البحــث، ارتكــز عل
مجـاالت اسـتخدام التقنيـة،     فـي  م أو أثنـاء عملهـ  مالمعلمين أثنـاء إعـداده   تدريب ضرورة

إجـــراء وأدوار معلـــم العلـــوم الـــشرعية المـــستقبلية فـــي ضـــوء متطلبـــات عـــصر التقنيـــة،  و
تعديالت في برامج إعداد وتأهيـل معلمـي العلـوم الـشرعية، والتغلـب علـى الـصعوبات التـي              

 .شرعيةقد تُعيق تطور أداء معلم العلوم ال

 :التساؤل الرابع
ما فاعلية التصور المقترح في إتقان معلمي العلوم الشرعية للمهارات التي تمكنهم 

 من أداء أدوارهم في ضوء متطلبات عصر التقنية الرقمية؟
اســتخدام نظــم "تــم إعــداد برنــامج تــدريبي لتنميــة إحــدى مهــارات اســتخدام التقنيــة   

 :ييأتمعلما ما ) ٢٢(لتجريب على عينة من ، حيث تبين من نتائج ا"دارة التعلمإ
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ال توجـد فـروق ذات   "تم التحقق مـن الفـرض    و ،تم معالجة النتائج لإلجابة عن السؤال     
بــين متوســط درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة فــي ) ٠٫٠٥(عنــد مــستوى داللــة إحــصائية 

ــائج  وبعــد ". التطبيــق القبلــي والبعــدي فــي بطاقــة المالحظــة لرصــد أداء المهــارات      رصــد النت
 :ي ت توصلت الباحث إلى الجدول اآلSPSSعن طريق برنامج ) T-test(وتحليلها باستخدام 

داللة الفروق بين بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية قبلياً وبعدياً ): ١٢(جدول 
 فى بطاقة المالحظة

المجمو
 عة

 العدد
المتوس
 ط

االنحراف 
 المعياري

 ح.د
قيمة 

 "ت"
 الداللة

 مستوى
 الداللة

 ٢٫٢٥٣ ١١٫١٤ ٢٢ القبلي 

 ٢٫٣٩٤ ٢٥٫٢٧ ٢٢ البعدي
٠٫٠٠٠ ٢٠٫١٦٩ ٤٢ 

دالة عند 
 مستوى 
٠٫٠١ 

، وهـذا يـدل علـى وجـود فـروق      )٠٫٠٠ (هوويتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة       
 بين متوسطات درجات التطبيـق القبلـي والتطبيـق البعـدي لبطاقـة المالحظـة                دالة إحصائياً 

ومتوسـط  ) ١١٫١٤ (هـو ن متوسـط درجـات التطبيـق القبلـى     إ، حيث )٠٫٠١(ستوى الداللة  عند م 
 وقبـول الفـرض   ومـن ثـم تـم رفـض الفـرض الـصفري       ). ٢٥٫٢٧ (هـو درجات التطبيـق البعـدي      

 داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات التطبيـق القبلـي      ووجد فرق ذ  ي :البديل الذي نص على   
ــارى   ــواد    الوالتطبيـــق البعـــدي فـــي الجانـــب المهـ ســـتخدام نظـــم إدارة الـــتعلم لمعلمـــي المـ

 .ستخدام البرنامج المقترحايرجع إلى لصالح التطبيق البعدي الشرعية 
 :ويمكن تفسير هذه النتيجة بما يأتي

لممارســة الفعليــة والخبــرة الحقيقــة فــى  ل المقتــرح الفرصــة للمتــدربين أتــاح التــصور -
يــق مــا اكتــسبوه مــن تعلــم   اســتخدام التقنيــة فــى مجــال العلــوم الــشرعية، وتطب   

 .بالتطبيقات العملية

تنظيم محتوى التصور المقترح جعل المعلم هـو محـور التـدريب ممـا دفعـه للتقـدم                   -
بصورة ملحوظة فـي اكتـساب المهـارات التقنيـة التـي يتـدرب عليهـا ويحـرص علـى           

 .إتقانها



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٨٣

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 مـن  حالتـصور المقتـر    يـوفره  ما خالل من التدريب أثناء وفاعليتهم المعلمين نشاط -
 .أدى إلى اكتساب المهارات التقنية المتضمنة بكفاءة عالية متنوعة أنشطة

 أدي ممــا وســرعتهم، )المعلمــين(المتــدربين  تفــاوت قــدرات راعــي التــصور المقتــرح -
 .لها المتضمنة وإتقانهم للمهارات واكتسابهم تفاعلهم زيادة إلى

 مــن الرقميــة التقنيــات فرهتــو لمــا نظــراً للمتــدربين، التــصور المقتــرح وإثارتــه جاذبيــة -
 الـصفي  التعلـيم  رتابـة  مـن ) المعلـم ( المتـدرب  تخـرج  حركية ومرئية صوتية مؤثرات
 .عليها يتدرب التي المهارات ترسيخ على وعمل المتدرب، فاعلية من زاد المجرد،

 تـدريبي  برنامج فاعلية أثبتت التي) ٢٠٠٧ (حسين دراسة نتائج مع النتيجة هذه وتتفق
 التربيـة،  بكليات المعلمين للطالب التدريسي األداء تنمية في اإللكتروني تعليمال على قائم

 الثـانوي  التعلـيم  معلمي دور لتفعيل مقترح تصور فاعلية أثبتت التي) ٢٠١٠ عزازي، (ودراسة
 أثبتـت  التـي ) ٢٠١٣ (الـاله  عبـد  ودراسة واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا باستخدام العام
 التدريـسية  المهـارات  تنميـة  في المدمج اإللكتروني التعلم على قائم يبيتدر برنامج فاعلية
 .العربية اللغة معلمي الطالب لدى

 :التساؤل الخامس
ــوم الــشرعية نحــو          ــصور المقتــرح فــي تحــسين اتجاهــات معلمــي العل ــا فاعليــة الت م

 استخدام التقنية الرقمية؟
بـين  ) ٠٫٠٥(عنـد مـستوى     ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية         "تم التحقـق مـن الفـرض        

 القبلــي والبعــدي فــي مقيــاس  ينمتوســط درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقــ 
 :يأتوقد بينت النتائج ما ي. "االتجاه نحو استخدام التقنيات الرقمية

داللة الفروق بين بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية قبلياً وبعدياً ): ١٣(جدول 
 هفى مقياس االتجا

 المتوسط المقياس المجموعة
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 ١٠٫٧٢٦ ٧٥٫٢٣ القبلي 

 البعدي

المحور األول 
الثقة في أهمية "

وجدوى التقنيات 
 "الرقمية

٨٫٢٥٠ ١٥١٫٨٢ 
٠٫٠٠٠ ٢٦٫٥٤٩ 

دالة عند 
 مستوى 
٠٫٠١ 
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 المتوسط المقياس المجموعة
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 ١٠٫١٨٧ ٣٨٫٦٤ القبلي 

 البعدي

المحور الثاني 
االهتمام "

بالتقنيات 
 "قميةالر

٩٫٩٦٥ ٥٨٫٥٠٠ 
٠٫٠٠٠ ٦٫٥٣٨ 

دالة عند 
 مستوى 
٠٫٠١ 

 ١٢٫١٨٦ ١١٣٫٨٦ القبلي 

 البعدي
  كلي-المقياس

١٣٫٨٤١ ٢١٠٫٣٢ 
٠٫٠٠٠ ٢٤٫٥٣٣ 

دالة عند 
 مستوى 
٠٫٠١ 

، وهـذا يـدل علـى وجـود فـروق           )٠٫٠٠(أن مـستوى الداللـة مـساوياً        ) ١٣(يتضح من جـدول     
 القبلــي والبعــدي لمقيــاس االتجــاه عنــد   ين بــين متوســطات درجــات التطبيقــ  ائياًدالــة إحــص 

، وذلك للمقياس ككل، ولكل محـور علـى حـدة، ومـن ثـم تـم رفـض              )٠٫٠١(مستوى الداللة   
وجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطي   ت"قبــول الفــرض البــديل  الفــرض الــصفري و

تجاه نحو اسـتخدام التقنيـات الرقميـة لـدى        درجات التطبيق القبلي والتطبيق البعدي في اال      
  ". لصالح التطبيق البعديمعلمي المواد الشرعية

 :ويمكن تفسير هذه النتيجة بما يأتي
أتــاح التــصور المقتــرح الســتخدام التقنيــات الرقميــة التواصــل بــين معلــم العلــوم     -١

وفــر ذلــك بيئــة  ، وقــد )إلــخ...الكمبيــوتر، واإلنترنــت،  (الــشرعية وزمالئــه عبــر هــذه التقنيــات   
 . تقوي من اتجاهاته نحو استخدام هذه التقنيات) المعلم(تعليمية مريحة للمتدرب 

التدريب المتدرج على استخدام التقنيات الرقمية من خالل التصور المقترح أتـاح             -٢
للمعلمين معرفة أهميـة وقيمـة هـذه التقنيـات فـي نـواح معينـة يـصعب ممارسـتها بـالطرق                    

 .الصفية التقليدية

ــاً فـــي ممارســـة هـــذه    تف -٣ اعـــل المعلـــم وإيجابيتـــه فـــي أثنـــاء التـــدريب جعلـــه راغبـ
التقنيــات التعليميــة مــستقبالً مــع طالبــه، ممــا يقــوي اتجاهــه نحــو هــذه التقنيــات باعتبارهــا      

 . إحدى الركائز المهمة إلنجاح العملية التعليمية



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٨٥

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

يهـــات التـــصور المقتـــرح  فيـــه مرونـــة تتـــيح للمعلـــم أثنـــاء التـــدريب أن يتلقـــي توج -٤
المدرب لتعديل المهارة وتنميتها بصورة شخصية بعيداً عن الزمالء مما يعفيه من الحـرج،      

 .وذلك ينمي اتجاهه نحو استخدام التقنيات الرقمية المتضمنة في التدريب

ــارهم وآرائهـــم     -٥ ــدربين علـــى طـــرح أفكـ ــاعد التـــصور المقتـــرح المعلمـــين المتـ سـ
ــي     ــر طيـــب فـ ــه أثـ ــل، وذلـــك لـ ــوات   واستفـــساراتهم دون خجـ ــو قنـ ــاتهم نحـ ــة اتجاهـ  تنميـ

 .استخدام التقنيات الرقمية

 اتجاهات إيجابية أثبتت التي) ٢٠٠٧ (ارحيمة من كل دراسات مع النتيجة هذه وتتفق
 لمنطقــة والتعلــيم التربيــة مديريــة فــي التعلــيم تكنولوجيــا نحــو اإلســالمية التربيــة معلمــي
 الـتعلم  علـى  قـائم  تـدريبي  برنـامج  يـة فاعل أثبتـت  التـي ) ٢٠١٠ (أحمـد  ودراسـة  الرابعـة،  عمان

 المعلمــات، الطالبــات لــدى اإللكترونــي التعلــيم نحــو االتجــاه تنميــة فــي المــدمج اإللكترونــي
 اإللكترونـي  الـتعلم  علـى  قـائم  تـدريبي  برنـامج  فاعليـة  أثبتـت  التـي ) ٢٠١٣ (الـاله  عبد ودراسة
 .العربية اللغة لميمع الطالب لدى اإللكتروني التعلم نحو االتجاه تنمية في المدمج

  توصيات البحث-٢
 :حث باآلتيايوصي البالبحث في ضوء نتائج 

تضمين برامج تدريب معلمي العلوم الشرعية كل مـا يـسهم فـي تمكيـنهم مـن                  )١
ساســـية فـــي اســـتخدام النقنيـــة الرقميـــة وتوظيفهـــا فـــي العمليـــة       المهـــارات األ
 . للتصور المقترح بالبحثالتعليمية وفقاً

ومواكبتها للتغيـرات   ) قبل الخدمة وأثناءها  (امج إعداد المعلمين    ضرورة تطوير بر   )٢
 .الجديدة والمستحدثات التكنولوجية

 بحيـث يـشتمل علـى قـدرٍ     بمجال تدريب المعلـم المـستمر أثنـاء الخدمـة      االهتمام )٣
 . من نظم التقنية الرقمية وتوظيفها في العملية التعليميةكافٍ

تـــه لتـــشمل هـــذه النوعيـــة الجديـــدة مـــن   االهتمـــام بإعـــداد المعلـــم وتنميـــة كفايا  )٤
 .متطلبات دوره في ضوء متطلبات عصر التقنية، ووصف برامج اإلعداد المناسبة

المعلـم،   إعـداد  فـي بـرامج    لكترونـي اإل الـتعلم  إلـى  التقليدي التعليم من االنتقال )٥
 .الشبكة نقل المادة العلمية على الحديثة من التقنية وتطبيق
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لتقنية الرقمية وتوظيفها في المناهج الدراسية لطلبة       تضمين مهارات استخدام ا    )٦
 .كليات التربية

ثنــاء أتهيئــة الفرصــة لطلبــة كليــات التربيــة لممارســة اســتخدام التقنيــة الرقميــة      )٧
 .تعلمهم لكي يكتسبوا خبرة الممارسة

ساسية الستخدام  العمل على كل ما يعزز من تمكن المعلمين من المهارات األ           )٨
 . العملية التعليميةالتقنية الرقمية في

ساسـية  االهتمام بإزالة المعوقات التي تحد من تمكن المعلمين من المهـارات األ            )٩
 .نترنت والوسائط ووضع الحلول المناسبة لهافي استخدام الحاسب واإل

 فــي توظيــف المهــارات األساســية  تــساعد المعلمــينتهيئــة البيئــة المناســبة التــي   )١٠
 .نواحي العملية التعليميةستخدام التقنية الرقمية في شتى ال

 : مقترحات البحث-٣
 :ييأتاستكماال لما بدأته الدراسة فإن الباحث يقترح إجراء ما 

إجراء المزيد من الدراسات والبحوث المستقبلية حول سبل تعزيز درجة تمكـن          )١
 .معلمي العلوم الشرعية من المهارات األساسية في استخدام التقنية الرقمية

لية التصور المقترح علـى معلمـات العلـوم      اعتجريبية لمعرفة ف  إجراء دراسة شبه     )٢
 . الشرعية

ــوم         )٣ ــدريس العلـ ــي تـ ــة فـ ــة الرقميـ ــة توظيـــف التقنيـ ــة فاعليـ ــة لمعرفـ ــراء دراسـ إجـ
 .الشرعية

إجــراء دراســة مــشابهة للطالبــات فــي كليــات التربيــة تخــصص العلــوم الــشرعية،   )٤
 .علميةلمعرفة فاعلية استخدام التقنية الرقمية في العملية الت

 
@      @      @ 
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 المراجع
 :أوالً المراجع العربية

 رؤيـة لمواكبـة المنـاهج لمتطلبـات     –مناهج التعليم العـام فـي الميـزان         ): ٢٠٠١(إبراهيم، مجدي عزيز     •

المـؤتمر   مناهج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصـرة،       "–عصر المعرفة والتكنولوجيا    

 . يوليو الجمعية المصرية ، القاهرة ، جامعة عين شمس ٢٥ – ٢٤، العلمي الثالث عشر

مــدى تــوافر التقنيــات التعليميــة التــي تــستخدم فــي تــدريس كتــب  ): ٢٠١٢(أبــو لطيفــة، شــادي فخــري  •

التربية اإلسـالمية للمرحلـة األساسـية المتوسـطة ودرجـة اسـتخدام المعلمـين والمعلمـات لهـا فـي            

 .٣٥٦ – ٣١٩، ص ص )١٠٤(٢٦، الكويت، التربويةالمجلة  .محافظة الطفيلة، األردن

 تنميـة  فـي  المـدمج  اإللكترونـي  الـتعلم  علـى  قـائم  تـدريبي  برنـامج  فاعلية). ٢٠١٠ (كمال فاطمة أحمد، •

 دراسات. المعلمات الطالبات لدى اإللكتروني التعليم نحو واالتجاه األسرية التربية تدريس مهارات

 .٢٠٩ - ١٥٨ ، )١٦٢( ع ،مصر- التدريس وطرق المناهج فى

تطــوير بــرامج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة فــي ضــوء متطلبــات     ): ٢٠٠٣(األدغــم، رضــا أحمــد حــافظ   •

 .جامعة المنصورة/ ، دمياط مجلة كلية التربيةالعصر ومتغيراته، 

 التعلـيم  تكنولوجيـا  نحـو  اإلسـالمية  التربيـة  معلمي اتجاهات )٢٠٠٧(أرحيمة، ميساء قاسم رفيـق    •

 كليــة العلــوم التربويــة،  . ماجــستيررســالة  ،الرابعــة عمــان لمنطقــة والتعلــيم لتربيــةا مديريــة فــي

 .ان عمَّ،األردن، الجامعة األردنية

مـدى تمكـن طالـب التربيـة     ): م٢٠٠٥(األَكلُبي، مفلح دخيل مفلح السعدي؛ عالم، إبـراهيم بـن أحمـد      •

مجلــة وتقنيــات التعلــيم، اإلســالمية المعلــم فــي كليــات المعلمــين مــن إنتــاج واســتخدام الوســائل     

  .٣٣٩-٣٣٣،ص ص٥ع ،السعودية –، كلية المعلمين بالباحة البحوث التربوية

 التعلــيم تكنولوجيــا بمــستحدثات الفنيــة التربيــة معلمــي وعــي مــدى. )٢٠٠٥(أمــين، مجــدي محمــود   •

 .٢١٢ - ١٧٦ ، ١ع ،٢١مج ،مصر- بأسيوط التربية كلية مجلة. استخدامها نحو واتجاهاتهم

دور مـنهج العلـوم الـشرعية فـي تعزيـز األمـن          ): ٢٠٠٨(، جبير بن سليمان بـن سـمير العلـوي           الحربي •

 .، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة أم القرىالفكري لدى طالب الصف الثالث الثانوي

 األداء تنميـة  فـي  اإللكترونـي  التعلـيم  علـى  قـائم  تـدريبي  برنـامج  فاعليـة  )٢٠٠٧(حسين، عمرو جالل     •

 - ٢٠٥ ، ٣ ج ،١٣٣ ع ،مـصر  - ) األزهـر  جامعـة ( التربيـة . التربيـة  بكليـات  المعلمين للطالب يالتدريس

٢٦٦.  
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واقع استخدام الحاسب اآللي في العملية التعليميـة   ): ٢٠٠٨(الدوبي، باسم بن طلحة عبد الرحمن        •

نة مكة للصفوف األولية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمي ومشرفي الحاسب اآللي بمدي

 . ، كلية التربية، جامعة أم القرى) غير منشورة(رسالة ماجستير  . المكرمة

واقع أداء معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء المعـايير   ): ٢٠١٠(الزهراني، محمد مفرح علي      •

 .، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة أم القرىالمهنية المعاصرة وعالقة ذلك بتحصيل طالبهم

 فـي تحـصيل طلبـة       هتـصميم موقـع تعليمـي علـى اإلنترنـت وقيـاس أثـر             ): ٢٠١١(سالمة، إبراهيم أحمد     •

  .١١٨-٩٧،ص ص) ١(١٧،  مجلة المنارةمساق مناهج التربية اإلسالمية في جامعة آل البيت،

 أجنبيـة  خبـرات  ضـوء  فـي  المعلـم  إعـداد  نظـم  تطـوير ): ٢٠٠٣ (نهلـة  رشـا؛ وحـسن،   شـرف،  •

 الجـودة  :عـشر  الحـادي  الـسنوي  المـؤتمر  إلـى  مقدمـة  عمـل  ورقـة  ،"نـة مقار دراسـة "معاصـرة  

 كليـة  -حلـون  جامعـة ) جديـدة  أللفيـة  العربـي  الوطن في المعلم إعداد في .(مارس ١٣ الشاملة

 .١٢ التربية،

فاعليـة المنـاهج الدراسـية المطـورة وقـدرتها علـى تحقيـق            ): ٢٠١٠(الطبيب، مصطفى عبـد العظـيم        •

 .، األردن، الجامعة الهاشمية٢٠١٠ نيسان ٨-٧، للفترة من ة في عالم متغيرأهدافها، مؤتمر التربي

 .، القاهرة، الدار العالميةإعداد معلم المستقبل): ٢٠٠٨(عامر، طارق عبد الرؤوف  •

 العربيــة بالمملكــة الخاصــة االحتياجــات ذوي معلمــي وعــي مــدى )٢٠٠٨(عبــد الحميــد، محمــد زيــدان   •

 البحـوث  مجلـة . إستخدامها نحو اتجاهاتهم و التعليم ولوجياتكن مستحدثات بتوظيف السعودية

  .٢٠٣ - ١٥٤ ، ٣ ع ،٢٣ مج ،مصر - المنوفية جامعة التربية كلية - والتربوية النفسية

 فـي  المـدمج  اإللكترونـي  الـتعلم  علـى  قـائم  تدريبي برنامج فاعلية )٢٠١٣(عبد الاله، مختار عبد الخالق       •

 -المجلـة التربويـة، سـوهاج     العربيـة،    اللغة معلمي الطالب لدى كترونياإلل التعلم نحو االتجاه تنمية

 .٤٦-١، )٣٣(، عمصر

ــا بمــستحدثات العلــوم معلمــي وعــي مــدى). ٢٠٠٠(عبــد المجيــد، ممــدوح محمــد    •  التعلــيم تكنولوجي

 ،)١( مــج مــصر،- للجميــع العلميــة التربيــة - الرابــع العلمــى المــؤتمر. اســتخدامها نحــو واتجاهــاتهم

 .٣٣٨ - ٣٠٩ العلمية، للتربية المصرية الجمعية: ليةاإلسماعي

ــرح تــصور). ٢٠١٠(عــزازي، فــاتن محمــد    • ــيم معلمــي دور لتفعيــل مقت ــانوي التعل  باســتخدام العــام الث

ــا  العربــي التعلــيم إصــالح مــستقبل (الخــامس الــدولي المــؤتمر. واالتــصاالت المعلومــات تكنولوجي
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 والتنميـة  للتعلـيم  العربـي  المركـز : القـاهرة  ، ٢ ج ،مـصر  -) ورؤى ومعـايير  تجـارب  المعرفة لمجتمع

 .١٠٨٢ - ١٠١٥ ،بالقاهرة المفتوحة العربية والجامعة) أسد(

، المجلــس الــوطني عــالم المعرفــة سلــسلةالثقافــة العربيــة وعــصر المعلومــات،  ): ٢٠٠١(علــي، نبيــل  •

 .١٨٤للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العدد 

واقع استخدام التقنيات التعليميـة فـي مـدارس المرحلـة األساسـية            : )٢٠٠٣(العماوي، أسماء علي     •

، رســالة ماجــستير، كليــة التربيــة،  فــي منطقــة إربــد األولــى مــن وجهــة نظــر معلمــي هــذه المــدارس   

 .جامعة اليرموك، األردن

ــالح   • ــران، صــ ــويين     ): ١٩٩٣(عمــ ــشرفين التربــ ــة للمــ ــرافية الفعليــ ــات اإلشــ ــين ممارســ ــات بــ العالقــ

ــة عمــان    والممارســات اإل ــدى معلمــي مــدارس مديري ، رســالة ماجــستير، كليــة   شــرافية المفــضلة ل

 .١٩٩٣التربية، جامعة األردن، 

، دار  اسـتخدام التكنولوجيـا فـي الـصف فـى األردن          ): ٢٠٠٧(عمور، أميمة محمد ؛ أبو رياش، حـسين          •

 .الفكر

ي لمعلمــي تــصور مقتــرح األداء التدريــس): ٢٠١٠(عيــسى، حــازم زكــي، محــسن، رفيــق عبــد الــرحمن    •

مجلــة الجامعــة اإلســالمية، العلــوم وفــق المعــايير الجــودة فــي المرحلــة األساســية بمحافظــة غــزة،  

 ).١(١٨، سلسلة الدراسات اإلنسانية

لعملية التربوية في المدرسـة االبتدائيـة أهـدافها، وسـائلها،       ا): ٢٠٠٤(فالته، إبراهيم محمود حسين      •

 .جامعة أم القرى، رسالة ماجستير، كلية التربية، وتقويمها

أساليب تنمية التفكيـر العلمـي لطفـل المرحلـة االبتدائيـة            ): ٢٠٠٨(القرشي، هدى عبد ربه بن حميد        •

جامعـة أم  ، كليـة التربيـة  ، )غيـر منـشورة  (رسالة ماجـستير  . وتطبيقاتها في ضوء التربية اإلسالمية 

 . القرى

مـشرف التربـوي أداء معلمـي التربيـة     واقـع تطـوير ال  ): ٢٠٠٩(اللقماني، عبد الحميد بـن عبـد المعطـي      •

 .، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرىاإلسالمية في مجال استخدام تقنيات التعليم

تطوير أداء المشرفات التربويات في ضوء مبادئ إدارة        ): ٢٠١٣(اللياتي، ابتسام بنت أسعد بن أحمد        •

، رسالة ماجستير، كلية التربية، المعلماتالجودة الشاملة من وجهة نظر المشرفات والمديرات و

 .جامعة أم القرى
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نموذج مقترح لتضمين بعض المهارات الحياتية في منظومـة المـنهج   ): ٢٠٠٢(حسام محمد   مازن، •

المـؤتمر العلمـي الرابـع عـشر         ،التعليمي في إطار مفـاهيم األداء والجـودة الـشاملة رؤيـة مـستقبلية             

 . يوليو٢٥ ـ ٢٤تدريس، المجلد األول، للجمعية المصرية للمناهج وطرق ال

دار الكتـاب  : اإلمـارات العربيـة المتحـدة   . التعلـيم فـي عـصر المعلوماتيـة    ): ٢٠١١(المولي، حميـد مجيـد       •

 .الجامعي

واقع استخدام التقنيات التعليمية ومعينات التدريس المعلمي فـي  ): ٢٠٠٩(الودعاني، ماجد ربحان   •

 ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرىئيةتدريس الرياضيات بالمرحلة االبتدا
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  التربويةمجلة العلوم   ١٩٣

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 )١(ملحق 
 لقائمة المهارات الالزم توافرها لدى معلمي العلوم استبانة تحكيم الخبراء

 ).القائمة المبدئية(الشرعية في ضوء متطلبات عصر التقنية الرقمية 
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 مهارات عامة فى استخدام الحاسوب واالنترنت : أوال
  تشغيل الحاسوب وملحقاته-أ

ــم التـــــشغيل     ١ ــع نظـــ ــل مـــ التعامـــ
 المتنوعة

       

٢ 
التعامــل مــع الملفــات والمجلــدات 

مثــــل الحــــذف، النــــسخ، النقــــل،    (
 )تعديل االسم

 
  

  
 

 

٣ 
اســـــتخدام الوحـــــدات الملحقـــــة  

مثـــــــــل الطابعـــــــــة (بالحاســــــــوب  
 ) والماسح الضوئيوالكاميرا

 
  

  
 

 

٤ 

تحريــــــر النـــــــصوص باســـــــتخدام  
مثــــل (بـــرامج معالجــــة الكلمـــات   

إدراج نـــــصوص وجـــــداول وصـــــور  
 ....).ورسوم

 

  

  

 

 

٥ 
إعـــــــــداد العـــــــــروض التقديميـــــــــة 

باســـــــــــتخدام بـــــــــــرامج مثـــــــــــل (
PowerPoint ،Prize.(.... 

 
  

  
 

 

  التعامل مع اإلنترنت-ب

إضـافة الـى   : مثـل (تـصفح اإلنترنـت    ٦
 ......)الت، تحميلالمفض

       

٧ 

اســــــتخدام محركــــــات البحــــــث  
ــة   ــات المتقدمـــــ ــل (باإلمكانـــــ مثـــــ

استخدام العالقات المنطقية في    
البحــث، تحكــم فــي نــوع البحــث    
مــــن حيــــث صــــور، بحــــث، أخبــــار، 

 ....)خرائط، بريد، تقويم، ترجمة 

 

  

  

 

 

٨ 
التعامــل مــع المنتــديات التعليميــة  

مثــــــل التــــــسجيل، المــــــشاركة، (
 ..).، إرسال رسائل خاصة االطالع

 
  

  
 

 



 

 
١٩٤

 تطوير أداء معلمي العلوم الشرعية في ضـوء متطلبـات عـصر التقنيـة الرقميـة               
 وتحسين اتجاهاتهم نحوها

مد بن عبد العزيز الناجم مح.د
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مناسبة البند لمجال 
التوظيف في تدريس 
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 مالحظات

 المهارات 

ط
رتب
م

 ما 
حد

لى 
إ

ط 
رتب
ر م
غي

 

ب
س
منا

 ما 
حد

لى 
إ

ب 
س
منا

ير 
غ

 
 

٩ 
التعامــــل مــــع البريــــد اإللكترونــــي  

مثـل تحميـل    (بإمكاناته المتنوعة   
 )مرفقات، بريد صوتي

 
  

  
 

 

 مهارات توظيف الحاسوب والوسائط واإلنترنت فى تدريس العلوم الشرعية: ثانيا

  مهارات توظيف الوسائط المتعددة-أ

١٠ 

ــائط    ــر الوســـــــ ــف عناصـــــــ توظيـــــــ
ــة المتعــدد الــصوت :مثــل(ة الرقمي

الرقمـــــــــــي، الـــــــــــصور الرقميـــــــــــة، 
ــة   ــة والمتحركــ ــومات الثابتــ الرســ

 ).بأنواعها

 

  

  

 

 

١١ 
اســــــــتخدام بــــــــرامج الوســــــــائط 

مثــــــــــــل بريميــــــــــــر (التعليميــــــــــــة 
Premiere (. 

 
  

  
 

 

١٢ 
استخدام المستودعات الرقميـة    
ــوم    ــال العلـــــ ــصة بمجـــــ المتخصـــــ

 .الشرعية

 
  

  
 

 

 إنتــاج كتــاب إلكترونــي فــى مجــال ١٣
 العلوم الشرعية

       

  مهارات ترتبط بمجال التعلم اإللكتروني-ب

        .إنتاج مقررات رقمية وإدارتها ١٤

ــتعلم   ١٥ اســــتخدام أنظمــــة إدارة الــ
 ..) جسور-مثل الموودل(

       

١٦ 

اســـتخدام تطبيقـــات تقيـــيم أداء 
مثــــــــــال (التالميــــــــــذ إلكترونيــــــــــا  
ــة  ــارات التفاعليـــ  بنـــــوك -االختبـــ

 )ملفات اإلنجاز -األسئلة

 

  

  

 

 

اســــــــتخدام تطبيقــــــــات إعــــــــداد  ١٧
 .الفصول االفتراضية

       

اســـــــتخدام تطبيقـــــــات الواقـــــــع   ١٨
 )مثل الحياة الثانية(االفتراضي 

       

إعــداد موقــع تعليمــي عبــر الويــب     ١٩
 .فى مجال العلوم الشرعية

       



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٩٥

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 ارتباط البند بالمحور
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  مهارات ترتبط بتقنيات الجيل الثاني لإلنترنت-ج

٢٠ 
خدام شـــــبكات التواصـــــل  اســـــت

-Twitterمثـــــــــل (االجتمـــــــــاعي 
Facebook-:(.... 

 
  

  
 

 

٢١ 

التعامـــل مـــع تقنيـــات وتطبيقـــات  
ــديو   مثـــــــــــل (مـــــــــــشاركة الفيـــــــــ

YouTube، Teacher 
Tube.:( 

 

  

  

 

 

٢٢ 
التعامـــل مـــع تقنيـــات وتطبيقـــات  

، Flickerمثــل (مــشاركة الــصور 
…Instagram:( 

 
  

  
 

 

٢٣ 
 التعامـــل مـــع تقنيـــات وتطبيقـــات 

مثـــــــــــل (مـــــــــــشاركة الـــــــــــصوت 
Podcast:(.... 

 
  

  
 

 

٢٤ 

التعامل مع الموسوعات الـويكي      
wiki)   ــتخدام تطبيقــــــــات باســــــ

ــل ، Wikipedia: مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Pbwork:(.... 

 

  

  

 

 

٢٥ 
 Blogإنــــــــــــــــشاء المــــــــــــــــدونات 

ــتخدام تطبيقـــــــات مثـــــــل   ( باســـــ
Google blog ،Blogger:(....  

 
  

  
 

 

  مهارات استخدام أجهزة التعلم الرقمية-د

اســـــتخدام الـــــسبورة التفاعليـــــة  ٢٦
 وتطبيقاتها

       

اســتخدام أجهــزة الــتعلم النقــال  ٢٧
 وتطبيقاتها

       

 استخدام جهاز عرض البيانـات   ٢٨
Data Show Projector 

       

استخدام جهاز العارض البـصرى    ٢٩
Visual Presenter 

       

 
 



 

 
١٩٦

 تطوير أداء معلمي العلوم الشرعية في ضـوء متطلبـات عـصر التقنيـة الرقميـة               
 وتحسين اتجاهاتهم نحوها

مد بن عبد العزيز الناجم مح.د

 القائمة النهائية) ٢(ملحق 
فرها لمعلم العلوم الشرعية للقيام بأدواره فى ضوء متطلبات المهارات الالزم توا

 عصر التقنية الرقمية
 مهارات عامة فى استخدام الحاسوب واإلنترنت : أوال
  تشغيل الحاسوب وملحقاته-أ

 التعامل مع نظم التشغيل المتنوعة -
 )مثل الحذف، النسخ، النقل، تعديل االسم(التعامل مع الملفات والمجلدات  -
ــتخدا - ــوب  اسـ ــة بالحاسـ ــدات الملحقـ ــح   (م الوحـ ــاميرا والماسـ ــة والكـ ــل الطابعـ مثـ

 )الضوئي
مثـل إدراج نـصوص وجـداول       (تحرير النصوص باستخدام برامج معالجة الكلمـات         -

 ....).وصور ورسوم
 ....).PowerPoint ،Prizeباستخدام برامج مثل (إعداد العروض التقديمية  -
  التعامل مع اإلنترنت-ب
 ......)إضافة إلى المفضالت، تحميل: لمث(تصفح اإلنترنت  -
مثـــل اســـتخدام العالقـــات  (اســـتخدام محركـــات البحـــث باإلمكانـــات المتقدمـــة   -

المنطقية في البحث، تحكم في نوع البحث من حيث صور، بحث، أخبـار، خـرائط،            
 ....)بريد، تقويم، ترجمة 

ــة     - ــديات التعليمي إرســال مثــل التــسجيل، المــشاركة، االطــالع،    (التعامــل مــع المنت
 .......)رسائل خاصة 

مثــل تحميــل مرفقــات، بريــد   (التعامــل مــع البريــد اإللكترونــي بإمكاناتــه المتنوعــة     -
 )صوتي

 مهارات توظيف الحاسوب والوسائط واإلنترنت فى تدريس العلوم الشرعية: ثانيا
  مهارات توظيف الوسائط المتعددة-أ

الرقمـي، الـصور الرقميـة،      الـصوت   :مثـل (توظيف عناصـر الوسـائط المتعـددة الرقميـة           -
 ).الرسومات الثابتة والمتحركة بأنواعها

 . )Premiereمثل بريمير (استخدام برامج الوسائط التعليمية  -



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٩٧

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 .استخدام المستودعات الرقمية المتخصصة بمجال العلوم الشرعية -
  مهارات ترتبط بمجال التعلم اإللكتروني-ب
 .إنتاج مقررات رقمية وإدارتها -
 ..) جسور-مثل الموودل(ة إدارة التعلم استخدام أنظم -
ــاً     - ــذ إلكتروني ــارات التفاعليــة  (اســتخدام تطبيقــات تقيــيم أداء التالمي ــال االختب  -مث

 ) ملفات اإلنجاز-بنوك األسئلة
 .استخدام تطبيقات إعداد الفصول االفتراضية -
  مهارات ترتبط بتقنيات الجيل الثاني لالنترنت-ج
 .....)-Twitter-Facebookمثل (اعي استخدام شبكات التواصل االجتم -
 YouTube، Teacherمثــل (التعامــل مــع تقنيــات وتطبيقــات مــشاركة الفيــديو    -

Tube.(. 
 .)Flicker ،…Instagramمثل (التعامل مع تقنيات وتطبيقات مشاركة الصور  -
 .....)Podcastمثل (التعامل مع تقنيات وتطبيقات مشاركة الصوت  -
، Wikipedia: باسـتخدام تطبيقـات مثـل     (wikiكي    التعامل مـع الموسـوعات الـوي       -

Pbwork(..... 
 . ....)Google blog ،Bloggerباستخدام تطبيقات مثل  (Blogإنشاء المدونات  -
  مهارات استخدام أجهزة التعلم الرقمية-د
 .استخدام السبورة التفاعلية وتطبيقاتها -
 .استخدام أجهزة التعلم النقال وتطبيقاتها -
 .Data Show Projector عرض البيانات استخدام جهاز  -
 .Visual Presenterاستخدام جهاز العارض البصرى  -
 



 

 
١٩٨

 تطوير أداء معلمي العلوم الشرعية في ضـوء متطلبـات عـصر التقنيـة الرقميـة               
 وتحسين اتجاهاتهم نحوها

مد بن عبد العزيز الناجم مح.د

 )٣(ملحق 
 بطاقة رصد أداء المعلم لمهارات استخدام نظم إدارة التعلم

 إرشادات المالحظ
 . يتم تطبيق البطاقة أثناء تطبيق المهارة خطوة خطوة-
مناسـباً ألداء الـدارس حـسب مـستوى     فى المكان الذى تراه  ) √( برجاء وضع عالمة     -

 :إتقان األداء للمهارة وذلك حسب التقدير التالى
 )صفر(            . لم يؤدِ المهارة-
 أى درجة واحدة ) ١(  . يؤدى المهارة ولكن بتعثر وتأخر-
 أى درجتان ) ٢(  . يؤدى المهارة بدون أخطاء وتعثر-

 أدى المهارة
 مالحظات ٣ ٢ ١ المهارة المجال

مهــــــــــــــــــارات 
 أساسية

   الدخول إلي الموقع -
 Turn Editing on/offإيقاف التحرير /  تشغيل-

 ــ
 ــ

 ــ
 ــ

 ــ
 ــ

 

مهــــــــــــــــــــارات 
إضـــافة مـــصادر 

 وموارد
 

 Compose  a text page  إعداد صفحة نصية -
 Compose a web page  إعداد صفحة ويب -
 Link to a file  إضافة رابط -
 Link to a web site  إضافة موقع -
 Insert a label  إدراج ملصقة -

 ــ
 ــ
 ــ
 ــ
 ــ

 ــ
 ــ
 ــ
 ــ
 ــ

 ــ
 ــ
 ــ
 ــ
 ــ

 

مهــــــــــــــــــــارات 
 إضافة أنشطة

 Assignment) تعيينات(  إضافة واجبات -
 .workshop  إضافة ورشة عمل -
 .wiki  إضافة ويكى -

 ــ
 ــ
 ــ

 ــ
 ــ
 ــ

 ــ
 ــ
 ــ

 

مهــــــــــــــــــــارات 
إضــــــافة أدوات 
التواصــــــــــــــــــــل 

 ترونىااللك

 Chat) محادثة(  إضافة غرفة حوار -
 Forum) حلقة نقاش(  إضافة منتدى -

 ــ
 ــ

 ــ
 ــ

 ــ
 ــ

 

مهــــــــــــــــــــارات 
إضــــــافة أدوات 
التقـــــــــــــــــــــويم 
 اإللكترونى

 Choice) استفتاء سريع(  إضافة اختيارات -
 Survey  إضافة استبانة -
 Quiz) امتحان(  إضافة اختبار -

 ــ
 ــ
 ــ

 ــ
 ــ
 ــ

 ــ
 ــ
 ــ

 

 

 : . . . . . . . . .النسبــة : . . . . . . . . . . .             موع الدرجات  مج
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  التربويةمجلة العلوم   ١٩٩

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 )٤(ملحق 
 يةمقياس اتجاه معلمي العلوم الشرعية نحو استخدام التقنيات الرقم

 : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . .االسم
 .في المكان المناسب الذي يعبر عن رأيك بكل صدق) (الرجا وضع عالمة 

موافق  العبارات م
أرفض  أرفض محايد موافق بشدة

 بشدة
 ةالثقة في أهمية وجدوى استخدام التقنيات الرقمي:المحور األول 

أرى أهميـــة اســـتخدام األجهـــزة التعليميـــة   ١
      .فى تدريس العلوم الشرعية

٢ 
ــى توظيــف       ــتعلم القائمــة عل تعــد مواقــف ال
التقنيات فعالة، وقد تفوق كفاءة التدريس     

 .التقليدي
     

٣ 
ال تـــصلح التقنيـــات الرقميـــة  لـــتعلم الطالـــب 
فـــــــى كـــــــل المقـــــــررات، ومنهـــــــا العلـــــــوم 

 .الشرعية
     

٤ 
ــة    يعــاب  ــات التعليمي ــى اســتخدام التقني عل

أنهــا ال تتــيح للمعلــم أن يتــابع أداء المــتعلم   
 .فى التعلم وتقدمه فى العلوم الشرعية

     

٥ 
تتــيح التقنيــات الرقميــة  أكثــر مــن أســلوب    
لالستخدام مما يتيح للمعلم االختيار منهـا،   

 .سواء داخل الفصل أو عن بعد
     

٦ 

ميـة توظيـف    يمكن من خالل التقنيـات الرق     
عناصر مختلفة مـن الوسـائط مثـل الـصوت،       
ومقـــاطع الفيـــديو، ممـــا يزيـــد مـــن كفاءتهـــا 

 .التعليمية فى تدريس العلوم الشرعية

     

٧ 
أفــضل اتبــاع طــرق التــدريس التقليديــة لمــا     
تتيحه من االنـضباط داخـل الـصف وتحكـم          

 .المعلم فى الموقف التعليمي
     

٨ 

 الرقميـة فـى     يصعب االعتماد علـى التقنيـات     
تــدريس العلــوم الــشرعية ألنهــا تتطلــب أن 
يكون لدى جميع الطالب مهـارات متقدمـة        

 .يصعب اكتسابها

     

٩ 
تتــيح التقنيــات التعليميــة  تخطــى الحــواجز   
الزمانية والمكانية بين الطالب مما يـسهل       

 .مشاركة جميع الطالب
     

١٠ 
تعتبر التقنيات الرقمية فـى تـدريس العلـوم         

ــشرع ــساعدة   الــ ــضل أدوات المــ ــن أفــ ية مــ
 .للمعلم فى دعم تعلم الطالب

     

أرى أهمية استخدام التقنيات الرقمية فى تقيـيم         ١١
      .الطالب إلكترونيا فى مجال العلوم الشرعية



 

 
٢٠٠

 تطوير أداء معلمي العلوم الشرعية في ضـوء متطلبـات عـصر التقنيـة الرقميـة               
 وتحسين اتجاهاتهم نحوها

مد بن عبد العزيز الناجم مح.د

موافق  العبارات م
أرفض  أرفض محايد موافق بشدة

 بشدة

١٢ 
أعتقــــد أن التقنيـــــات الرقميــــة ال  تـــــصلح إال   
لمستويات أهـداف الـتعلم الـدنيا أي التـذكر         

 .والفهم
     

١٣ 

ــن  ــة   يمكـ ــة باللغـ ــات الرقميـ توظيـــف التقنيـ
العربيــة؛ ممــا يــسهم فــى توظيفهــا بجميــع  
المقـــــــررات الدراســـــــية ومنهـــــــا العلـــــــوم    

 .الشرعية

     

١٤ 

اســـتخدام التقنيـــات الرقميـــة فـــى تـــدريس  
العلوم الشرعية  يكسب الطالب مهارات     
قد ال يكتسبوها من خالل طرائق التدريس      

 .التقليدية

     

١٥ 

دريس التقليدية صعوبة   يعاب على طرق الت   
توفير التغذية الراجعة الفورية للطـالب مـن        
المعلــم، بعكــس طــرق التــدريس القائمــة      

 .على توظيف التقنيات

     

١٦ 
أرى أن التعلم باستخدام التقنيات الرقميـة       
يسهم في إيجاد بيئة تعلم جذابة وممتعة        

 .للعلوم الشرعية
     

١٧ 
مية فى  أرى صعوبة استخدام التقنيات الرق    

ــا فــى مجــال تعلــم      تقيــيم الطالــب إلكتروني
 .العلوم الشرعية

     

١٨ 

ال يصلح استخدام التقنيات الرقمية لجميع      
أســاليب تجمــع الطــالب، وخاصــة فــى حالــة   
األعـــــداد الكبيـــــرة عنـــــد تـــــدريس العلـــــوم  

 .الشرعية

     

١٩ 
أشــعر أن اســتخدام الحاســوب ال يــسهم    

 أقـوم   في تقييم الطالب فـى المقـررات التـي        
 .بتدريسها فى مجال العلوم الشرعية

     

أشـــــــعر أن التعلــــــــيم بالتقنيـــــــة الرقميــــــــة    ٢٠
      . سيحسن من مستوى تعلم طالبي

٢١ 
أشعر أنه سيتم إتاحة المرونة فـي تـدريس     
العلـــــوم الـــــشرعية مـــــن خـــــالل التقنيـــــات  

 .الرقمية
     

٢٢ 
أعتقـــــد أن التعلـــــيم مـــــن خـــــالل التقنيـــــات 

لة األعـــداد الكبيـــرة الرقميـــة يعـــالج مـــشك 
 .ويعد اقتصادياً

     

تــــساعد التقنيــــات الرقميــــة فــــى اســــتقبال  ٢٣
      .إستفسارات الطالب مباشرة إلى المعلم

أعتقــــد أن التقنيــــة الرقميــــة تــــوفر فرصــــة      ٢٤
      .مراجعة المادة لدى الطالب



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٠١

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

موافق  العبارات م
أرفض  أرفض محايد موافق بشدة

 بشدة

٢٥ 
تــستطيع التقنيــة الرقميــة تــوفير المقــررات 

العلــــــوم الدراســــــية بمــــــا فيهــــــا مقــــــررات 
 .الشرعية في صورة ملفات إلكترونية

     

أعتقــــــد أن التعلــــــيم باســــــتخدام التقنيــــــة  ٢٦
      .الرقمية مفيد في تعلم العلوم الشرعية

٢٧ 
ــية     ــررات الدراســـ ــدعيم المقـــ ــتطيع تـــ أســـ
بملفات صوتية وملفات فيديو وفقاً لطبيعـة       

 .مقررات العلوم الشرعية
     

 التقنيــــــة أعتقــــــد أن التعلــــــيم باســــــتخدام ٢٨
      .الرقمية يعمق فهم العلوم الشرعية

٢٩ 

ــى يمكــن      أعتقــد أن الوســائط المتعــددة الت
ــة    ــديمها مـــــن خـــــالل التقنيـــــات الرقميـــ تقـــ
تـــسهم فـــى إثـــراء تعلـــم مقـــررات العلـــوم  

 .الشرعية

     

٣٠ 
أعتقـــــد أن االختبـــــارات اإللكترونيـــــة التـــــى  
تقدم من خالل التقنيات الرقمية تؤدي دوراً  

 .ت مفاهيم العلوم الشرعيةفي تثبي
     

٣١ 
ــة      ــة الرقمي ــيم مــن خــالل التقني أرى أن التعل
يمكــــن المعلــــم والمــــتعلم مــــن مواكبــــة     

 .متغيرات العصر
     

٣٢ 
أشـــــــعر بارتيـــــــاح وتـــــــوفير الجهـــــــد عنـــــــد  
اســتخدامي للتقنيــات الرقميــة فــي تــدريس    

 .مقررات العلوم الشرعية
     

رفــة اســتخدام التقنيــات الرقميــة يحــول غ   ٣٣
      .الصف إلى بيئة تعليمية محورها المتعلم

٣٤ 

أعتقـــــد أن اســـــتخدام التقنيـــــات الرقميـــــة  
سيحــــــسن تعلــــــم موضــــــوعات العلــــــوم    
الطبيعيـــــة، وال يـــــصلح فـــــي تـــــدريس مـــــواد  

 .العلوم الشرعية

     

٣٥ 
أعتقــد أن اســتخدام التقنيــات التقنيــة يتــيح 
فرصــــة المــــشاركة الفعالــــة فــــي المواقــــف 

 .التعليمية
     

٣٦ 
أرى أن التقنيات الرقمية سوف تحل مكان 
المعلــم ودوره، وستــسهم فــي االســتغناء   

 .عنه
     

٣٧ 
أشـــعر بعـــدم االرتيـــاح عنـــد التـــدريس مـــن   
خــالل التقنيــات الرقميــة بــدالً مــن التــدريس   

 .التقليدي وهو ما اعتدت عليه
     

٣٨ 
اعتقـد أن اســتخدام التقنيـات الرقميــة سيــساعد   

ق الفردية بين مستويات الطـالب      فى مراعاة الفرو  
 .فى حصص العلوم الشرعية

     



 

 
٢٠٢

 تطوير أداء معلمي العلوم الشرعية في ضـوء متطلبـات عـصر التقنيـة الرقميـة               
 وتحسين اتجاهاتهم نحوها

مد بن عبد العزيز الناجم مح.د

موافق  العبارات م
أرفض  أرفض محايد موافق بشدة

 بشدة

٣٩ 
ــم     ــتخدام المعلـ ــالل اسـ ــن خـ ــه مـ ــد أنـ أعتقـ
للتقنيات الرقميـة سـينمي االتجـاه اإليجـابي         

 .نحو مقرر العلوم الشرعية لدى طالبه
     

أرى أن التعليم من خـالل التقنيـات الرقميـة           ٤٠
      .يؤدي إلى التفاعل أكثر بين الطالب

٤١ 

ــم      ــتقن معلـ ــضروري أن يـ ــن الـ ــه مـ ــد أنـ اعتقـ
العلـــــوم الـــــشرعية مهـــــارات اســـــتخدام    
ــة    ــة فــــي عمليــ تطبيقــــات التقنيــــات الرقميــ

 .التعليم والتعلم

     

ــساعد    ٤٢ ــة سيــ ــات الرقميــ ــتخدام التقنيــ اســ
      .المعلم في تحقيق تعلم نشط وفعال

 االهتمام بالتقنيات الرقمية:المحور الثاني 

٤٣ 
ع التقنيــات الرقميــة يمكــن   مــن خــالل تنــو  

ــوير     ــا لتطــ ــار المناســــب منهــ للمعلــــم اختيــ
 .الخبرات المرتبطة بتخصصه

     

أعتقد أنني بحاجة للتدريب على اسـتخدام        ٤٤
      .التقنيات الرقمية الحديثة

إعداد الدروس فى العلوم الشرعية يـضيف        ٤٥
      .عبئاً جديداً على عاتق المعلم

خدام التقنيات الرقمية   يحتاج المعلم الست   ٤٦
      .تدريباً شاقاً وجهداً كبيراً

٤٧ 
أعتقــد أنــه ال يــستطيع كــل معلمــي العلــوم  
ــع     ــة مـ ــات الرقميـ ــشرعية توظيـــف التقنيـ الـ

 .طالبهم
     

٤٨ 
أعتقد أن استخدام التقنيات الرقمية يقلـل      
ــى      ــذول فـ ــد المبـ ــم والجهـ ــاء المعلـ ــن أعبـ مـ

 .شرح الدروس
     

٤٩ 
تخدام التـــــدريس أفـــــضل اســـــتخدام اســـــ 

القليــدي، واالختبــارات التقليديــة فــى تقيــيم   
 .الطالب بمواد العلوم الشرعية

     

٥٠ 
طلب اسـتخدام التقنيـات الرقميـة جهـداً         يت

كبيراً من معلمـي العلـوم الـشرعية إلتقـان          
 .مهارات إعدادها

     

٥١ 

يصعب أن يتحكم المعلـم عنـد اسـتخدام         
 كمــا التقنيــات الرقميــة فــى الحــصة بالــصف  

فـــــــى التــــــــدريس التقليــــــــدى، كــــــــاألجهزة  
 .وتوصيالتها

     

٥٢ 
أرغـــب فـــي مـــساعدة زمالئـــي فـــي توظيـــف  
ــم      ــم طالبهـــ ــى تعلـــ ــة فـــ ــات الرقميـــ التقنيـــ

 . بمقررات العلوم الشرعية
     



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٠٣

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

موافق  العبارات م
أرفض  أرفض محايد موافق بشدة

 بشدة

٥٣ 

أســــاليب تقيــــيم الطالــــب المعتمــــدة علــــى  
التقنيـــــة، ومنهـــــا االختبـــــارات اإللكترونيـــــة 
ســـــوف يـــــصبح مكونـــــا أساســـــيا لتطـــــوير  

 .قبلى المهنىمست

     

أرى أن تقيـــيم الطالـــب إلكترونيـــا يزيـــد مـــن  ٥٤
      .أعباء التعلم على المتعلم

٥٥ 

يجـــــب أن تتـــــضمن منـــــاهج إعـــــداد معلـــــم  
ــن توظيـــف      ــشرعية مقـــررات عـ ــوم الـ العلـ
التقنيات الرقمية فى مجال تدريس العلـوم        

 .الشرعية

     

٥٦ 
ســــاحرص علــــى معرفــــة مــــا يــــستجد مــــن 

ــات التعليم ــى   التقنيــــ ــتخدامها فــــ ــة الســــ يــــ
 .تدريس العلوم الشرعية

     

أنـــصح بقيـــة زمالئـــي التـــدريس مـــن خـــالل       ٥٧
      .توظيف التقنية الرقمية

ــي     ٥٨ ــة فــ ــات الرقميــ ــال التقنيــ ــد أن إدخــ أعتقــ
      .تدريس المقررات إهدار للمال

٥٩ 
أرى أن هنــــاك ضــــرورة الســــتمرار تــــدريب    
معلم العلوم الشرعية على ما يستجد مـن   

 .تقنيات التعليميةال
     

٦٠ 
ــى     ــي علــــ ــى تــــــشجيع طالبــــ ــأداوم علــــ ســــ
اكتـــساب مهـــارات التعامـــل مـــع التقنيـــات  

 .الرقمية لالستفادة منها فى التعلم
     

 



 

 
٢٠٤

 تطوير أداء معلمي العلوم الشرعية في ضـوء متطلبـات عـصر التقنيـة الرقميـة               
 وتحسين اتجاهاتهم نحوها

مد بن عبد العزيز الناجم مح.د

 )٥(ملحق 
 )مرتبة أبجديا(أسماء المحكمين 

 الوظيفة األسم 

بــى أســتاذ المنــاهج وطــرق التــدريس بكليــات الــشرق العر  محمد بن راشد الشرقى. د.أ ١
 .للدراسات العليا

أســــــتاذ المنــــــاهج وطــــــرق تــــــدريس العلــــــوم الــــــشرعية  عبد اهللا بن سعد اليحيى. د ٢
 .المشارك بجامعة شقراء

 .أستاذ علم النفس المشارك بجامعة الملك سعود على بن عبد اهللا البكر. د ٣

أســــــتاذ المنــــــاهج وطــــــرق تــــــدريس العلــــــوم الــــــشرعية  فهد بن عبد العزيز أبانمى. د ٤
 .شارك بجامعة الملك سعودالم

 .أستاذ تقنيات التعليم المساعد بجامعة حائل إيهاب محمد جادو. د ٦

 .أستاذ تقنيات التعليم المساعد بجامعة المنصورة شوقى محمد محمود. د ٧

 .أستاذ تقنيات التعليم المساعد بكليات الشرق العربى محمد شوقى شلتوت. د ٨

أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية المـساعد         نمىمحمد بن عبد العزيز أبا. د ٩
 .بجامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية

 .أستاذ تقنيات التعليم المشارك بجامعة أم القرى نبيل السيد محمد. د ١٠

محاضر بقسم المناهج وطـرق تـدريس العلـوم الـشرعية            عبد اهللا بن فهد الصنعاوى. أ ١١
 .م محمد بن سعود اإلسالميةالمساعد بجامعة اإلما
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Requirements of the Digital TechnologyEra  

And their Attitudes Towards it 
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Abstract: 

The current research aims at setting a suggested program to improve the 

performance of Sharia sciences teachers in light of the requirements of the digital 

technology eraand improving their attitudes towards it. The researcher uses the 

descriptive approach to identify the list of the necessary skills for- Sharia 

sciences teachers in light of the requirements of the digital technology era. The 

researcher also uses the quasi-experimentalapproach to test a suggested program 

for one of these skills. In addition, the researcher uses the single-group design. 

Furthermore, the researcher  has prepared educational materials and research 

tools, including: a questionnaire for Sharia sciences teachers to determine their 

mastery level of the necessary skills, a training program to develop one skill of 

using technology, which is using learning management systems, an observation 

sheet to monitor teacher’s performance regarding the skills of using digital 

technologies, and measurement of Sharia sciences teachers’ attitudes towards the 

use of digital technology. The research sample consists of 22 Sharia sciences 

teachers.

The results reveal the positive impact of the suggested program on teachers' 

mastery of digital technology skills and improvement of their attitudes towards 

their use. 

Keywords: teacher, Sharia sciences, the digital technology era, attitude, 

digital technology. 



 

 
 
 

 

  الوظيفي لخريجي برنامج ىمستوى الرض
 خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بن عبداهللا العرينيزالعزيدعب.د
 في الجامعة السعودية اإللكترونية - عميد كلية العلوم والدراسات النظرية

 وأستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المشارك
 عود اإلسالميةمحمد بن س  بجامعة اإلمام

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  الوظيفي لخريجي برنامج ىمستوى الرض 

 خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي
 
  بن عبداهللا العرينيزالعزيدعب.د

  في الجامعة السعودية اإللكترونية-عميد كلية العلوم والدراسات النظرية 
 وأستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي المشارك

 محمد بن سعود اإلسالمية مام بجامعة اإل
 
 
 
 :ملخص البحث 

يحتاج العائد من االبتعاث بعد رحلته العلمية الطويلة إلـى وظيفـة مناسـبة ترضـي طموحـه وتـساوي                      

الرضـى الـوظيفي لخريجـي برنـامج خـادم الحـرمين الـشريين        : الجهد الذي بذلـه، وتتمحـور هـذه الدراسـة حـول         

موظفـا مـن خريجـي هـذا البرنـامج؛ الـذين التحقـوا بوظـائف داخـل             ) ١٨٥(ا  شارك فيهـ  ، وقد   لالبتعاث الخارجي 

المـنهج الوصـفي المـسحي، وأجـاب أفـراد الدراسـة عـن اسـتبانة تتكـون          المملكة، واستخدم لهذه الدراسـة   

 رالتكــرا: فقــرة حـول مــستوى الرضـى الــوظيفي، كمــا اسـتخدم عــدد مـن األســاليب اإلحـصائية منهــا     ) ١٧(مـن  

ــاري ويــة والمتوســط الحــسابي   والنــسبة المئ ــار  ،واالنحــراف المعي ــة الفــا   ،)ت(اختب ــا وكــذلك معامل ، خكرونب

 .(ANOVA)األحادي تحليل التباين و

ى بدرجـة جيـدة عـن الوظـائف التـي حـصل عليهـا المبتعثـون         هنـاك رضـ  أن :  أهم نتائج الدراسـة    ت وكان

قلـة  ح مـن تخصـصات افـراد الدراسـة          ، كما اتـض   فإنهم كانوا يطمحون لألفضل   ى  ورغم هذا الرض  الخريجون،  

 رغم كثـرة الحاجـة إليهـا فـي المملكـة، ولـم يكـن هنـاك فـروق                 الخريجين من التخصصات الصحية والطبية    

خـاص أو  -التخصص، دولة التخرج، الدرجة العلمية، جهة العمـل       : ذات داللة إحصائية بين متغيرات الدراسة     

 . لدراسة إلى عدد من التوصيات في ضوء نتائج الدراسةحكومي، منطقة العمل، في مستوى الرضى، وانتهت ا



 

 
 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢١٣

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 :مقدمةال
يشهد التعليم العـالي فـي المملكـة العربيـة الـسعوديَّة تطـورًا ملموسًـا مـن النـاحيتين                    

وذلـك   وقد تضاعف عـدد الطـالب الملتحقـين بمؤسـساته مـرات عديـدة؛                والنوعية،الكمية  
وسـواء كـان ذلـك فـي       ،  توفير التعليم العالي ألكبر شريحة من خريجي المـدارس الثانويـة          ل

 .تهيئة الطالب لاللتحاق بالبكالوريوس والدراسات العليا بالخارجو أجامعات الداخل 
وقد واجهت الحركـة التعليميـة فـي المملكـة العربيـة الـسعودية فـي العقـود الماضـية                    

 ومن أهمها إيجاد الكـوادر الوطنيـة المؤهلـة لـسد حاجـة              ، من المشكالت والتحديات   اعدد
الـسوق، ومـن    إليهـا    صات التـي يحتـاج    سوق العمل وفق المعايير العالمية وذلك فـي التخصـ         

 ثمــان ىالتحــديات التــي واجهــت تلــك الحقبــة أيــضا قلــة الجامعــات حيــث كانــت ال تتعــد         
 .جامعات، مما يتطلب إيجاد الصيغ واآلليات والبدائل لمواجهة تلك التحديات

وحرصًا مـن خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك عبـداهللا بـن               ،  ولمواجهة هذه التحدِّيات  
 علــى التنميــة المــستدامة للمــوارد البــشرية فــي المملكــة أطلــق     -حفظــه اهللا–ز عبــدالعزي

 خادم الحـرمين الـشريفين لالبتعـاث الخـارجي؛ لكـي             مبادرته التاريخية باستحداث برنامج   
يكون رافـدًا مهمًّـا وأساسـيًّا لـدعم الجامعـات الـسعوديَّة والقطـاعين الحكـومي واألهلـي،                   

والطالبـات الـسعوديين إلـى أفـضل الجامعـات العالميـة فـي               الطالب   وقد ابتعث هـ  ١٤٢٦عام  
 ولكـي تتحقـق أهـداف االبتعـاث      ،مختلف دول العالم؛ لمواصلة دراساتهم الجامعية والعليا      

 نـواتج هـذا البرنـامج      وتعود نتائجه وثمراته على الفرد والـوطن بكـل خيـر فـال بـد مـن معرفـة                  
 عمــل مناســبة لجهــدهم  وحــصولهم علــى فــرصالخــريجين مــن حيــث توظيــف وتحديــدها

 .الدراسي والتدريبي
 برنـــامج خـــادم يخريجـــالرضـــى الـــوظيفي ل مـــستوىلـــذا تمـــت هـــذه الدِّراســـة لتحديـــد  
 . الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي

 مشكلة الّدِراسة
يعد االبتعاث الخارجي أحد الطرق لالرتقاء بالتعليم والتوظيف إلى مستويات عالية،            

ن مشكالت توظيفية تواجه العائدون من برامج االبتعاث في المملكـة؛         ولقد توقع المحللو  



 

 
 خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي  الوظيفي لخريجي برنامج ىمستوى الرض٢١٤

  بن عبداهللا العرينيزالعزيدعب.د

مما جعل التوقعات تختلف بين المتفائل بمستقبل واعد ينتظر هـذه النخبـة المتعلمـة فـي                 
بلدان ذات تعليم يتميز بالخبرة الطويلة والمعرفـة الجيـدة؛ ومـن غيـر المتفائـل الـذي يتوقـع          

ــالتوظيف مــع خريجــي الــداخل والعــاملين غيــر    أن يواجــه هــؤالء صــعوبات فــي المنافــسة    ب
المواطنين، وحيث أن طالئع الخريجين بدأت تعود للمملكة وتأخذ مكانها في العمل فقـد             
رأى الباحث أن هذا هو الوقت المناسب إلجراء دراسة ميدانية تتعرف على مستوى الرضى            

ي مـستوى الرضـى تبعـا    الوظيفي لخريجي البرنامج الذين التحقوا بالعمـل ومـدى االخـتالف فـ         
للمتغيــرات التــي تــشكل المبتعثــين مــن حيــث دولــة التخــرج والدرجــة العلميــة والتخــصص   

 ينفـي اإلجابـة عـن الـسؤال     وجهة العمـل ومنطقتـه، ولتحديـد تلـك المـشكلة فإنهـا تتمثـل         
 :التاليين

  الدراسةسئلةأ
اث  برنـامج خـادم الحـرمين الـشريفين لالبتعـ          يخريجـ الرضى الوظيفي ل   مستوىما   -١

 الخارجي؟
 الرضـى الـوظيفي  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد الدراسة من حيـث       -٢

دولـــة التخـــرج، الدرجـــة العلميـــة، التخـــصص، جهـــة   (حـــسب متغيـــرات الدراســـة  
 ؟)العمل، منطقة العمل

 أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة إلى التالي

 الـــشريفين برنـــامج خـــادم الحـــرمينمـــستوى الرضـــى الـــوظيفي لخريجـــي  تحديـــد  -١
 .يلالبتعاث الخارج

 أفــراد الدراســة فــي اســتجابات حــصائية بــين اإلداللــة الفــروق ذات ال التعــرف علــى -٢
دولـــة التخـــرج، الدرجـــة ( حـــسب متغيـــرات الدراســـة مـــستوى رضـــاهم الـــوظيفي

 ).العلمية، التخصص، جهة العمل، منطقة العمل
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 أهمية الدراسة
نقلــة   الخــارجي بمراحلــه المتعــددةاث لالبتعــيمثــل برنــامج خــادم الحــرمين الــشريفين

ة، إال أن هنــاك تــوجس مــن قــدرة   المملكــة العربيــة الــسعودي   بنوعيــة فــي التعلــيم العــالي  
خريجيه على المنافسة في سوق العمل السعودي مع خريجي الداخل والعاملين مـن غيـر       

ــي تبحــث فــ           ــأتي أهميــة هــذه الدراســة كونهــا مــن أوائــل الدراســات الت ــذا ت ي المــواطنين، ل
موضوع التوظيف لخريجي برنامج االبتعاث، كما أنها تركـز علـى الرضـى الـوظيفي بـشكل                 
عـام لــدى الموظــف الخـريج مــن هــذا البرنـامج مــن حيــث المـستحقات الماليــة وبيئــة العمــل     
ــا أن هـــذه الدراســـة      ــا، كمـ ــوير والمنافـــسة وغيرهـ ــرام، والقـــدرة علـــى التطـ والتقـــدير االحتـ

من خريجي االبتعاث مختلفي التخصصات والـدرجات       استطاعت أن تستجوب عددا جيدا      
العلميــة وبلــدان الدراســة، لــذا يعتقــد الباحــث أن نتائجهــا ســتعطي مؤشــرات عديــدة حــول  
رضى هؤالء الخريجين عن المستحقات المالية التي يحصلون عليها وكذلك حول التقـدير             

 .  ي لهمواالحترام وأيضا عن التدريب والتطوير وكذلك توقع الطموح المستقبل

 حدود الدراسة
اعتمدت الدراسة على استجابة أفراد العينة من الطالب الخريجين حـديثا مـن برنـامج     

 الــذين التحقــوا بالعمــل وذلــك عــن طريــق   ،خــادم الحــرمين الــشريفين لالبتعــاث الخــارجي 
 .هـ١٤٣٣من العام ى جمادى األول و صفربين شهريلكتروني بريدهم اإل

 مصطلحات الدراسة
 ث الخارجياالبتعا

رسال الطالب والطالبات إلى أفضل الجامعات العالمية لمواصلة دراسـتهم    إهو عملية   
ــز، ولرفــع         ــا فــي مختلــف العلــوم والتخصــصات للحــصول علــى تعلــيم متمي الجامعيــة والعلي

 )١٠هـ، ص١٤٣٢المبارك، (كفاءة أبناء وبنات الوطن لتخدم مجاالت عدة 
 :هويعرف االبتعاث الخارجي اجرائيا بأن

 ارسال الطالب والطالبات إلى خارج الوطن لتلقي التعليم الجامعي والعالي الكتـساب            
 .المعارف والمهارات والخبرات المتنوعة
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 ونالخريج
 :ويعرف الخريجون اجرائيا بأنهم

ــيم الجــامعي أو العــالي       ــة دراســية مــن التعل ــذين أنهــو مرحل ــى   ،الطــالب ال وحــصلوا عل
 .سوق العملللدخول  ااشهادة التخرج، وبدأو

  الوظيفيىالرض
إحساس داخلي للفرد يتمثل في شعوره باالرتيـاح والـسعادة نتيجـة إلشـباع حاجاتـه                

 الفـرد وتقبلـه   ىورغباته من خالل مزاولته لمهنته التي يعمل بها، والذي نتج عنه نوع من رضـ  
 )٥، ص١٤٣٠حكيم، (لما تمليه عليه وظيفته من واجبات ومهام 

 : اجرائيا بأنهويعرف الرضى الوظيفي
االشباع النفسي والمادي واالجتماعي لدى الموظف الخـريج مـن برنـامج االبتعـاث؛ مـن          
حيــث بيئــة العمــل والمــستحقات الماليــة والتقــدير االحتــرام، ومنحــه الفرصــة لتطــوير ذاتــه    

 .وخبراته

 النظري للدراسة اإلطار
-حفظـه اهللا    –لعزيـز   يمثل برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد ا          

نقلة نوعيـة فـي التعلـيم العـالي فـي المملكـة العربيـة                لالبتعاث الخارجي بمراحله المتعددة   
هـذا البرنـامج   يـؤتي   تأمل أنووزارة التعليم العالي ، السعودية بصورة غير مسبوقة من قبل  

مـن حيـث    – بـإذن اهللا تعـالى   –ثماره يانعة على مستوى وطننا في المستقبل القريب جدًا              
هدفه السامي الساعي إلى توفير الكوادر الوطنية المؤهلة فـي مختلـف التخصـصات النـادرة                

 العمل في المملكة، فـضالً عـن جهـوده المباركـة فـي تطـوير عجلـة                ق إليها سو  التي يحتاج 
 . العلم في الوطن

@      @      @ 
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 .برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي
 برنامجالتعريف بال

 اهللا بتـاريخ حفظـه  –صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبـداهللا بـن عبـدالعزيز       
م بإطالق برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث       ٢٦/٥/٢٠٠٥هـ الموافق   ١٧/٤/١٤٢٦

 ويقوم هذا البرنامج بابتعاث الطالب والطالبات السعوديين إلى أفضل الجامعات    ،الخارجي
 :  دول العالم لمواصلة دراساتهم في مراحل التعليم التاليةالعالمية في مختلف

 .مرحلة البكالوريوس -١

 .مرحلة الماجستير -٢

 .مرحلة الدكتوراه -٣

 . مرحلة الزمالة الطبية -٤

 رسالة البرنامج 
تنمية وإعداد الموارد البشرية السعودية وتأهيلها بشكل فاعـل لكـي تـصبح منافـساً               

ــاً فــي ســوق العمــل ومجــاالت البحــث      العلمــي ورافــداً أساســياً فــي دعــم الجامعــات     عالمي
 . السعودية والقطاعين الحكومي واألهلي بالكفاءات المتميزة

 أهداف البرنامج
ابتعــاث الكفــاءات الــسعودية المؤهلــة للدراســة فــي أفــضل الجامعــات فــي مختلــف  -١

 . دول العالم

خـالل برنـامج    من المعايير األكاديمية والمهنية مـن        العمل على إيجاد مستوى عال    -٢
 . االبتعاث

 . تبادل الخبرات العلمية والتربوية والثقافية مع مختلف دول العالم-٣

 . بناء كوادر سعودية مؤهلة ومحترفة في بيئة العمل-٤

 .رفع مستوى االحترافية المهنية وتطويرها لدى الكوادر السعودية-٥

 شروط االبتعاث
 :طا أهمهاالحصول على بعثة شروفي كما يشترط لمن يرغب 
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 .أن يكون المتقدم سعودي الجنسية-١
 .أال يكون المتقدم شاغالً لوظيفة حكومية-٢
يجــب أن تــتم الدراســة باالنتظــام والتفــرغ واإلقامــة فــي بلــد الدراســة، وأن ينــتظم     -٣

 .الطالب بالدراسة انتظاماً كلياً

 االبتعاثتخصصات 
لعربيــة الــسعودية فرصــة   يــوفر برنــامج خــادم الحــرمين الــشريفين ألبنــاء المملكــة ا      

االبتعــاث فــي عــدة تخصــصات علميــة تخــدم توجهــات خطــط التنميــة وســوق العمــل فــي     
 :المملكة، وهي على النحو التالي

 . الطب، طب األسنان، الزمالة 

 . الصيدلة 

 .التمريض 

 .  األشعة، المختبرات الطبية، التقنية الطبية والعالج الطبيعي: العلوم الطبية 

 التغذية، السجالت والملفات  : العلوم الصحية 

ــة، الكهربائيــة، الميكانيكيــة، الــصناعية، الكيميائيــة،    : الهندســة  المدنيــة، المعماري
 . البيئية، االتصاالت واآلالت والمعدات الثقيلة

 .هندسة الحاسب، علوم الحاسب، الشبكات: الحاسب اآللي 

  .الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، األحياء: العلوم األساسية 

ــارة اإل : تخصـــصات أخـــرى  ــبة، التجـ ــانون، المحاسـ ــلالقـ ــة، التمويـ ــأمين،لكترونيـ ،  التـ
 .التسويق

عـدد مـن الـدول المتميـزة فـي التعلـيم لبرنـامج خـادم الحـرمين الــشريفين          انتقـي   كمـا  
كنـدا، وعـدد مـن الـدول األوروبيـة،       أمريكـا، :  علـى دول ركـز  قـارات العـالم ف   جميـع شـملت 

يطاليا، وكـذلك كـل مـن والـصين، والهنـد، وماليزيـا،       إولندا والمجر و مثل بريطانيا وألمانيا وه   
ــان، و   ــة، والياب ــا الجنوبي ــدا، فــي تخصــصات،     أوســنغافورة، وكوري ــى نيوزلن ســتراليا، إضــافة إل
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التمــريض واألشــعة : الــصيدلة، والعلــوم الطبيــة التطبيقيــة، شــاملة  الطــب، طــب األســنان، 
 )هـ١٤٣١وزارة التعليم العالي،  (ية الطبيةوالمختبرات الطبية والتقن والعلوم الصحية

ويبلــغ عــدد مبتعثــي برنــامج خــادم الحــرمين الــشريفين حتــى شــهر ربيــع الثــاني لعــام    
م حتى اآلن قرابة هتخرج من) هـ١٤٣٣وزارة التعليم العالي،  (طالبا وطالبة،   ) ١٣٢٥١٠(هـ  ١٤٣٣

 )هـ١٤٣٣لمعلومات، وكالة وزارة التعليم العالي للتخطيط وا( خريج وخريجة) ٢٠٠٠٠(

 .احتياجات سوق العمل السعودي من القوى العاملة وعالقة ذلك ببرامج االبتعاث
ــة  ، معــدالت النمــو الــسكانية للمملكــة العربيــة الــسعودية مرتفعــة    دتعــ  وذلــك مقارن

 فقــد بلــغ حجــم ســكان المملكــة العربيــة الــسعودية  ،بمعــدالت النمــو الــسكانية العالميــة
) %٢٫٣(مليــون نــسمة بمعــدل نمــو بلــغ  ) ٢٤) (م٢٠٠٧(لعــام  خطــيطوفــق بيانــات وزارة الت

 ).م٢٠٠٠بن عبيد، ) (%٧٣(يشكل السعوديون منهم 
ومع هذا االرتفاع النسبي في معدالت النمو السكاني للمملكة، توضـح بيانـات المـسح             

ن يرتكزون فـي الفئـات العمريـة الـصغيرة،       يأن السكان السعودي  ) م٢٠٠٣(السكاني لعام   
 وقـد أدى ارتفـاع   ،سـنة ) ٣٠(من السكان تقـل أعمـارهم عـن    ) %٦٧(أعمار ما يقارب إذ إن  

معدالت النمو السكانية إلى زيادة أعداد الداخلين إلى سوق العمل بحثاً عن وظـائف، األمـر              
الذي ضاعف مـن العـبء الملقـى علـى كاهـل الدولـة والقطـاع األهلـي إليجـاد فـرص وظيفيـة                

مــصلحة . (مــة إلحــالل العمالــة الوطنيــة محــل العمالــة الوافــدة  أو عمــل التــدابير الالز جديــدة
 )٢٠٠٣اإلحصاءات العامة، 

المـشتغلون فـي القطـاع      -بأن حجم العمالة    ) م٢٠٠٩(وتشير بيانات وزارة التخطيط     
 نسبة الـسعوديين    -مليون عامل ) ٧٫٨(بلغ  ) م٢٠٠٦( في عام    -الحكومي والقطاع األهلي  

 يــشكل الــسعوديون  -مليــون عامــل ) ١٫١٣(كــومي ويعمــل فــي القطــاع الح ) %٤٦(مــنهم 
 يـشكل الـسعوديون   -مليـون عامـل   ) ٦٫٦٤(بينما يعمـل فـي القطـاع األهلـي          ) %٨٦(منهم  
حــسب (وكــان معـدل النمــو الــسنوي المتوسـط للعمالــة فــي القطـاع األهلــي    ) %٤٠(مـنهم  

ــة،    ــرة  ) م٢٠٠٥إحــصاءات خطــة التنميــة الثامن ح وتوضــ) %٢٫٢) (م٢٠٠٤-١٩٩٩(خــالل الفت
البيانــات المتاحــة عــن نمــو العمالــة الوطنيــة والعمالــة الوافــدة ارتفــاع معــدالت التوظيــف           
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للعمالـــة الوطنيـــة وانخفاضـــها بالنـــسبة للعمالـــة الوافـــدة فـــي كـــل مـــن القطـــاع الحكـــومي  
 . والقطاع األهلي منذ منتصف العقد الماضي

المـواطنين  ويشير ذلك إلى اتجاه كل من القطاعين الحكـومي واألهلـي نحـو توظيـف       
 .الداخلين إلى سوق العمل

وبطبيعــة الحــال، ال تخلــو عمليــة توظيــف العمالــة الوطنيــة أو إحاللهــم محــل العمالــة      
الوافدة، وبالذات الداخلـة حـديثاً إلـى سـوق العمـل، مـن صـعوبات وتحـديات بعـضها مـرتبط                      
 بعوامــل ديموغرافيــة، وأخــرى بــسياسات التوظيــف والــسياسات االقتــصادية الحكوميــة،    

هــا مــا هــو مــرتبط    نوعوامــل مرتبطــة بــسمات العمالــة الوطنيــة والعمالــة الوافــدة ومــن بي       
 )م٢٠٠٣بن عبيد، . (بالتعليم والتدريب

تنـــامي توجـــه القطـــاعين الحكـــومي واألهلـــي نحـــو توظيـــف العمالـــة الوطنيـــة،    رغـــم و
) ١٩٩٠-١٩٨٥(وباعتبار هذا التوجه إيجابي؛ إال أن خطط التنمية الالحقة من الخطة الرابعة       

تـشير إلـى أن عـدد الوظـائف المطلوبـة فـي سـوق العمـل                 ) ٢٠١٠-٢٠٠٥(حتى الخطة الثامنة    
مـا   ؛للمواطنين أقل بكثير من أعداد طـالبي العمـل مـن الـشباب الـذين هـم فـي سـن العمـل         
 .يستدعي معه خلق وظائف جديدة وفرص عمل مناسبة لطالبي العمل من المواطنين

 حيث تشير بعـض   ،خلق فرص العمل بالتعليم والتدريب    وتتمثل التحديات المرتبطة ب   
 وفــي ،الدراســات إلــى الــضعف فــي مواءمــة النظــام التعليمــي مــع احتياجــات ســوق العمــل     

 .  لدى نسبة من المواطنينالمهاريقصور البرامج التدريبية عن سد النقص 
ملكـة   ارتفاع اإلنفاق على التعليم وتزايـد مخرجاتـه خـالل النهـضة التنمويـة للم               رغمف

خالل أكثر مـن ثالثـة عقـود، إال أن هـذا التطـور الكمـي لـم يرافقـه تطـور نـوعي مـشابه يلبـي                   
بالحاجــة مــن  احتياجــات ســوق العمــل، وكــذلك الحــال فــي البــرامج التدريبيــة، التــي لــم تــف

سـوق العمـل، ومـع تزايـد الطلـب مـن             إليهـا    العاملين المتمكنين مـن المهـارات التـي يحتـاج         
وميــة واألهليــة علــى المهنيــين المختــصين فــي كثيــر مــن الجوانــب   قبــل المؤســسات الحك

الطبية والهندسية والعلمية؛ دفع وزارة التعليم العالي إلى البحث بجدية عن أفضل الطـرق    
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لتأهيل المواطنين للحصول على وظائف مناسبة ولسد احتياجات سوق العمل من المهن            
 . فة كاالمطلوبة وتوفير األيدي العاملة في المجاالت

وقد ذهبت وزارة التعليم العالي فـي اتجـاهين لمواجهـة التحـديات المرتبطـة بمعالجـة                 
 :القصور المرتبط بعالقة سوق العمل مع البرامج التدريبية والتعليمية القائمة

مــن الجامعــات الجديــدة، وقــصر برامجهــا التعليميــة علــى   عــدد  إنــشاء :االتجــاه األول
 .تخصصات مرتبطة بسوق العمل

 دعـــم بـــرامج االبتعـــاث للخـــارج مـــن خـــالل برنـــامج خـــادم الحـــرمين :جـــاه الثـــانياالت
 حيــث يؤمــل أن يــساعد االتجــاه الثــاني المتمثــل فــي بــرامج   ،الــشريفين لالبتعــاث الخــارجي

سوق العمل في المملكـة مـع عـدم    ج إليها االبتعاث في سد الحاجة للتخصصات التي يحتا     
بـن  ( .لتخصصات على المدى القريب والمتوسـط     قدرة الجامعات السعودية في تأمين هذه ا      

 )م٢٠٠٣عبيد، 

 رضى الوظيفيال
  الفـرد  باالرتيـاح والـسعادة نتيجـة إلشـباع حاجـات     الـشعور  فـي  الرضى الوظيفي يتمثل  

، ويـشمل هـذا اإلشـباع االشـباع النفـسي           ورغباته من خالل مزاولته لمهنته التـي يعمـل بهـا          
 بيئـة العمـل والمـستحقات الماليـة والتقـدير       والمادي واالجتمـاعي لـدى الموظـف؛ مـن حيـث          
 .االحترام، ومنحه الفرصة لتطوير ذاته وخبراته

  مفهــوم الرضــى الــوظيفي مـن أكثــر المفــاهيم اإلداريــة غموضـا، ذلــك ألنــه حالــة  ويعـد 

أحيانـا  حيث يعتبـر الرضـى الـوظيفي         ،كل موضوعي شانفعالية يصعب قياسها ودراستها ب    
 كـاألداء والتغيـب واالتـصال الرسـمي والغيـر       مـوظفين الكمتغير مستقل يـؤثر فـي سـلوك         

ــأثر بالراتــب ونظــام المــنح والمكافــآت وهيكــل         ــابع يت ــر ت ــا أخــرى كمتغي الرســمي، وأحيان
ــسية        ــرات النفــ ــيع والمتغيــ ــن المواضــ ــر ذلــــك مــ ــرارات وغيــ ــاذ القــ ــام اتخــ ــسلطة ونظــ الــ

لمجموعـــة خبـــراء ا (واالجتماعيـــة والماديـــة المتعلقـــة بموضـــوع الرضـــا فـــي محـــيط العمـــل
 )٢٠١٤العربية، 
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وارتفـــاع مـــستوى الرضـــى الــــوظيفي يـــساهم فـــي عــــدم الحاجـــة إلـــى معــــدل دوران        
الموظفين وسمعة الشركة وينظر إلى الشركة على أنها رب عمل جيد، كما أن موضـوع               

 ٢٠١٢ ,Spector)(الرضى هو المتغير المهم لألبحاث حول توطين الموظفين وإنتاجهم 

 ,Hsu(ي الوضـع االقتـصادي الحـالي يعـد منخفـضا حيـث يـذكر        إال أن الرضى الوظيفي فـ 

ــى وظيفــة حيــث ذكــر أن        ) ٢٠١٠ ــو حــصل عل  مــن %٤٥أن الــشخص ســيكون محظوظــا ل
المــوظفين، وذلــك نظــرا للمــشاكل االقتــصادية والتــضخم العــالمي ومــا ســببه مــن تــسريح    

 .لبعض العمال ما يعني زيادة العمل للذين لم يتم تسريحهم
ملكــة عــن بقيــة دول العــالم فــي كونهــا جاذبــة للعــاملين ورؤوس    ورغــم اخــتالف الم

األموال من جهات كثيرة من العالم إال أنها تتأثر بما يتأثر بـه االقتـصاد العـالمي، ولعـل هـذه                      
الدراسة تـسهم فـي بيـان الرضـى الـوظيفي علـى مجموعـة تعـد مميـزة فـي إعـدادها لـسوق                

 . العمل وهم خريجو برامج االبتعاث

 لسابقةالدراسات ا
ال تــــزال الدراســــات حــــول برنــــامج خــــادم الحــــرمين الــــشريفين لالبتعــــاث الخــــارجي 

علـى دراسـات مباشـرة عـن ارتبـاط االبتعـاث        لم يتمكن الباحث من الحصول      لذا   ،حدودةم
 :بشكل عام ومنها تناولت هذا البرنامج بسوق العمل، فعمد إلى ما توافر من دراسات

 )٢٠٠٧(دراسة بن عسكر  -١

ه الدراسة الى التعرف على دور برنامج خادم الحـرمين الـشريفين لالبتعـاث              هدفت هذ 
هــذا البرنــامج يمثــل  الخـارجي فــي تحقيــق االنفتــاح الثقـافي لــدى الــشباب الــسعودي باعتبـار   

ضافة لكونه يسهم في تنمية الموارد البشرية بـالمجتمع         إحلقة وصل في التواصل الثقافي      
 وتكونـت عينـة الدراسـة مـن         ،هج المـسحي الوصـفي    استخدم الباحث المـن   وقد  السعودي،  

هم نتـائج هـذه الدراسـة أن    أستراليا ونيوزيلندا، ومن    أطالبا وطالبة ممن يدرسون في      ) ١٣٨(
خرى كما أفادوا في جوانب البحث فادة من الثقافات األ   اإل علىهذا البرنامج ساعد الطالب     

هـارات مناسـبة لـدخول سـوق     أكـسبهم م ووطرق التدريس والتعبير عن الرأي والتحليـل،     
 .العمل
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 )م٢٠١٠(دراسة الداوود  -٢
هــدفت الدِّراســة إلــى التعــرف إلــى أهــم المــشكالت التــي تواجــه المرشــحين لالبتعــاث   
ــفي المـــسحي،         ــنهج الوصـ ــتخدمت الدِّراســـة المـ ــة، واسـ ــل التحـــاقهم بالبعثـ ــارجي قبـ الخـ

ــة الدِّراســة مــن     راســة االســتبانة  مرشــح ومرشــحة، واســتخدمت الدِّ  ) ٥٠٤(وتكونــت عين
لجمع المعلومات، وكان من أبرز نتائج هذه الدِّراسة فيمـا يتعلـق بالمـشكالت التـي تواجـه                 

صعوبة الحصول على تأشيرة دراسية للبلد المرشـح لالبتعـاث إليهـا،            : المرشحين لالبتعاث 
وغــالء المعيــشة فــي البلــد المرشــح لالبتعــاث إليهــا، والخــوف مــن عــدم وجــود وظيفــة بعــد  

 .    وتزيد الطالبات مشكلة تأخير السفر بسبب الظروف األسرية، من البعثةالعودة

 )هـ١٤٣٢(دراسة المبارك  -٣

هدفت الدراسة إلـى التعـرف علـى العوامـل ذات العالقـة بالتحـاق الطالبـات فـي برنـامج                     
خــادم الحــرمين الــشريفين لالبتعــاث الخــارجي مــن وجهــة نظــر الطالبــات المرشــحات فــي  

ــامج ــفي المـــسحي واالســـتبانة كـــأداة لجمـــع      واســـت، البرنـ خدمت الدراســـة المـــنهج الوصـ
وقد تكون مجتمع البحث من جميـع الطالبـات المرشـحات فـي برنـامج خـادم                 ،  المعلومات

، طالبـة ) ٥٩٥٨(والبـالغ عـددهن    الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي للمرحلة الـسادسة  
 ذات العالقـة بالتحـاق الطالبـات فـي        وقد توصلت نتـائج الدراسـة إلـى أن العوامـل األكاديميـة            
 .برنامج خادم الحرمين الشريفين تمثل المرتبة األولى

 )هـ١٤٣٣(دراسة الفهيد  -٤

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى أهــم المــشكالت األكاديميــة التــي تواجــه الطلبــة        
ــات  ــة      والطالبـ ــة لمرحلـ ــدة األمريكيـ ــات المتحـ ــي الواليـ ــة فـ ــين للدراسـ ــسعوديين المبتعثـ الـ

 .كالوريوس، والمقترحات المناسبة للتغلب على هذه المشكالتالب
مـن خـالل   ) المـسحي (ولتحقيق أهداف الدراسة اسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي            

ــات   ــع المعلومــ ــدتها لجمــ ــتبانة أعــ ــشرفين    ، اســ ــة مــــن المــ ــع الدراســ ــون مجتمــ ــد تكــ وقــ
طبقت االستبانة   و ا،األكاديميين في وزارة التعليم العالي وفي الملحقية الثقافية في أمريك         

هـ، ومن أهـم نتـائج الدراسـة أن         ١٤٣٢/هـ١٤٣١في الفصل الجامعي الثاني من العام الدراسي        
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ــدد   ــون عـ ــات يواجهـ ــالب والطالبـ ــن المـــشكالت االطـ ــا  مـ ــة   :أهمهـ ــق بلغـ ــشكالت تتعلـ  مـ
 ومـشكالت   ، ومشكالت تتعلق بالتواصل مع المشرفين في الملحقيات الثقافيـة         ،الدراسة

،  المـستقبلية  ة وكـذلك مـشكالت فـي النظـر        ،استيعاب النظام التعليمـي فـي بلـد الدراسـة         
 . بالطالباتة تناولت الدراسة مشكالت خاصكما

 ةالتعليق على الدراسات السابق
 حيــث تناولــت الدراســة  ، مــن المفــاهيم حــول االبتعــاث  اتناولــت هــذه الدراســات عــدد  

ح الثقـافي لـدى الـشباب الـسعودي باعتبـار هـذا البرنـامج               االنفتـا ) ٢٠٠٧،  ابـن عـسكر   (األولى  
ــه يــس  إلــىضــافةإيمثــل حلقــة فــي التواصــل الثقــافي      م فــي تنميــة المــوارد البــشرية    ه كون

 .بالمجتمع السعودي
التعــرف إلــى أهــم المــشكالت التــي تواجــه ) ٢٠١٠، الــداود(فيمــا تناولــت الدراســة الثانيــة 

 .ةهم بالبعثالمرشحين لالبتعاث الخارجي قبل التحاق
التعرف على العوامل ذات العالقة بالتحـاق       ) هـ١٤٣٢،  المبارك(وتناولت الدراسة الثالثة    

الطالبات في برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي من وجهة نظر الطالبات         
 .المرشحات في البرنامج
هـم المـشكالت   فقد ركزت على التعـرف علـى أ     ) هـ١٤٣٣،  الفهيد(أما الدارسة الرابعة    

للدراســة فــي الواليــات     الــسعوديين المبتعثــين  والطالبــاتاألكاديميــة التــي تواجــه الطلبــة   
المتحـــدة األمريكيـــة لمرحلـــة البكـــالوريوس، والمقترحـــات المناســـبة للتغلـــب علـــى هـــذه   

 .المشكالت
 تواجــهالمــشكالت التــي باهتمــت ) هـــ١٤٣٣، والفهيــد، ٢٠١٠، الــداود(ويتبــين أن دراســة 

ــا تناولـــت الدراســـتين   الطـــالب  ــرتينوالطالبـــات المبتعثـــين فيمـ ، ٢٠٠٧، ابـــن عـــسكر (األخـ
 .كاديميةموضوع االنفتاح الثقافي والعوامل األ) ه١٤٣٢، والمبارك
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  الّدِراسة وإجراءاتهامنهج
 منهج الدراسة

متــه ألغــراض الدِّراســة، وال  ءمالا لالمــنهج الوصــفي المــسحي؛ نظــر  اســتخدم الباحــث  
عنــد حــد الوصــف، بــل يتعــداه إلــى مرحلــة تفــسير المعلومــات وتحليلهــا    يقــف هــذا المــنهج  

ــد فــي ا   ســئلة الدراســة وتوضــيح نتائجهــا   أجابــة عــن  إلواســتخالص دالالت ذات مغــزى تفي
 ).هـ١٤٢٧،العساف (

  وعينتهاالدراسةمجتمع 
ــامج االبتعــا       ــصعوبة تحديــد عــدد مجتمــع الدراســة وهــم خريجــو برن  وذلــك ث،نظــرا ل

 الباحــث إلــى الــدخول علــى قاعــدة البيانــات أ لجــوتزايــدهم الــسريع، لــذا لحداثــة المخرجــات
 علـــى عـــدد   ليتعـــرف -وزارة التعلـــيم العـــالي  بعـــد الحـــصول علـــى اإلذن مـــن     -للمبتعثـــين 
وكالـة   (هــ ١٤٣٣ بنهايـة عـام   خـريج وخريجـة   ) ٢٠٠٠٠(حيث بلـغ عـددهم قرابـة        الخريجين  

 )هـ١٤٣٣وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات، 

ليمثلوا عينة الدراسة   من الخريجين   ) ٥٠٠ (فقد اختير  العدد لم يكن محددا بدقة       ألنو
) ١٨٥(اسـتجاب مـنهم عـدد    وقـد  لكتروني لهم إبريد  وأرسل   موزعين على عدد من الدول،    

 :خريجا وخريجة ليشكلوا أفراد الدراسة، وتتمثل خصائص أفراد الدراسة بالتالي

 جأفراد الدراسة حسب دولة التخر -١
 )٢(جدول رقم 

  دولة التخرجأفراد الدراسة حسبع يتوز
 النسبة العدد الدولة
 %٣٢ ٥٩ أمريكا
 %٢٥ ٤٦ بريطانيا
 %١١ ٢١ كندا
 %١٦ ٢٩ استراليا
 %٦ ١١ نيوزلندا
 %١٠ ١٩ أخرى
 %١٠٠ ١٨٥ المجموع
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أن أفــرد الدراســة ينتمــون إلــى خمــسة دول محــددة ودول  ) ٢(يتبــين مــن الجــدول رقــم  
 ممــا يعنــي أن هــذه الــدول المحــددة تحتــضن أكثــر الطــالب المبتعثــين، وقــد   ؛ متعــددةأخــرى
طالبــا ) ٩٣٨٩٧(خــر إحــصائية لعــدد المبتعثــين أن هــذه الــدول الخمــس يوجــد فيهــا    آبينــت 

وزارة التعلـيم العـالي،     . (مـن عـدد المبتعثـين     ) %٧٠(أي ما نـسبته     ) ١٣٢٥١٠(وطالبة من أصل    
 )هـ١٤٣٣

 ب الدرجة العلميةأفراد الدراسة حس -٢
 )٣(جدول رقم 

  الدرجة العلميةأفراد الدراسة حسبع يتوز
 النسبة العدد الدرجة العلمية
 %٥٥ ١٠٢ بكالوريوس
 %٣٦ ٦٧ ماجستير
 %٩ ١٦ دكتوراه
 %١٠٠ ١٨٥ المجموع

ــم     ــدول رقــ ــن الجــ ــين مــ ــل     ) ٣(يتبــ ــع المراحــ ــي جميــ ــن خريجــ ــة مــ ــراد الدراســ أن أفــ
 . لمصداقية النتائجأكثركتوراه مما يعطي تنوعا البكالوريوس والماجستير والد

 أفراد الدراسة حسب التخصص -٣
 )٤(جدول رقم 

  التخصصأفراد الدراسة حسبع يتوز
 النسبة العدد  التخصص 

 %٢٠ ٣٧ العلوم الهندسية
 %٢٥ ٤٦ علوم الحاسب المعلومات
 %٤٨ ٨٩ العلوم المالية واإلدارية

 %٧ ١٣ أخرى
 %١٠٠ ١٨٥ المجموع

ثالثـة  الدراسـة عليهـا تـشمل     طبقـت  أن التخصـصات التـي  ) ٤(يتبـين مـن الجـدول رقـم     
ممـا  خلوهـا مـن التخصـصات الطبيـة،      واضحة وأخرى غير محددة، ومن المالحظ      تتخصصا

 .يرجح قلة الخريجين من هذه التخصصات
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 أفراد الدراسة حسب جهة العمل -٤
 )٥(جدول رقم 

 ملع خريجي االبتعاث حسب جهة العيتوز
 النسبة العدد جهة العمل
 %١٤ ٢٦ حكومي
 %٦٤ ١١٩ قطاع خاص
 %٢٢ ٤٠ شبه حكومية
 %١٠٠ ١٨٥ المجموع

أن أفــراد الدراســة مــوزعين علــى القطاعــات الحكوميــة    ) ٥(يتبــين مــن الجــدول رقــم   
ــن         ــر مـ ــظ األكبـ ــى الحـ ــاص علـ ــاع الخـ ــصول القطـ ــضح حـ ــة ويتـ ــة والخاصـ ــبه الحكوميـ وشـ

 .الخريجين

 ة حسب منطقة العملأفراد الدراس -٥
 )٦(جدول رقم 

 ع خريجي االبتعاث حسب منطقة العمليتوز
 النسبة العدد منطقة العمل الحالية

 %٣٦ ٦٧ الرياض
 %٢٦ ٤٩ الشرقية
 %٢٥ ٤٥ مكة

 %٥ ٩ المدينة المنورة
 %٨ ١٥ أخرى
 %١٠٠ ١٨٥ المجموع

خـريجين تليهـا   أن منطقة الريـاض اسـتحوذت علـى أكبـر ال     ) ٦(يتبين من الجدول رقم     
المنطقــة الــشرقية فمنطقــة مكــة المكرمــة، وقــد يكــون هــذا األمــر طبيعيــا لــشمول هــذه     

 . األعمال في المملكةأكثرالمناطق على 

 أداة الّدِراسة 
نظـرا لطبيعــة مــشكلة الدراسـة وأهميتهــا واألهــداف التـي تــسعى لتطبيقهــا اســتندت    

 وفيمـا  ، والبيانات المطلوبة للدراسة فهي األنسب لجمع المعلومات  ،الدراسة إلى االستبانة  
 : يلي خطوات لتوضيح بناء االستبانة وصدقها وثباتها
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 بناء االستبانة 
في تصميم االستبانة علـى األدب التربـوي واإلداري المناسـب للدراسـة وكـذلك               اعتمد  

خريجــي مــستوى رضــى ، بهــدف تحديــد  ذاتــهالمجــالي االطــالع علــى الدراســات الــسابقة فــ 
تـضمنت االسـتبانة    هم و  وظـائف  عـن م الحـرمين الـشريفين لالبتعـاث الخـارجي          برنامج خـاد  

 :اآلتي
دولــة التخــرج، الدرجــة العلميــة،  : (لتــي شــملت الخــصائص التاليــة ا :األوليــةالبيانــات  -١

 ).التخصص، جهة العمل، منطقة العمل

االســتبانة  عبــارات صــممتفقــرة وقــد ) ١٧( التــي اشــتملت علــى :فقــرات االســتبانة -٢
 الخماســــي الــــذي يحــــدد   لكــــرتل المغلــــق باســــتخدام مقيــــاس   علــــى الــــشك 

 .االستجابات المحتملة عن كل فقرة

 صدق االستبانة
 اســتخدم الباحــث   للتعــرف علــى صــدق أداة الدِّراســة فــي قيــاس مــا وضــعت لقياســه     

 حــذفتمحكمــين مــن ذوي االختــصاص، وقــد   ) ٥( وذلــك بعرضــها علــى   ،الــصدق الظــاهري 
 بحيث تـصبح أكثـر      ، المحكمين حوظات في ضوء مل   عضها وعدل ب  بعض فقرات االستبانة  

 .وضوحا ومناسبة ألهداف البحث

 ثبات االستبانة
 معامل الثبات من خالل استخراج معامل        حسب للتعرف على ثبات استبانة الدراسة    

 .ويعد هذا معامل ثبات عال) ٠٫٨١( قيمة الفا ت وقد بلغخكرونباألفا 

 أساليب المعالجة اإلحصائية: رابعا

 :اآلتياستخدام المعامل اإلحصائي 
ــة والمتوســــط الحــــسابي    ــرارات والنــــسبة المئويــ ــاري التكــ ــراف المعيــ ــا واالنحــ ، كمــ

 .داة الدراسةأ للتعرف على ثبات خكرونبا وكذلك معاملة الفا ،)ت(استخدم اختبار 
للتعــــرف علــــى الفــــروق بــــين  (ANOVA)األحــــادي كمــــا اســــتخدم تحليــــل التبــــاين 

 .المتغيرات



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٢٩

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 دراسةنتائج ال
نتــائج الدراســة وتحليلهــا وتفــسيرها وذلــك    تــستعرض مــن الدراســة جــزء فــي هــذا ال 

 .سئلة الدراسة ومدى تحقيق أهدافهاأباإلجابة عن 
 إجابة السؤال األول 

 برنــامج خــادم الحــرمين الــشريفين لالبتعــاث   يخريجــالرضــى الــوظيفي ل  مــستوىمــا 
 الخارجي؟

لنــــسب المئويــــة والمتوســــطات التكــــرارات وا حــــسبت لإلجابــــة عــــن هــــذا الــــسؤال
 الرتـب السـتجابات أفـراد الدِّراسـة علـى عبـارات           تحديـد   الحسابية واالنحرافات المعيارية و   

 : وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالياالستبانة،
  واالنحرافات الحسابيةالمتوسطات )٧(الجدول رقم 

 ستبانةاال عبارات على الدراسة المعيارية والرتب الستجابات أفراد

 العبارة م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 ٢ ٠٫٧٤ ٣٫٩٤ أتقن المهارات الالزمة ألداء عملي ١
 ٩ ٠٫٨١ ٣٫٤٢ أفهم متطلبات العمل قبل القبول بالوظيفة ٢
 ٥ ٠٫٧٧ ٣٫٦٧ لدي فرص كبيرة لتطوير ذاتي في هذه الوظيفة ٣
 ١ ٠٫٥٤ ٤٫٠٢ استخدم كافة مهاراتي في هذه الوظيفة ٤

٥ 
أحصل على دخل مادي أفضل مـن الوظيفـة مقارنـة مـع             

 اآلخرين في نفس المجال
١٤ ٠٫٦١ ٣٫١١ 

 ١٠ ٠٫٨٣ ٣٫٣٦ عمل بهاأشعر أنني مقدر من المؤسسة التي أ ٦
 ٣ ٠٫٦٩ ٣٫٩٢ أثق في قدراتي على النجاح في عملي ٧
 ١١ ٠٫٤٩ ٣٫٢٥ أتلقى الدعم الكافي من رؤسائي في العمل ٨
 ٨ ٠٫٨٨ ٣٫٤٦ ا راض عن عملي في وظيفتيأن ٩
 ١٧ ٠٫٩٠ ٣٫٠٤  كبيرين في حياتيا وقلقاعملي يشكل لي ضغط ١٠
 ٦ ٠٫٦٦ ٣٫٦٦ أستمتع بعملي الذي أقوم به حاليا ١١
 ٢١ ٠٫٤٣ ٢٫٤٥  من الجهد البدني كثيراعملي يتطلب ١٢
 ٧ ٠٫٤٩ ٣٫٥٦  من الجهد العقليكثيراعملي يتطلب  ١٣
 ٢٠ ٠٫٤٥ ٢٫٧٨ من الجهد الوجدانيثيرا كعملي يتطلب  ١٤
 ١٣ ٠٫٨٥ ٣٫١٧ أنا راض عن الطريقة التي تدار بها هذه المؤسسة ١٥
 ٤ ٠٫٩٦ ٣٫٧٤  بين ما درسته وما أقوم بتطبيقه في عملياأجد اختالف ١٦
 ١٥ ٠٫٤٨ ٣٫٠٩ هل هذه الوظيفة تعكس أحالمك قبل البعثة ١٧
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 حيـث بينـت    األول؛ الدراسـة  سـؤال    جابة عـن   اإل تتضح) ٧(من خالل تتبع الجدول رقم      
ى بدرجة جيدة عن الوظائف التـي حـصل عليهـا المبتعثـون الخريجـون               النتائج أن هناك رض   

 ذلـــك الفقـــرات التـــي تحمـــل الرتـــب  أكـــدتمـــن خـــالل اســـتجابات أفـــراد الدراســـة حيـــث  
 )٥(مــن أصــل   درجـة )٤٫٠٢ - ٣٫٦٦( متوســطها الحـسابي بــين  ويتـراوح ) ٦-١(مــن المتقدمـة  

 عن الوظيفـة حيـث بينـت هـذه النتـائج أن أفـراد               ىوقد نصت في مجملها على الرض     درجات،  
 ، وأنهـم أتقنـوا مهاراتهـا بـسرعة        ، المهارات في هذه الوظيفـة     جميعالدراسة يستخدمون   

 وأيـضا يفهمـون متطلبـات العمـل     ،كما أنهم يثقون في قـدراتهم علـى النجـاح فـي عملهـم      
 وفــي األخيــر أكــدوا  ،ديهم فرصــا كبيــرة لتطــوير ذواتهــم  كمــا أن لــ،قبــل القبــول بالوظيفــة 

 كما يؤيد ذلـك أن العبـارات الـسلبية ضـد            ،أنهم يستمتعون بعملهم الذي يقومون به حاليا      
 مـن   كثيـرا عملي يتطلـب    : (العمل بعد الوظيفة قد نالت رتبا متأخرة حيث احتلت العبارات         

-٢١(علـى الـرتبتين األخيـرتين       ) يمـن الجهـد الوجـدان     كثيـرا   عملي يتطلب   (و  ) الجهد البدني 
 العبـارتين   اتينفتـأخر هـ   درجـات   ) ٥(درجة مـن أصـل      ) ٢٫٨٤،  ٢٫٧٨(وبمتوسط حسابي   ) ٢٠

إلــى المرتبــة األخيــرة يؤكــد ارتيــاح الخــريجين مــن العمــل الــذي يزاولونــه بعــد الحــصول علــى  
ــاج إلــى جهــد بــدني أو وجــداني مرهــق، كمــا يــدعم هــذا التوجــه أيــض       ،العمــل ا  حيــث ال يحت

درجـات  ) ٥(درجـة مـن أصـل         )٣٫٠٤(ومتوسـطها الحـسابي     ) ١٧(العبارة التي احتلـت الرتبـة       
 ).  كبيرين في حياتيا وقلقاعملي يشكل لي ضغط: (ونصها

ورغم هذا الرضا عن الوظيفة الذي بينته نتائج الدراسة فـإن هنـاك فقـرات أخـذت رتبـا                   
بتعــاث مــع رضــاهم عــن    متوســطة لحــد مــا أعطــت مؤشــرات تفيــد أن خريجــي بــرامج اال      

) ١٤-١٥(وظـــائفهم فـــإنهم كـــانوا يطمحـــون لألفـــضل وهـــذه الفقـــرات هـــي ذات الرتـــب          
والتـي تـشير فـي مجملهـا إلـى         درجات،  ) ٥(درجة من أصل    ) ٣٫١١،  ٣٫٩(ومتوسطها الحسابي   

اعتقادهم أن التنافس سيكون عليهم أكثـر ممـا حـصل معهـم بعـد التخـرج، كمـا أنهـم                     
 ذلـك دراسـة     أيـدت  وقـد    ،ت ومزايـا أكثـر ممـا حـصلوا عليـه فعليـا            كانوا يطمحون إلـى مرتبـا     

حيث بينت أن بـرامج االبتعـاث أكـسبت المبتعثـين مهـارات مناسـبة               ) ٢٠٠٧ابن عسكر،   (
 .لدخول سوق العمل، لذا كان تطلعهم إلى مميزات أفضل من غيرهم في السوق
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خـــادم وللمزيـــد حـــول التعـــرف علـــى مـــستوى الرضـــى الـــوظيفي لـــدى خريجـــي برنـــامج  
حيـث تمثـل    ) ٧(الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي؛ يمكن االطالع علـى الجـدول رقـم             

 .فقرات هذا الجدول بيانات أكثر حول مستوى الرضا لديهم
 نيإجابة السؤال الثا

 الرضـى الـوظيفي  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد الدراسـة مـن حيـث           
تخرج، الدرجة العلمية، التخصص، جهة العمل، منطقة دولة ال(حسب متغيرات الدراسة 

 ؟)العمل
ــار تحليــل التبــاين األحــادي الســتجابات أفــراد    حــسبلإلجابــة عــن هــذا الــسؤال     اختب

 :الدِّراسة على متغيرات الدراسة وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي
 )٨(الجدول رقم 

 ثتحليل التباين األحادي الستجابات خريجي االبتعا
 بناء على متغيرات الدراسة

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
  ف

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

دولة 
 التخرج

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

٤٫٨٤ 
١٣٫٧٣ 
٣٦٫٥٨ 

٥ 
١٨٤ 
١٨٩ 

٠٫٨١ 
 غير دالة ٠٫١٦١ ١٫٦٠ ٠٫٥٠

الدرجة 
 العلمية

 موعاتبين المج
داخل 

 المجموعات
 المجموع

٠٫٣٣ 
٣٠٫٦٣ 
٣٠٫٦٩ 

٢ 
١٨٤ 
١٨٦ 

٠٫١٦ 
 غير دالة ٠٫٧١ ٠٫٣٣٨ ٠٫٤٩

 التخصص

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

٠٫٥٧ 
٣٥٫٥٠ 
٣٦٫٠٧ 

٣ 
١٨٤ 
١٨٧ 

٠٫٢٨ 
 غير دالة ٠٫٦١ ٠٫٥٠٥ ٠٫٦٥

جهة 
 العمل

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

٠٫١٠ 
٢٤٫١٤ 
٢٤٫٢٤ 

٢ 
١٨٤ 
١٨٦ 

٠٫٠١ 
 غير دالة ٠٫٨٧ ٠٫١٣٤ ٠٫٣٨

منطقة 
 العمل

 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المجموع

١٫٥٩ 
٣٤٫٩٩ 
٣٦٫٥٨ 

٤ 
١٨٤ 
١٨٨ 

٠٫٧٩ 
 غير دالة ٠٫٢٢٥ ١٫٥٣ ٠٫٥٢
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 عـدم وجـود     (ANOVA)اختبار تحليل التباين األحـادي      ) ٨(يتضح من الجدول رقم          
دولـة  (الدراسـة تبعـاً لمتغيراتهـا الديمغرافيـة         اد  أفـر فرق ذات داللة إحصائية في استجابات       

ممــا يـشير الــى تقــارب  ). التخـرج، الدرجــة العلميــة، التخـصص، جهــة العمــل، منطقـة العمــل   
الرؤية بين خريجي االبتعاث باختالف متغيراتهم الديموغرافيـة فـي رضـاهم عـن الوظـائف                

وذلـك بمقارنتهـا بعينـة     - وقد تشير هذه النتيجـة التـي لـم تظهـر فـروق               .التي حصلوا عليها  
 قلة الخريجين من هذه التخصصات،      -الدراسة التي خلت من التخصصات الطبية والصحية      

ويعتقد أن الفروق ستكون واضحة لمصلحة أصحاب التخصصات الطبية والصحية لو وجد            
 .عدد مناسب منهم ضمن أفراد الدراسة
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 توصيات الدراسة
لـى نتـائج الدراسـة وربطهـا بالدراسـات الـسابقة واألطـر النظريـة         من خالل االطـالع ع   
 :فإن الباحث يوصي بالتالي

مـن الخـريجين    رضـى بدرجـة جيـدة        أن هنـاك     ولتبين مـن اإلجابـة عـن الـسؤال األ          -١
 سـعادة الخـريجين   وقد يعود ذلك إلىالتي حصلوا عليها؛    على المميزات الوظيفية    

ــا فــي بلــد مثــل    بالحــصول علــى وظيفــة بوقــت مناســب؛ علمــا     أن ذلــك أمــرا طبيعي
المملكة العربية السعودية، التي يعمل بها أكثر من سـتة ماليـين وافـد؛ لـذا يوصـي         
الباحــث الجهــات الوســيطة بــالتوظيف وجهــات العمــل فــي المملكــة تعزيــز هــذه    
اإليجابية لديهم ودعمهم بالبرامج التدريبية والتوعوية لتحسين عملهم وخدمـة          

 .ير ذواتهم وظيفيا وماديامنظماتهم وطرق تطو

فـي   مؤشـرات  ك عن الوظيفـة الـذي بينتـه نتـائج الدراسـة فـإن هنـا             ىرغم هذا الرض   -٢
تفيد أن خريجي برامج االبتعاث مع رضاهم عن وظـائفهم فـإنهم كـانوا    الدراسة  

؛ وقد يكون هذا عائدا إلى قلـة الخبـرة لـديهم ممـا قلـل التنـافس        يطمحون لألفضل 
 فــي بلــد البعثــة مــدة  الخــريجين بالعمــل إلحــاقالباحــثلــذا يوصــي . علــى تــوظيفهم

تتـــراوح بـــين ســـتة أشـــهر إلـــى ســـنة مـــع اســـتمرار الـــصرف علـــيهم كمبتعثـــين؛    
ــد المــضيف، بهــدف اكتــساب      مــن  مزيــد والــسعي إلصــدار إذن عمــل لهــم فــي البل

 . لسوق العمل السعوديزيتهمالخبرة العملية الكتمال جاه

ق ذات داللــة إحــصائية فــي وعــدم وجــود فــرتبــين مــن اإلجابــة عــن الــسؤال الثــاني   -٣
ــة التخــرج، الدرجــة   ( الدراســة تبعــاً لمتغيراتهــا الديمغرافيــة   أفــراداســتجابات  دول

مما يـشير الـى تقـارب الرؤيـة بـين        )العلمية، التخصص، جهة العمل، منطقة العمل     
خريجــي االبتعــاث بــاختالف متغيــراتهم الديموغرافيــة فــي رضــاهم عــن الوظــائف   

، وهذه النتيجة التي لم تظهر فروق مقارنـة بعينـة الدراسـة التـي        عليهاالتي حصلوا   
ــذه        ــريجين مـــن هـ ــة الخـ ــى قلـ ــصحية تـــشير إلـ ــة والـ ــصات الطبيـ خلـــت مـــن التخصـ



 

 
 خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي  الوظيفي لخريجي برنامج ىمستوى الرض٢٣٤

  بن عبداهللا العرينيزالعزيدعب.د

التخصـــصات، لـــذا يوصـــي الباحـــث بـــالتركيز علـــى هـــذه التخصـــصات فـــي المراحـــل  
 .القادمة من برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي

 ات مستقبليةاسدرلمقترحات 
 :في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها فإن الباحث يقترح التالي

ــا إعـــداد دراســـة شـــاملة للتخصـــصات التـــي يحتـــاج   -١ ســـوق العمـــل الـــسعودي   إليهـ
بــشكل واضــح؛ مفــصال فيهــا التخصــصات العامــة والتخصــصات الدقيقــة، وتوجيــه     

 .برامج االبتعاث المستقبلية في ضوئها

بمـــستوى الطـــالب فـــي الجامعـــات األجنبيـــة تأخـــذ  إعـــداد دراســـة شـــاملة تتعلـــق   -٢
باالعتبـــار رأي الجامعـــات ومنـــسوبيها حـــول الجوانـــب الـــسلوكية واألكاديميـــة       

أمريكــا، : (للطــالب المبتعثــين خاصــة فــي الــدول التــي يكثــر فيهــا المبتعثــون مثــل      
 ). بريطانيا، كندا، أستراليا، الصين

العــــاملين لــــديهم دراســــة تتعلــــق بمــــدى رضــــى أربــــاب العمــــل عــــن المــــوظفين    -٣
 .والمتخرجين من برنامج االبتعاث الخارجي
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 مـــراجــع الــدراســة
، نموذج نظري لـسوق العمـل الـسعودي وسياسـات توظيـف             )م٢٠٠٠(بن عبيد، أحمد بن سليمان       .١

 .م٢٠٠٠، ٢٦٤-٢٣٧): ٤١ (٢ مجلة اإلدارة العامة،القوى العاملة الوطنية، 

ــد، أ  .٢ ــدول      ). م٢٠٠٣(حمــد بــن ســليمان،   بــن عبي تحــديات ســوق العمــل فــي دول مجلــس التعــاون ل

 .٢٠٨-١٧٧، ٢ المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة،الخليج العربية وإمكانات مواجهتها، 

دور برنــامج خــادم الحــرمين الــشريفين لالبتعـــاث     ) ٢٠٠٧(بــن عــسكر، منــصور بــن عبـــدالرحمن      .٣

دراسة مقدمة لوزارة التعليم العالي ،  لدى الشباب السعوديالخارجي في تحقيق االنفتاح الثقافي

 جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، كليــة العلــوم االجتماعيــة، قــسم          غيــر منــشورة، 

 .االجتماع

 الـوظيفي لـدى معلمـي التعلـيم العـام ومعلمـي       ىالرضـ ) ه١٤٣٠(حكيم، عبدالحميـد بـن عبدالمجيـد      .٤

 جامعـة أم القـرى،   رسالة ماجـستير غيـر منـشورة،   " مقارنةدراسة "الفئات الخاصة من الجنسين  

 .كلية التربية

 الرضــا الــوظيفي واالرتقــاء بالعمــل المهنــي،    ) ٢٠١٤(خبــراء المجموعــة العربيــة للتــدريب والنــشر      .٥

 .المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة: الناشر

لمرشـــحين لالبتعـــاث قبـــل المـــشكالت التـــي تواجـــه ا). "هــــ١٤٣١( عبـــدالرحمن بـــن حمـــد الـــداوود، .٦

 .١١٦ العدد ،رسالة الخليج العربي "التحاقهم بالبعثة

 ، الرياض مكتبـة ٤ط ، البحث في العلوم السلوكيةإلىالمدخل  )هـ١٤٢٧( بن حمد العساف، صالح  .٧

 .العبيكان

المشكالت األكاديمية التـي تواجـه الطلبـة الـسعوديين المبتعثـين         ،  ١٤٣٣الفهيد، عبير عبدالعزيز،     .٨

رسالة ماجستير غير ، بتعثات للدراسة في الواليات المتحدة األمريكية لمرحلة البكالوريوسوالم

 . كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةمنشورة،

العوامــل ذات العالقــة بالتحــاق الطالبــات فــي برنــامج خــادم    )"هـــ١٤٣٢(أفــراح بنــت صــالح  ، المبــارك .٩

 كلية العلوم االجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورة،، بتعاث الخارجيالحرمين الشريفين لال

 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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 .م٢٠٠٤ المملكة العربية السعودية، م،٢٠٠٣المسح السكاني لعام مصلحة اإلحصاءات العامة،  .١٠

 . األمريكية، الرياضاالبتعاث للدِّراسة في الواليات المتحدة ). هـ١٤٣١(وزارة التعليم العالي  .١١

 العربيـــة  المملكـــةالخـــارجي،رشـــادي لالبتعـــاث  الطالــب اإل لدليـــ) هــــ١٤٣٣(وزارة التعلــيم العـــالي   .١٢

 .الرياض. السعودية

التقريـر اإلحـصائي للمبتعثـين برنـامج         )هــ ١٤٣٢( للتخطـيط والمعلومـات      وزارة التعليم العالي  وكالة   .١٣

 ).تقرير غير منشور(هـ ١٤٣٢خادم الحرمين الشريفين لشهر ذي الحجة لعام 

 .٢٠٠٩ مايو، الوظيفية،حصاءات اإل) ٢٠٠٩ ( وزارة العمل .١٤

15. Spector, Paul E. (2012) Job Satisfaction: Application, Assessment, 

Causes, and Consequences, Publisher: SAGE Publications, lnc.  

16. Hsu, Tiffany (2010) Job satisfaction Keeps sliding, survey finds, Los 
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Abstract: 

The present study investigates the job satisfaction level of the graduates of 

King Abdullah Foreign Scholarship Program (KASP). It closely measures the 

job satisfaction level of KASP graduates. The corpus of the study involves 185 

currently-employed KASP graduates in Saudi Arabia. The study uses the 

descriptive survey method.  A 17-item survey was administered to the selected 

respondents to identify their job satisfaction levels. The collected data were 

analyzed using different  statistical methods, including frequency, percentage, 

mean, and standard deviation. In addition, various statistical tests were used, 

such as  t-tests, Cronbach’s alpha, and ANOVA. 

The most importantfindings of the study is that there is agoodlevel of job 

satisfaction among graduates of scholarship receivers although they aspireto find 

better jobs. The findings also show a scarcityof KASP graduates  whose major is 

in medical studies and health sciences even though there is a high demand for 

those majors in Saudi Arabia. The investigation findings show that no 

statistically significant differences are found among the study variables, namely  

major, country of graduation, degree, employer (whether public or private), and 

workplace. The study concludes with a number of recommendations in the light 

of its findings.
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 :ملخص البحث 

 عبـد  بـن  سـلمان  جامعـة  في اإلدارية المعلومات نظم ستخداما واقع عن الكشف إلى الدراسة هدفت

ــز ــي العزيـ ــة فـ ــة المملكـ ــسعودية العربيـ ــن الـ ــة مـ ــر وجهـ ــادات نظـ ــة القيـ ــة اإلداريـ ــي واألكاديميـ ــة،  فـ الجامعـ

أن الواقـع الفعلـي   : التحليلي، وكان مـن بـين النتـائج الرئيـسية للدراسـة          الوصفي المنهج الدراسة واستخدمت

 مـن  الـسعودية  العربيـة  المملكـة  فـي  العزيـز  عبـد  بـن  سـلمان  جامعة في اإلدارية ماتالمعلو نظم الستخدام

ــة القيــادات نظــر وجهــة ــى يــدل الجامعــة فــي والمــسؤولة األكاديمي  وتــستخدم تُطبــق األنظمــة هــذه أن عل

 تحـت  إنـشائها  بدايـة  فـي  كانـت  أنهـا  ويعـود الـسبب فـي ذلـك إلـى          ناشئة أنها بشكل مرضي إلى حد ما، رغم     

كمـا   سـعود،  الملـك  جامعـة  تجربة من أنظمتها تصميم واستفادت في  العريقة، سعود الملك جامعة مظلة

 فـي  الدراسـة  عينـة  أعـضاء  مـن  المقدمـة  الردود في إحصائية داللة ذات فروق هناك أن الدراسة نتائج أظهرت

 درجـــة يحملـــون الـــذين أولئـــك بـــين وتحديـــداً العلمـــي، المؤهـــل متغيـــر حيـــث مـــن عـــام بـــشكل االســـتبيان

 الحاصـلين علـى درجـة الـدكتوراه،        لـصالح  الفـروق  هـذه  وكانـت  دكتـوراه،  يحملـون  الـذين  وأولئك الماجستير

عــدد  حيــث مــن الدراســة عينــة أفــراد اســتجابات فــي إحــصائية داللــة ذات فــروق هنــاك تكــن لــم ذلــك، ومــع

 .سنوات الخبرة

 .ة واألكاديمية  نظم المعلومات اإلدارية، القيادات اإلداري:الكلمات المفتاحية
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 :مقدمةال
جامعــة ســلمان مؤســسة اجتماعيــة للتعلــيم العــالي تتكــون مــن عــدد مــن الكليــات       

ــا وتــــزودهم بالمهــــارات التعريفيــــة الالزمــــة لتطــــوير     وتمــــنح درجــــات جامعيــــة لخريجيهــ

وظائفهم في المجتمع وتطويره من خالل البحث العلمي، وينطبق التعريـف متعـدد األبعـاد       

ريف الوظيفي تقدم التعليم العالي والتدريب والبحـث  للجامعة الحديثة، فهي من حيث التع  

 .العلمي والتطوير وخدمة المجتمع في مجاالت التنمية المتعددة

 أي مــن أكثــر الحديثــة المنظمــات مــوارد مــن أساســياً مــوردا اليــوم المعلومــات تعــد  و

ــد أداء يمكــن ال حيــث - والبــشرية الرأســمالية المــوارد مثــل مثلهــا مــضى وقــت  مــن العدي

 وغيرهـا ،  األداء وتطـوير  وتقويم،  القرارات واتخاذ،  كالتخطيط األساسية اإلدارية لعملياتا

 يرفـع  اسـتراتيجيًا  موردا اآلن تشكل المعلوماتية فإن لذلك .المعلومات على االعتماد دون

ــا المنظمـــة إنتاجيـــة مـــن ــياً وســـالحا ،وفعاليتهـ ــادة المنافـــسة مواجهـــة فـــي ماضـ  بـــين الحـ

. )١٣،٧، ص ٢٠٠٢،والحـسنية  حيـدر ( .خاصـة  أو حكوميـة  منظمـات  كانـت  سـواء  المنظمات

 المعلومـات  مـن  اليـومي  اإلنتـاج  فـي  الهائلـة  الزيادة" هو المعلومات عصر مميزات أهم ولعل

 بـروز  إلـى  أدى الـذي  األمـر . مـضافة  كقيمـة  وظهورهـا  المعلومة شمولية مع تداولها وسرعة

 إنتــاج فــي لــيس األعظــم التحــديوالــصناعات  مــن غيرهــا علــى المعلومــات صــناعة وتفــوق

، منهـا  الهـدف  تحقيـق  فـي  األمثـل  االستغالل استغاللها في بل عليها الحصول أو المعلومة

  ).١ ص،١٤٢٢ ،كتوعة" (المعلومات ثورة مع لتتالءم اإللكترونية اآلليات طوع الذي األمر

 علـى  ونتكـ  أن لـإلدارة  اسـتوجب  فقـد ،  الحديث العصر في اإلدارة وظائف لتعدد ونظرا

ــالِ مـــستوى ــارة مـــن عـ ــة، المهـ ــى الحـــصول فـــي والدقـ ــات علـ ــاليب المعلومـ ــا وأسـ  حفظهـ

 اإلداريـــة المـــستويات بـــين متقدمـــة اتـــصاالت نظـــم إلـــى للحاجـــة باإلضـــافة واســـترجاعها،

 .صحيح بشكل المعلومات انسياب يتم لكي، المختلفة
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 :مشكلة الدراسة
 فـي  اًخـصوص  األخيـرة،  الـسنوات  يفـ  هائال تطورا اإلدارية المعلومات نظم مجال شهد

 المعلومــات ميكنــة علــى ســاعد الــذي األمــر االتــصاالت، وثــورة الحاســبات تقنيــة تطــور ظــل

 أقـسام  فاسـتحدثت   اإلنترنـت؛  ظهـور  إلـى  باإلضـافة  المتطـورة  الكومبيوتر أنظمة بواسطة

 الحـصول  يسهل لكي وتنظيمها، ومعالجتها، البيانات، جمع مهمتها المنظمات في خاصة

 القـرار  متخـذ  تعطـي  أصـبحت  أن إلـى  ذلـك  تعـدى  دورهـا  إن بـل  القـرار،  متخـذ  قبـل  من عليها

  وتبــرز أهميــة ذلــك فــي جامعــة ســلمان بــن عبــد العزيــز   .مهمتــه لتــسهيل عديــدة خيــارات

كبيــرة نظــراً لحــداثتها وحاجتهــا إلــى تبويــب وفهرســة المعلومــات وتحويلهــا إلــى قوالــب       

ة الصالحيات من مختلـف فئـات العـاملين، وحيـث           يمكن استرجاعها وقراءتها وفق أنظم    

قام الباحث بمقابلة عدد من العاملين ممن يمارسون وظائف قيادية بالجامعة حيث أشـار      

ــى صــعوبة حــصولهم علــى عــدد مــن المعلومــات تعــد هامــة لهــم التخــاذ          الغالبيــة مــنهم إل

اب المفـاهيم   قرارات يومية، ويـضاف إلـى الـصعوبة قـصور وسـائل االتـصال والتواصـل أو غيـ                  

 .الخاصة بنظم المعلومات اإلدارية

) ٢٠٠٨(وتبرز أهمية نظم المعلومات في العديد من الدراسات ومنها دراسة الـشريف        

والتــــي هــــدفت إلــــى وضــــع نظــــم المعلومــــات واالتــــصاالت وتقنياتهــــا، أي دورهــــا فــــي إدارة  

اطي المؤســسات الحكوميــة، وقــد تمــت معالجــة الموضــوع باســتخدام المــنهج االســتنب        

وذلك بهدف الوصول إلى معرفة دقيق لعناصر اإلشكالية وذلك قصد الوصف العميق لـدور              

نظم المعلومات في المؤسسات بهدف وضع سياسات مستقبلية واتخـاذ إجـراءات تزيـد           

ــة كوســيلة مــن وســائل النفــاذ إلــى         مــن دورهــا الفاعــل، واســتخدام أســلوب دراســة الحال

ة النظريـة علـى واقـع مؤسـسة التربيـة والتعلـيم             أعماق الموضوع من أجل إسقاط الدراس     

والقيام بالتوصيف المعمق لهذا الوصف بهدف التدقيق في كل جـزء مـن أجـزاء الظـاهرة،                 

وضــع اســتراتيجية لــنظم المعلومــات  : وخرجــت الدراســة بعــدد مــن التوصــيات مــن أهمهــا  

ــة      ــوير مـــشروع الخارطـ ــد أو تطـ ــذه المـــشاريع فـــي مـــشروع واحـ ــوزارة ودمـــج هـ  داخـــل الـ
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تفعيـــل الـــربط المدرســـية ومـــشروع اإلحـــصاء والنظـــام اإلداري وتعمـــيم اســـتخدامهم، و 

الــشبكي بــين وحــداتها وجمــع الوحــدات اإلداريــة لرئاســة الــوزارة فــي موقــع واحــد وربــط     

المناطق التعليمية والمدارس أو بعضها كخطوه أولـي مـن خـالل إنـشاء مراكـز معلومـات            

 .سيل الوثائق الكبيرفيها بهدف تعميمه مستقبال للتخلص من 

ــر اســتخدام نظــم     بدراســة هــدفت ) ٢٠٠٩(كمــا قــام موســاوي، ومحمــد     ــراز أث ــى إب  إل

وقد اختيرت شركات التأمين مجتمعا لهذه     المعلومات على أداء المؤسسات االقتصادية،    

الدراســة نظــرا ألهميتهــا االقتــصادية واالجتماعيــة، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم تطــوير      

يد على عينة مـن العـاملين فـي شـركات التـأمين فـي واليـة قـسنطينة، وقـد              استبيان وزع بال  

الموزعـة، وبتحليـل إجابـات االسـتبيانات        ) ٥٠(استبيان مـن االسـتبيانات الــ        ) ٤٠(تم اعتماد   

إحصائياً تبين أنه الستخدام نظم المعلومات فـي شـركات التـأمين دورا مهمـا علـى أدائهـا                    

لــي أو االســتثمار األمثــل لــنظم المعلومــات فــي شــركات    اإلجمــالي، إال أن االســتخدام الفع 

ــزال محــدوداً بــسبب وجــود معوقــات ومحــددات تتعلــق بالمــدراء          ــر ال ي ــأمين فــي الجزائ الت

 . والقيادات واإلمكانات الفنية والمعلوماتية والمادية المتاحة

يتــضح مــن خــالل الدراســات المرتبطــة أهميــة نظــم المعلومــات اإلداريــة فــي تحــسين     

ــليم لإلمكانـــات        األدا ــتثمار سـ ــن اسـ ــه مـ ــن أن تحدثـ ــا يمكـ ــة، ومـ ــسات المختلفـ ء بالمؤسـ

أن تـصاغ مـشكلة الدراسـة فـي الـسؤال        يمكـن  لذلكالبشرية المتوفرة في المؤسسات،     

 المملكـة  فـي  العزيـز  عبـد  بـن  سـلمان  جامعـة  فـي  اإلدارية المعلومات نظمواقع   ما: التالي

 فيها؟ كاديميةألوا إلداريةا القيادات نظر وجهة من السعودية العربية

 :دراسةال أهداف
 : أهمهااألهداف جملة من  إلى تحقيق الدراسة الحالية سعت

 التعـــرف علـــى مـــدى صـــحة المعلومـــات التـــي يوفرهـــا نظـــام المعلومـــات وكفايتهـــا  -١

 . وتلبيتها لحاجات العاملين بالجامعة ومدى خلوها من األخطاء
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ــداء المــ    -٢ ــة إب ــى مــدى إمكاني ــوا مــن      الوقــوف عل وظفين آراءهــم فــي العمــل ليتمكن

 . المساهمة في التطوير

 الوقوف على مدى السرعة والسهولة في توفير المعلومات الالزمة والمطلوبـة فـي              -٣

 .الوقت المناسب، ومدى توفر الصيانة لها حال تعطلها

 :دراسةال أهمية

 نظـرا  التطـوير،  فـي  اإلداريـة  المعلومـات  نظـم  دور أهميـة  مـن  الدراسـة  هـذه  أهميـة  تأتي

 القــرار، واتخــاذ كــالتخطيط، الجامعــات فــي الرئيــسية اإلداريــة الوظــائف دعــم فــي لــدورها

 مـن  أيـضا  أهميتهـا  تنبـع  كمـا  .وظائفهـا  وتعقـد ،  عملهـا  نطـاق  اتـساع  مع خصوصا والتطوير

ــور ــسارع التطـ ــي المتـ ــال فـ ــم مجـ ــات نظـ ــصاالت، المعلومـ ــث واالتـ ــبح بحيـ  اآلن اإلداري أصـ

 التخـاذ  المتاحـة  الخيارات وعلى بل يحتاجها، التي المعلومة على صليح فقط زر وبضغطة

 .القرار

جامعــة  فــي اإلداريــة المعلومــات نظــم واقــع معرفــة فــي الدراســة هــذه تــسهم   كمــا 

كذلك ستسهم فـي تقـديم مقترحـات لتحـسين عملهـا وتحقيـق              ،  سلمان بن عبد العزيز   

 يؤمـل كـذلك    . الناشـئة األخـرى    مستويات أداء جيدة وهذا يمكن تعميمـه علـى الجامعـات          

 سـلمان  جامعـة  فـي  القـرار  وأصـحاب  المسؤولين اهتمام إثارة في الدراسة هذه تسهم أن

 الالزمــة، األهميـة  اإلداريـة  المعلومــات نظـم  موضـوع  ءيــالإ الـسعودية  العـالي  التعلـيم  ووزارة

 لي،العـا  التعلـيم  مؤسـسات  فـي  العمـل  تحـسين  إلـى  تهـدف  واقتراحات آراء من تحمله بما

 الـذي  األمـر  االسـتخدام،  مجـال  فـي  والـضعف  القـوة  نقـاط  علـى  الـضوء  إلقاء في وستساهم

 عـن  لهـم  راجعـة  تغذيـة  وستـشكل  كمـا  األنظمـة،  لتلـك  الدوريـة  المراجعة من يمكنهم

 الباحثين من منها االستفادة يمكن أداة الدراسة هذه وستوفر المستخدمة، األنظمة تلك

 .المجال هذا في والمختصين
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 :دراسةال سئلةأ

 :نستطيع أن نجمل أسئلة الدراسة فيما يأتي

 المملكـة  فـي جامعـة سـلمان بـن عبـد العزيـز            فـي  اإلداريـة  المعلومـات  نظم واقع ما .١

وعلـى أداة    فيهـا  واألكاديميـة  اإلداريـة  القيـادات  نظـر  وجهـة  مـن  الـسعودية  العربية

 ؟الدراسة بجميع محاورها

 جامعـة  في الدراسة عينة أفراد استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد هل .٢

 ســـنوات( و )العلمـــي المؤهــل (الدراســـة  لمتغيــرات  تعـــزى العزيـــز عبــد  بـــن ســلمان 

 اإلدارية؟ المعلومات نظم لواقع بتقديرهم يتعلق فيما) الخدمة

 :حدود الدراسة
 :يمكن توضيح حدود الدراسة فيما يلي

بإدارات الجامعة والكليات التابعة لها     حُددت الحدود المكانية    : الحدود المكانية : أوال

 .بمختلف المحافظات التابعة للجامعة

أجريت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني والصيفي مـن    : الحدود الزمانية : ثانيا

 .هـ١٤٣٤-١٤٣٣العام الجامعي 

 :دراسةال مصطلحات
 :اشتملت الدراسة على المصطلحات التالية

 :اإلدارية المعلومات نظم
 عـن  عبـارة " :بأنهـا  اإلداريـة  المعلومـات   نظـم  )٧٣  ص ،٢٠٠٤( وآخرون الحميدي يعرف

 لـصنع  الضرورية المعلومات توفير بقصد البيانات تكامل على قادر محوسب منهجي نظام

 ".القرارات

 اإلدارات فـي  والمتمثلـة  الفرعيـة  األنظمـة  أحد" بأنها )٢٣، ص٢٠٠٨(الشمري  هاعرفوي

 إلــى  تحويلهــا  بغــرض  – آليًــا  أو يــدوياً  - البيانــات ومعالجــة  جمــع ب تخــتص  التــي  واألقــسام

 ."احتياجاتهم مع وتتفق القرارات متخذي تخدم مفيدة معلومات
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مجموعـة األجهـزة والوسـائل المـستخدمة فـي      "وتعرف إجرائياً في هـذا البحـث بأنهـا       

 ". جامعة سلمان لحفظ وتبادل المعلومات واستخراجها

 بـن  سـلمان  جامعـة وهم أفـراد الدراسـة العـاملين فـي           :كاديميةواأل اإلدارية القيادات

 والــوكالء،، والعمــداء، الجامعــة مــشرفي مــن الــسعودية العربيــة المملكــة فــي العزيــز عبــد

 .هافي اإلدارات ومدراء األقسام، ورؤساء

 :النظري اإلطار
 :)التطور والمفهوم(اإلدارية  المعلومات نظم

 االسـتخدام  عـام علـى أنهـا    بـشكل ) M I S (اريـة اإلد المعلومـات  نظـم  أن إلـى  ينظـر 

 مـصممة  وبرمجيـات  نظـم  خـالل  مـن  أهـدافها  إنجـاز  على اإلدارة مساعدة في التكنولوجي

 وميــسرة ســهلة تكنولوجيــة وتقنيــة بأســلوب اإلداريــة العمليــات تــشغيل مــن لتــتمكن

 فـي  ةوزيـاد  المنظمـة  ومـصادر  موارد في وفرة ويحقق التقليدية، الطرق من أفضل وبشكل

 نظــم تكلفـة  إلـى  أدق بـشكل  ينظـر  األعمـال  قطـاع  وبـدأ . العمليـات  هـذه  وإنتاجيـة  كفـاءة 

 كيفيـة  عـن  تتحـري  المنظمـات  وبـدأت  نـسبيا،  قليلـة  فترة خالل تضخمت والتي المعلومات

 بعــض لتنفيــذ أداة ممــا هــي أكثــر إســتراتيجية كــأداة اإلداريــة المعلومــات نظــم اســتخدام

 والمـواد  التمويـل  كأهميـة  تماما مهما مصدراً المعلومات تعتبر توكان هذا اإلدارية، المهام

 وهو.  نظام ألي الفرعية النظم من اإلداري المعلومات نظام ويعد. للمنظمة واألفراد الخام

 حيـث  الـنظم،  عمـل  تطـوير  فـي  فاعـل  دور من له لما واعتباره مكانته له وهام، حيوي نظام

 االســــتنارة يــــتم وواضــــحة وشــــاملة يقــــةدق معلومــــات تــــوفير علــــى الــــنظم هــــذه تعمــــل

 وال.  لقراراتهـــا واتخاذهـــا وصـــناعتها بأعمالهـــا المؤســـسات قيـــام أثنـــاء بهـــا واالسترشـــاد

 هـذه  تعمـل  بـل  العليا، اإلدارية المستويات في ومتخذيها القرارات صانعي على ذلك يقتصر

 وبالتوقيــت بالمناســ بالقــدر اإلداريــة المــستويات لكافــة المعلومــات تــوفير علــى األنظمــة

 ).٢٠٠٩ أحمد، بني(المناسب 
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 اإلداريــة المعلومــات نظــم وتــصميم تحليــل أن علــى األعمــال منظمــات وتــصر معظــم

 المتطلبـات  تحديـد  خـالل  مـن  المنظمـة،  أهـداف  تحقيق في وفاعل مباشر بشكل يساهم

ــة ــار التكنولوجي ــة المعلومــات نظــم واختي ــى اســتنادا للمنظمــة المناســبة اإلداري ــة إل  عملي

ــيطا ــتراتيجي لتخطـ ــة االسـ ــل، للمنظمـ ــبط   ككـ ــام ضـ ــو نظـ ــات اإلداري هـ ــام المعلومـ  ونظـ

ــين المـــستويات اإلداريـــة بعـــد تجهيزهـــا          ــم مـــصمم لتحويـــل ونقـــل المعلومـــات بـ وتحكـ

يمكـن   و.وتحديثها لكي تتمكن اإلدارة من اتخاذ القرارات بشكل صائب وبأفضل الـسبل  

 اع أنظمـة المعلومـات المـصممة لتزويـد        تعريف نظم المعلومات اإلداريـة بأنهـا نـوع مـن أنـو            

ــادة، والرقابــة علــى نــشاط        إدارة المنظمــة بالمعلومــات الالزمــة للتخطــيط، والتنظــيم والقي

  ).٢٠٠٢الحسنية،  (القرار اتخاذ على  لمساعدتهمالمنظمة أو

 Management Information(اإلداريــة  المعلومـات  نظــام أن) ٢٠٠٣ (ويـرى ياســين 

System (MIS (ــ هـــي  واألنظمـــة واإلجـــراءات، واألجهـــزة، األفـــراد، مـــن متكامـــل، امنظـ

 وكافيــة دقيقــة معلومــات مــن تحتاجــه مــا بكــل اإلدارة تزويــد بغــرض للمعلومــات الفرعيــة

وفــي نفــس ." اإلداريــة الوظــائف إنجــاز أجــل مــن للمنظمــة الدقيقــة األنــشطة عــن وشــاملة

 يقـوم  آلـي  معلومـات  نظـام  مـن  يتكون نظام"بأنه   اإلدارية المعلومات السياق يعرف نظام  

 مجـــاالت فـــي اإلدارة قبـــل مـــن الســـتعمالها المعلومـــات وعـــرض وإيـــصال وتنظـــيم بجمـــع

 المعلومـات  نظـم  جمعيـة (،  "التنظيميـة  الوحدة تمارسها  التي لألنشطة والرقابة التخطيط

 .)٥٠، ص٢٠٠٤ (المشار له في السامرائي )األمريكية

 اإلداريـة  األنـشطة  تزود التي النظم لى أنهاع اإلدارية المعلومات نظمكذلك ينظر ل

 من تتكون وهي المحوسبة، األنظمة هي األنظمة وهذه للمؤسسة، الالزمة بالمعلومات

 وهـذه  المعلومـات،  وتـسترجع  وتعـالج،  وتخـزن،  تقبـل،  التـي  والبرمجيـات  المعـدات 

 اإلداريـة  لقـرارات ا اتخاذ عملية مع لتتناسب المالئم بالشكل وتقديمها اختيارها يتم المعلومات

  (٢٠٠٢ ,Curtis & Cobham).المؤسسات أنشطة ومراقبة التخطيط في
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وخــدمات  نظــم المعلومــات تهــدف إلــى تــوفير المعلومــات أن  )٢٠٠٥( لطفــي كمــا يــرى

األول  :المعلومات البيئة، ويجب أن يتـضمن نظـام المعلومـات نظـامين جـزئيين علـى األقـل                 

ويمكـن تعريـف     .والثاني لتوفير خدمات المعلومات   ينصب على تجميع النظام للمعلومات،      

بعــضها  نظــم المعلومــات اإلداريــة بأنهــا مجموعــة مــن العناصــر المتداخلــة والمتفاعلــة مــع  

وتوزيعهــا  والتــي تعمــل علــى جمــع البيانــات والمعلومــات، ومعالجتهــا، وتخزينهــا، وبثهــا،        

إلــى  ة، باإلضــافةبغــرض دعــم صــناعة القــرارات والتنــسيق وتــأمين الــسيطرة علــى المنظمــ  

ويـــشمل نظـــام . تحليـــل المـــشكالت وتـــامين المنظـــور المطلـــوب للموضـــوعات المعقـــدة 

على بيانات عن األشخاص واألمـاكن والنـشاطات واألمـور األخـرى التـي تخـص                 المعلومات

 . المحيطة بها المنظمة والبيئة

 :اإلدارية المعلومات نظم أنواع
 مـن  مجموعة ضمن وتعمل لهدف تأتي بل غ،فرا في تعمل وال فراغ من تنشأ ال النظم

ــة المعلومــات ونظــم المترابطــة، الفرعيــة األنظمــة ــره اإلداري ــنظم مــن كغي ــه الفرعيــة ال  ل

 ومراميه، واعتمادا على ذلك تشير معظم أدبيات هذا الموضـوع إن نظـم             ومكوناته أهدافه

ــةا األدوات علـــى تعتمـــد والتـــي اليدويـــة: المعلومـــات تقـــسم إلـــى ثالثـــة أنـــواع    ونظـــم، لفنيـ

 ونظــــم، القــــدرة متوســــطة وأدوات فنيــــات علــــى والتــــي تعتمــــد اآلليــــة نــــصف المعلومــــات

 باســتخدام والمعالجــات واإلخــراج اإلدخــال عمليــات بهــا التــي تــتم وهــي اآلليــة المعلومــات

 وتطبيقاتــه المعلومــات نظــم مفهــوم ضــمن تــستعمل التــي اإللكترونيــة وهــي  الحاســبات

 . )١٤٢٩ الشمري،(الحالية 

 البـــاحثين  بـــاختالف  تختلـــف اإلداريـــة  المعلومـــات  لـــنظم كثيـــرة  تـــصنيفات  وهنـــاك

 يـسمى  مـا  هنـاك  التنظـيم  بهـا  يقـوم  التـي  الوظـائف  حيـث  فمـن  فيهـا،  تعمل التي والميادين

.  البـشرية  والمـوارد  والتمويـل  التـسويق  معلومـات  ونظـم  والتـصنيع،  اإلنتاج معلومات بنظم

 معلومـات  ونظـم  التخطيط معلومات كنظم رية،اإلدا النشاطات بحسب صنفها والبعض

 المؤسـسة  فـي  اإلداري المـستوى  بحـسب  صـنفها  مـن  ومـنهم .  والتقيـيم  والرقابة التنظيم
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ــنظم ــم كـ ــا اإلدارة دعـ ــتراتيجية العليـ ــم االسـ ــم ونظـ ــطى اإلدارة دعـ ــم الوسـ  اإلدارة ونظـ

 :كما يلي) ٢٠٠٨ (وصنفها الهواري ،)٢٠٠٩ أحمد، بني(التنفيذية 

 :اإلدارية المستويات حسب اإلدارية وماتالمعل نظم .١

 )االستراتيجي للمستوي (العليا اإلدارة دعم معلومات نظم •

 )التكتيكي للمستوي (الجماعية القرارات دعم ونظم القرارات دعم نظم •

 )التكتيكي للمستوي (الخبيرة والنظم المعرفة قواعد نظم •

 )الفني للمستوي (اإلدارية التقارير نظم •

 )التشغيلي للمستوي (المعامالت معالجة منظ •

 )التشغيلي للمستوي (المكاتب معلومات نظم •

 :اإلدارية الوظائف حسب اإلدارية المعلومات نظم .٢

  والمبيعات التسويق معلومات نظم •

  البشرية الموارد معلومات نظم •

 والتمويل المحاسبة معلومات نظم •

 :اإلدارية المعلومات نظم أهداف
 التــي األهــداف مــن مجموعــة إلــى يرمــي الــنظم مــن كغيــره اإلداري المعلومــات منظــا   

 :هي األهداف وهذه بلوغها إلى يسعى

 .متكامالً نظاماً لتشكل بينها فيما والتنسيق النظام، داخل الفرعية النظم ربط -١

 هــذا تحقيــق وبالتــالي ورؤيتــه، للنظــام العــام بالهــدف الفرعيــة الــنظم أهــداف ربــط -٢

 .الهدف

 .واتخاذه القرار صناعة عملية في النظام ديساع -٣

 داخــل والرقابــة التخطــيط لعمليــات والــضرورية الالزمــة المعلومــات النظــام يــوفر -٤

 .العملية تلك ويسهل المؤسسة



 

 
٢٥٤

ة سلمان بن واقع استخدام نظم المعلومات اإلدارية في جامع
 عبد العزيز من وجهة نظر القيادات اإلدارية واألكاديمية فيها

 منصور بن زيد الخثالن. د

 المعلومـــات تـــداول عمليـــة علـــى الرقابـــة إحكـــام علـــى المعلومـــات نظـــام يعمـــل -٥

 .واستخدامها واسترجاعها وحفظها

 أســاليب وتطــوير الدوريــة، التقــارير تــوفير خــالل مــن المؤســسة إنتاجيــة تحــسين -٦

 تواجـــــه أن يمكـــــن التـــــي المـــــستقبلية بالمـــــشكالت والتنبـــــؤ وتقنياتـــــه، العمـــــل

 .الشأن بهذا الوقائية الترتيبات وضع على والعمل المؤسسة،

 تتـضمنها،  التي والتقارير الراجعة التغذية عملية خالل من المؤسسة عمل تطوير -٧

 ،ســلطان (.االنحرافــات وتــصحيح التعــديل عمليــة فــي تالمعلومــا مــن واالســتفادة

٢٠٠٥( 

 :أهــداف ثالثـة  يـسعى إلـى تحقيـق    اإلداريـة  المعلومـات  نظـام   إن)١٤٢٦(العـال   وتـرى أبـو  

ــاذ ألغـــراض معلومـــات يقـــدم" ــرار، وتقـــديم اتخـ  إجـــراء فـــي تـــساعد التـــي المعلومـــات القـ

 ".لمسئولياتها اإلدارة تحقيق مدى عن الالزمة المعلومات اليومية، وتقديم العمليات

 الـنظم  ربط ":تهدف إلى ما يلي    اإلدارية المعلومات نظم  إن )١٤٢٤(كذلك يرى الشايع    

ــة ــدة الفرعي ــا العدي ــان فــي معً ــى يعمــل متكامــل كي ــات  تنــسيق عل ــدفقات البيان ــوفير ت  وت

 كافـة  على القرارات اتخاذ عمليات وتسهيل يطلبها، لمن والمالئمة الصحيحة المعلومات

 الـسليم  الشكل في والمالئمة المنتقاة المعلومات طريق توفير  عن ومستوياتها اتهانوعي

 المالئمـة  المعلومـات  الفعلـي، وتـوفير    األداء مـسار  تقريـر  فـي  الصحيح للمـساعدة   والتوقيت

 التقـارير  وإنتـاج  إعـداد  وأسـاليب  سـبل  وتبـسيط  األداء،   وقيـاس  والرقابـة  المتابعة ألغراض

 تقــارير، والماليــة المحاســبية التقــارير، األداء تقــارير( :مثــل كالهاوأشــ أنواعهــا كافــة علــى

ــائج ــالب نتـ ــي")الطـ ــوي المجـــال ، وفـ ــل التربـ ــم تعمـ ــة المعلومـــات نظـ ــى التربويـ  تحديـــد علـ

 يمكـن  كمـا . التربيـة  ميـدان  فـي  األولويـات  وتقـدير ،  اإلصـالحات  وإعداد،  التربوية السياسات

 مـن  المـستويات  جميع في التربية ميدان في ينالعامل تساعد أن التربوية المعلومات لنظم

 ).٢٠٠٤ المقابلة،(التربوية  البنى تنمية في اإلسهام



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٥٥

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 :اإلدارية المعلومات نظم فوائد
 وجـود  عن والتحدث الفوائد من مجموعة للمنظمة يحقق المعلومات نظم تطبيق إن

 ميـزة  لهـا  حقـق ي الـنظم  هـذه  إلـي  الفعلـي  المنـشاة  اسـتخدام  بـأن  يؤكـد  النظم لهذه فوائد

 فـي  ترغـب  التـي  األهـداف  تحقيق وبالتالي وفعاليتها ألنشطتها تنفيذها طريقة في تنافسية

 والتنظـيم  والرقابـة  التخطـيط  فـي  وظائفهـا  وإنجـاز  اإلداريـة  مـستوياتها  في كافة   تحقيقها

 لغـرض  ومـستمر  دائـم  بـشكل  للمعلومـات  تحتـاج  فهي وفاعلية بكفاءة القرارات واتخاذ

 .لوظائفا هذه تنفيذ

 :النظم هذه تطبيق خالل من عليها نحصل التي الفوائد ومن 

 وفــي المالئمــة المعلومــات تهيئــة خــالل مــن وصــائبة وفعالــة ناجحــة قــرارات اتخــاذ -١

 .المناسب الوقت

 .فيها المعلومات كافة على والسيطرة المنظمة في المعلوماتي المورد استثمار -٢

 واتخــاذ األمــر بوحــدة المنظمــة لداخــ للمعلومــات المنتجــة األطــراف جميــع ربــط -٣

 .القرارات

ــة المــستويات مختلــف تزويــد -٤ ــد والمفيــدة اآلنيــة بالمعلومــات اإلداري  لممارســة عن

 .المختلفة وظائفها

 المنظمـة  داخـل  واالتـصاالت  الـشبكات  عبـر  والتحـاور  المعلومـات  وتشارك تبادل -٥

 .وخارجها

 التــي معلومــاتال جميــع اســترجاع وإمكانيــة ومعالجــة وخــزن حفــظ علــى القــدرة -٦

 .المنظمة بها تتعامل

 القيــام كيفيــة عــن دقيقــة معلومــات تقــديم خــالل مــن المنظمــة نــشاطات تقيــيم -٧

 .ووظائفها بعملياتها

 .بدائل واقتراح مدروسة احتماالت ضمن للمستقبل والتنبؤ التخطيط -٨



 

 
٢٥٦
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 منصور بن زيد الخثالن. د

 مــــن مــــستوى لكــــل المناســــب الوقــــت وفــــي الدقيقــــة التقــــارير مختلــــف إصــــدار -٩

 .الوظائف ولجميع اإلدارية المستويات

 مــن اقــل وبعــدد أكبــر وكفــاءة أســرع بوقــت اإلداريــة والعمليــات المهــام إتمــام-١٠

 .)٢٠٠٤ السامرائي،(البشرية  القوي

ــى وينظــر ــى كــذلك اإلداري المعلومــات نظــام إل ــه عل ــذي النظــام ذلــك أن  يــستخدم ال

ــا ــات تكنولوجيـ ــي المعلومـ ــات فـ ــوفير عمليـ ــات تـ ــة، المعلومـ ــالها، الالزمـ ــا،وت وإرسـ  خزينهـ

 الــسالمي، (المنظمــة فــي المختلفــة اإلداريــة األنــشطة تــدعيم بهــدف وعرضــها ومعالجتهــا،

٢٠٠٠ .( 

 :اإلدارية المعلومات نظم مكونات
 :إلى تقسم اإلدارية المعلومات نظم مكونات أن) ٢٠٠٠ (الصباغ يرى

 .حاسوب لجهاز يحتاج معلوماتي نظام فأي): Hardware (والمعدات األجهزة .١

 وتجعلــه الحاســوب تــشغل التــي البــرامج مجموعــة وهــي): Software (يــاتالبرمج .٢

 .عملياته تنفيذ على قادرا

 تكـون  وقـد  البيانـات،  علـى  يحتـوي  الـذي  الوعـاء  وهي): Data Base (البيانات قواعد .٣

 ومـسجلة  آليـة  تكـون  وقـد  وملفات، رسمية كتب شكل على ورقية القاعدة هذه

 .اآللي النظام في إلكترونيا

 كافـة  إلنجـاز  البيانـات  علـى  تجـري  التـي  العمليـات  وهـي ): Procedures( ءاتاإلجرا .٤

 .النظام مسار أحيانا عليه ويطلق محدد عمل نظام وهناك النشاطات،

 تــــشغيل يــــتم خاللــــه مــــن والــــذي البــــشري العنــــصر وهــــم: )Personnel (األفــــراد .٥

 .األخرى المكونات



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٥٧

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 :اإلدارية المعلومات نظم  تحديات
 الواسـع  للتطبيـق  محاولتهـا  فـي  المنظمـات  تواجـه  التـي  التحـديات  من مجموعة هناك

 التقليديـة  المنظمـات  مـن  التحـول  أجـل  مـن  عالمي مستوى وعلى اإلدارية المعلومات لنظم

 : يمكن أجمالها بما يلي)٢٠٠٤ (التحديات كما يراها العتيبي وهذه الرقمية المنظمات إلي

 الرقميــة المنظمــات بوجــود نظمــاتالم هــذه تــدرك أن وهــو: االســتراتيجي التحــدي-١

 اســتخدام مــن تــتمكن كيــف ومعرفــة المنظمــات التقليديــة  علــى أفــضليتها مــن والتأكــد

 لنـشاطاتها  أفـضل  فعاليـة  لتحقيـق  المدى طويلة إستراتجية وضمن المعلومات تكنولوجيا

 .ورقمي تكنولوجي بشكل للنشاطات المتزايد التطبيق خالل من أكبر ومنافسة

 تكنولوجيــــا تطبيــــق متطلبـــات  تمامــــا المنظمــــات تعـــي  أن وهــــو: مــــةالعول تحـــدي -٢

 العالميـة  األسواق صفقات في االنخراط على وقدرتها عالمياً المعلومات ونظم المعلومات

 المـــستوي وعلـــى الرقميـــة والنـــشاطات العمليـــات لممارســـة الالزمـــة االحتياجـــات وتـــوفير

 .العالمي

 بنـاء  إعـادة  علـى  المنظمـات  قدرة ويمثل: هال التحتية والبنية البيانات هيكلة تحدي-٣

 تحتيـة  بنيـة  وتـوفير  المنظمـة  هيكل مع منسجم بيانات هيكل وتطوير التنظيمي الهيكل

  التنظيم أهداف وتدعم تخدم المعلومات تكنولوجيا من

 المنظمــات تــستطيع كيــف يبــين أن وهــو: المعلومــات نظــم فــي االســتثمار تحــدي-٤

 للوسـائل  التكنولـوجي  اإلحـالل  عمليـة  تكون إن ويجب وماتالمعل لنظم المتوقعة القيمة

 نظـــم  تطبيـــق جـــراء  المرتقبـــة العوائـــد  تغطـــي أن يجـــب  أي التكـــاليف مبـــررة  التقليديـــة

 .االستثمار مدة ضمن المطلوبة للتكاليف المعلومات

 الكيفيـة  مـن  تتأكد أن المنظمات على يتوجب  وهنا :والسيطرة المسؤولية تحدي-٥

 األخالقيـات  ضـمن  المعلومـات  نظـم  وتطبيـق  اسـتخدام  خاللهـا  من نظيمالت يستطيع التي

 .المناسبة االجتماعية المسؤولية حدود وفي العامة
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 منصور بن زيد الخثالن. د

 الدراسات السابقة

 الدراســة، واقــع بموضــوع العالقــة ذات الــسابقة للدراســات عرضــا الجــزء هــذا تنــاول    

ــم ــات نظـ ــة المعلومـ ــي اإلداريـ ــة فـ ــلمان جامعـ ــن سـ ــد بـ ــز عبـ ــي العزيـ ــةال فـ ــة مملكـ  العربيـ

 .السعودية

 :العربية الدراسات:أوالً
 ظــل فــي المعلومــاتي االســتراتيجي التخطــيط: "بدراســة بعنــوان) ١٤٢٦ (العــال أبــو قــام

 هـدفت . جـدة  بمحافظـة  اإلنتاجيـة  المنـشأة  فـي  تطبيقـه  مدى عن ميدانية، دراسة "العولمة

 وتعـرف  الحـديث،  العـصر  فـي  وفاعليتهـا  المعلومـات  تقنيـة  أهمية على التعرف إلى الدراسة

 وتوضـيح . لـه  الشركات تطبيق ومدى المعلوماتي االستراتيجي للتخطيط الفعال الدور على

 إلـى  الدراسـة  توصلت وقد. العولمة لمواجهة السعودية البيئة قابلية ومدى العولمة مفهوم

ــة ذات الــــسعودية الــــشركات أن ــازة الفئــ ــى الممتــ ــي علــ ــضرورة وعــ ــتخدام بــ ــم اســ  نظــ

ــين عالقــة وهنــاك. المعلومــاتي االســتراتيجي والتخطــيط المعلومــات  المنظمــة مــستوى ب

 المنظمـة  مـستوى  بـين  عالقـة  وهنـاك . المعلومـاتي  االسـتراتيجي  للتخطيط تطبيقها ومدى

 لشركات اإلدارية المعلومات نظم كفاءة لها واستعدادها العولمة بمفهوم وعيها ومدى

ــة ــازة الفئــ ــة الممتــ ــن. بالمملكــ ــباب مــ ــدم أســ ــقتطب عــ ــشركات بعــــض يــ ــيط الــ  للتخطــ

 االســتراتيجي التخطــيط بأهميــة الــوعي وعــدم، العاليــة  التكلفــة:المعلومــاتي االســتراتيجي

   .الشركة إمكانيات وضعف المعلوماتي،

 األداء تحـسين  فـي  ودورهـا  االتـصال  تقنيـات " بدراسـة بعنـوان   ) ٢٠٠٦ (كما قـام المـانع    

 أن أهمهـا  النتـائج  إلـى  الباحـث  ، توصـل  "لعـام ا باألمن العاملين الضباط علي تطبيقية دراسة"

 واقـع  هـو  العـام  األمـن  جهاز في االتصال واقع أن إلى يميلون الدراسة مجتمع أفراد معظم

 بــاألداء فاعليــة كبيــرة بدرجــة ســيحقق االتــصال تقنيــات واســتخدام توظيــف وان متــدين

 فــي المعوقــات أهــم مــن أن علــى اجمعــوا العينــة أفــراد أن كمــا األمــن لمنــسوبي الــوظيفي
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 تدريب مستوي وانخفاض منها المتوافر وقدم األجهزة قلة هو االتصاالت تقنية استخدام

  .العاملين

 إدارات أداء تحـــسين فـــي ودورهـــا األتمتـــة" بعنـــوان) ٢٠٠٧ (العتيبـــي وجـــاءت دراســـة

 بــإدارة األتمتــة اســتخدام أن إلــى الدراســة وتوصــلت "األمنيــة األجهــزة فــي البــشرية المــوارد

 تخطــيط فــي تــسهم أن يمكــن األتمتــة وان ضــعيفة كانــت عامــة بــصفة البــشرية واردالمــ

 اثبتـــت وق كبيـــرة بدرجـــة التدريبيـــة االحتياجـــات وتحديـــد البـــشرية المـــوارد واســـتقطاب

ــاك ان الدراســة ــة تطبيــق مــن تحــد معوقــات هن  تنظيمــي نمــوذج الدراســة وقــدمت األتمت

 العربيـة  بالمملكـة  المركزيـة  األمنيـة  ألجهـزة ا فـي  البشرية الموارد بإدارات األتمتة لتفعيل

 .  السعودية

 إدارات فــي اإلداريــة المعلومــات نظــم تطــوير "بعنــوان دراســة) ١٤٢٩ (الــشمري وأجــرى

 التعلـــيم مـــديري نظـــر وجهـــة مـــن الـــسعودية العربيـــة بالمملكـــة للبنـــين والتعلـــيم التربيـــة

 عينــة أفــراد رضــا راســةالد نتــائج أظهــرت ،"مقتــرح تــصور"األقــسام  ورؤســاء ومــساعديهم

 لـديهم  المعلومـات  إدارات مـن  لهـم  تقـدم  التـي  المعلومـات  عن جيدًا كان إجماال الدراسة

 ،)الموثوقيـة ، الموضـوعية ، الوضـوح ، التكلفـة ، المالءمـة ، المناسب  التوقيت ،الدقة(حيث   من

 مـــــن لـــــديهم المعلومـــــات إدارات مـــــن لهـــــم تقـــــدم التـــــي المعلومـــــات عـــــن ومتوســـــطًا

 نظـم  تطوير مقترحات على الدراسة عينة موافقة درجة كذلك ،)المرونة ،الشمول(حيث

 جميــع علــى بــشده موافـق  بدرجــة كانــت والتعلــيم التربيـة  إدارات فــي اإلداريــة المعلومـات 

 .المجال هذا فقرات

 فــي اإلداريــة المعلومــات نظــم أثــر" بعنــوان دراســة) ٢٠١٢ (الــسحيمي أجــرى كــذلك

 وقــد". الــسعودية العربيــة المملكــة فــي أرامكــوا شــركة فــي التنظيمــي الهيكــل تــصميم

 فــي العــاملين تــصورات أن: أبرزهــا مــن كــان النتــائج مــن مجموعــة إلــى الدراســة توصــلت

 ألبعــاد تــصوّراتهم وأنّ متوســط، مــستوى ذات اإلداريــة المعلومــات لــنظم أرامكــوا شـركة 

 المعلومـات  نظـم  ألبعـاد  أثـر  وجـود  كـذلك . مرتفع مستوى ذات التنظيمي الهيكل تصميم
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 اإلداريـــة، المعلومـــات نظـــام اســـتخدام ســـهولة المـــستخدمة، األجهـــزة حداثـــة(اإلداريـــة 

 نظـام  فـي  المالئمـة  البرمجيـات  اسـتخدام  اإلداريـة،  المعلومـات  نظـام  فـي  العـاملين  كفاءة

 الهيكـل  تـصميم  فـي ) اإلداريـة  المعلومات نظام في المعلومات مالئمة اإلدارية، المعلومات

 فـي  التبـاين  مـن ) %٦٥٫٧ (مقـداره  مـا  تفـسر  اإلداريـة  المعلومـات  نظـم  أبعـاد  وأن التنظيمي،

 ).                    المركزية الرسمية، التعقيد، (التنظيمي الهيكل تصميم

ــا دراســـة ــاءة مـــستوى "بعنـــوان) ٢٠٠٥ (القيـــسي أمـ ــة كفـ  اإلداريـــة المعلومـــات أنظمـ

 اإلداريـة  الوحدات أقسام ورؤساء مديري نظر وجهة من اإلداري األداء بمستوى وعالقتها

ــة الجامعــات فــي ــى الدراســة وتوصــلت العامــة، األردني ــة فــروق وجــود إل  تعــزى إحــصائيا دال

ــرات ــة لمتغيـ ــى الدراسـ ــستوى علـ ــاءة مـ ــة كفـ ــات أنظمـ ــة المعلومـ ــي اإلداريـ ــات فـ  الجامعـ

 . األردنية الرسمية

 صـنع  في إلداريةا المعلومات نظم دور تقييم" بعنوان دراسة) ٢٠٠٥ (سبت أبو وأجرى

 هناك أن إلى الدراسة خلصت" غزة قطاع في الفلسطينية الجامعات في اإلدارية القرارات

 عالقـة  هنـاك  وأن اإلسـالمية،  الجامعـة  لـصالح  اإلداريـة  المعلومـات  نظم مكونات في فروق

 المعلومـات  واسـتخدام  وجـودة  المعلومـات  نظم لدائرة التنظيمي المستوى بين جداً قوية

ــ فـــي ــنع ةعمليـ ــرارات، صـ ــود القـ ــات ووجـ ــة تقنيـ ــام بـــشكل حديثـ ــات فـــي عـ  نظـــم مكونـ

 اعتمــادا عليهــا يعتمــدون الــنظم هــذه مــستخدمي جعلــت الجامعــات هــذه فــي المعلومــات

 جـــودة بـــين قويـــة طرديـــة عالقـــة هنـــاك أن الدراســـة أثبتـــت و القـــرارات، صـــنع فـــي كبيـــرا

 المعلومـات  نظـم  اسـتخدام و) الكميـة -المناسـب    التوقيت-المالئمة  –الدقة   (المعلومات

 إلـى  ترتقـي  ال الحاليـة  المعلومـات  نظـم  أن إلـى  الدراسـة  وأظهرت. القرارات صنع عملية في

ــنظم ــوال تعطــي ال حيــث الخبيــرة ال  إحــصائية لمعلومــات توفيرهــا وعــدم. للمــشكالت حل

 . أو خارجه الوطن داخل إحصاء مراكز مع المباشر اتصالها وعدم خارجية

 التربيـة  وزارة فـي  التربـويين  القـادة  تقدير درجة "بعنوان) ٢٠٠٧ (قعوار وجاءت دراسة 

 بــالتزامهم وعالقتهــا اإلداريــة، المعلومــات أنظمــة اســتخدام لفاعليــة األردن فــي والتعلــيم
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 اإلداريـين  القـادة  تقدير درجة أن الدراسة نتائج أظهرت وقد،  "المعنوية وروحهم التنظيمي

 المجـاالت،  جميـع  فـي  عاليـة  كانـت  اإلدارية لمعلوماتا أنظمة استخدام لفاعلية التربويين

 المـستوى  ألثـر  تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود وتبين كما التنظيم، في أعالها وكان

 اإلداريـة  المعلومـات  أنظمـة  اسـتخدام  لفاعليـة  التربـويين  القـادة  تقـدير  درجـة  علـى  اإلداري،

 وزارة فـي  التربـويين  القادة تقدير درجة بين إيجابية ارتباط عالقة ووجود المديرين، ولصالح

ــة ــيم التربيـ ــي والتعلـ ــة األردن فـ ــتخدام لفاعليـ ــة اسـ ــات أنظمـ ــة، المعلومـ ــزام اإلداريـ  وااللتـ

  .التربويين اإلداريين القادة لدى المعنوية والروح التنظيمي،

ــدم ــد  وقــ ــي أحمــ ــة ) ٢٠٠٩( بنــ ــوان دراســ ــم   "بعنــ ــوير نظــ ــة لتطــ ــتراتيجية مقترحــ إســ

ــأن  ."يـــة فـــي وزارة التربيـــة والتعلـــيم األردنيـــة  المعلومـــات اإلدار ــائج الدراســـة بـ  أظهـــرت نتـ

المتوســطات الحــسابية لمجــاالت نظــم المعلومــات اإلداريــة لــدى أفــراد عينــة الدراســة قــد    

ــت بـــين   ــسابية إلجابـــات أفـــراد عينـــة      )٣٫٥٢ -٣٫٣٣(تراوحـ ، وأظهـــرت المتوســـطات الحـ

 . ةالدراسة درجة استخدام متوسطة لجميع مجاالت األدا

 فـي  القـرارات  اتخـاذ  في المعلومات نظام دور"بعنوان    دراسة )٢٠٠٩ (وأجرى الهزايمة 

 كشفت ،")اربد لمحافظة العامة المؤسسات في ميدانية دراسة (الحكومية المؤسسات

 عمليـة  فـي  فـاعال  دورًا وتقنياتهـا  المعلومـات  لـنظم  أن منهـا  استنتاجات عن الدراسة نتائج

 والسـيما  التقنيات لهذه أن اربد، كما  لمحافظة الحكومية سساتالمؤ في القرارات اتخاذ

 سـرعة  ثـم  ومن المعلومات على الحصول سرعة في مهمًا دورًا والمحوسبة منها الحديثة

  . قيمتها وزيادة اإلدارية القرارات فاعلية من يرفع أن شأنه من وهذا القرارات، اتخاذ

 فـي  اإلدارية المعلومات نظم دور"ن   دراسة بعنوا  )٢٠١١(وآخرون   إدريس كذلك أجرى 

ــسين ــودة تحـ ــدمات جـ ــصحية الخـ ــة: الـ ــة دراسـ ــى تطبيقيـ ــشفيات علـ ــة المستـ  الحكوميـ

 أن تـشير  منهم المستقصى اتجاهات أن عن البحث نتائج كشفت ،"اليمنية إب بمحافظة

 ال للدراســة الخاضــعة الحكوميــة المستــشفيات فــي المطبقــة اإلداريــة المعلومــات نظــم

 والتوقيــت والوضــوح والــشمولية األخطــاء وقلــة بالدقــة تتــصف التــي لمعلومــاتا لهــم تتــوفر
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 إلـى  العـالي  التعلـيم  وذي العليـا  اإلداريـة  أعـضاء  ويميل المبسطة العرض وطريقة المناسب

 تتــصف الحاليــة المعلومــات نظــم مــن عليهــا يحــصلون التــي المعلومــات إن علــى الموافقــة

 بطريقـة  عرضها ويتم اإللكتروني البريد خالل من وإتاحتها المناسب والتوقيت بالشمولية

ــائج أظهــرت كمــا متنوعــة طــرق باســتخدام مبــسطة  بــين جوهريــة عالقــة هنــاك أن النت

 عالقـة  هنـاك  أن تبـين  كمـا  لهم المتقدمة للمعلومات الكلية  الجودة لمستوى إدراكاتهم

 ظــمن خــصائص نحــو المستــشفيات هــذه فــي المــديرين اتجاهــات بــين حقيقيــة إيجابيــة

 الكليـة  الجـودة  لمـستوى  إدراكـاتهم  وبـين  بالفعـل  يـستخدمونها  التـي  اإلداريـة  المعلومات

 الحالي البحث فان وهكذا .المستشفيات هذه نفس من للمرضى المقدمة الصحية للخدمة

ــت ــة الدقـــة أن اثبـ ــوح األخطـــاء وقلـ ــوعية والـــشمولية والوضـ  والعـــرض والحداثـــة والموضـ

 إلدارة المتاحــة المعلومــات فــي توافرهــا يجــب لومــاتللمع المناســب والتوقيــت المبــسط

 جـودة  لتحـسين  المناسـبة  القـرارات  اتخاذ يمكنها حتى اليمينة الحكومية المستشفيات

 .   الصحية الخدمة

 :األجنبية الدراسات :ثانياً
 نظـم  أداء كفـاءة  قيـاس " بعنوان دراسة) ٢٠٠٥ ,Jerry & king (و كينج أجرى جري

 نظـم  أداء لقيـاس ) نمـوذج  (أداة الدراسـة  طـورت  وقـد  ،")وظيفيـة  ييمتق بطاقة (المعلومات

ــات ــاد المعلومـ ــى باالعتمـ ــاذج علـ ــدخالت نمـ ــات المـ ــائف والمخرجـ ــم لوظـ ــات نظـ  المعلومـ

 أو  والنمــوذج.المؤســسات أداء وتحــسين الوظيفيــة العمليــات كفــاءة لــدعم المــستخدمة

ــوي البحــث هــذا فــي المقترحــة األداة ــى تحت  وهــي للتقــديم جاهــاتوات مخرجــات ثــالث عل

 سـهولة  فـي  المتمثلـة  النظـام  كفـاءة  الخدمـة  وكفـاءة  المعلومات وفاعلية النظام كفاءة

ــتخدامه ــتجابته اســ ــسريعة واســ ــخ.....الــ ــذلك الــ ــره وكــ ــى اثــ ــاملين أداء علــ ــة العــ  وفاعليــ

 اثرها وكذلك والقيمة واالستعمال التصميم في المعلومات جودة في المتمثلة المعلومات

 تطـوير  من بداية تمتد التي األنشطة جميع في المتمثلة الخدمة وكفاءة عاملينال أداء على

 مــن والتأكــد للعمــل النمــوذج وإلتاحــة  واالستــشارة الــدعم فــي اســتخدامه وحتــى النظــام
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 اختيارهــا تــم مختلفــة مؤســسة ١٤٩ فــي للنظــام مــستخدم ٣٤٦ علــى تطبيقــه تــم فاعليتــه

 علـى  وزعـت  اسـتبانات  باسـتخدام ) www.hoovers.com (الموقع من عشوائية بطريقة

 مـن  التأكـد  وتـم  حـدة  علـى  اتجـاه  كـل  الثالثـة  االتجاهات هذه لقياس النظام لهذا العاملين

 . فيها العمليات كفاءة وتحسين المنظمات فاعلية على اإليجابي وتأثيره النموذج فاعلية

ــوكيم لوكــاس كمــا قــام  ــوان ) ٢٠٠٥ ,Loukis & Loakim (ول ــر" بدراســة بعن  اث

 الدراسـة  وهـدفت  ،"اليونـان  فـي  المنظمات أداء على اإلدارية المعلومات نظم في االستثمار

 الـصناعية  المنظمـات  أداء علـى  اإلداريـة  المعلومـات  نظم في االستثمار اثر على التعرف إلى

 عائـد  وهـي  المنظمـات  اداء علـى  للداللـة  مقـاييس  ثالثـة  الدراسة استخدمت وقد اليونان في

 الدراسـة  افترضـت  وقـد  ) مـالي  كمقيـاس  (األصـول  على والعائد العاملين اجيةوإنت المبيعات

 فــي الباحــث اعتمــد وقــد الثالثــة المقــاييس علــى المعلومــات لــنظم إيجابيــا تــأثيرا هنــاك أن

 اتحـاد  مـع  بالتعـاون  الـصناعية  المنظمات على االستقصائية االستبانة أسلوب على دراسته

 كبيـر  ايجابيـا  تـاثيرا  هنـاك  أن أهمهـا  نتـائج  إلـى  لدراسـة ا توصـلت  وقـد  اليونان في الصناعات

 األصـول  علـة  العائـد  علـى  تأثيرهـا  وأن العـاملين  وأداء اإلنتـاج  مقاييس على لمعلومات لنظم

 المعلومـات  أنظمـة  فـي  االسـتثمار  بين تكامل هناك ان إلى الدراسة خلصت كما اقل كان

 وحجـم  المعلومـات  أنظمـة  مـوظفي  عـدد  فـي  المتمثلـة  اإلداريـة  المعلومات أنظمة وعوامل

 حجـــم زيـــادة اتجـــاه فـــي يـــدعم التكامــل  هـــذا وان األخـــرى العوامـــل مـــن وغيـــره التــدريب 

 .فيها العاملين إنتاج وكفاءة المؤسسة

 المعلومـات  دعـم  أنظمـة : " فقد أجرى دراسـة بعنـوان  ) ٢٠٠٦ ,Donnelan (دونيالن أما

 هنـاك  أن النتـائج  وأظهـرت  ، "وركنيويـ  واليـة  فـي  وسـوفولك  ناسا مقاطعتي في المدرسية

 هامـة  راجعـة  تغذيـة  علـى  للحـصول  المدرسـي  المعلومـات  دعـم  نظـام  الستخدام إمكانية

 نجـاح  تعزيـز  اجل من والمعرفة والمعلومات، للبيانات، التعليمية المناطق إدارة كيفية عن

 داريـة اإل المعلومـات  نظـم  أثـر " بعنـوان  ٢٠٠٧ ,Supattra)( سـوباترا   وفـي دراسـة  .المدرسـة 

 أهمهـا  نتـائج  عـدة  الـى  الدراسـة  توصـلت  وقـد . اإلداري العمل كفاءة على المعلومات ونظم
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 وكفــاءة المنظمــة فاعليــة مــن تزيــد المعلومــات وتكنولوجيــا اإلداريــة المعلومــات نظــم أن

 أكثـر  المعلومـات  علـى  االعتمـاد  كـان  كلمـا  وانـه  فيهـا  االستراتيجي العمل وتحسن أدائها

 نظـــم علـــى االعتمـــاد زاد كلمـــا وانـــه المعلومـــات التكنولوجيـــا إلـــى الحاجـــة زادت كلمـــا

 فاعليتهـا  وزادت المنظمـة  كفـاءة  زادت كلمـا  المعلومات وتكنولوجيا اإلدارية المعلومات

 . وفاعليته األداء كفاءة نحو المؤسسة في العاملين ثقافة تحسنت وكلما

 " بعنـوان ) (٢٠٠٨ ,Esbensen and crisciunas كريـسيناس  و إسبنسن وفي دراسة

ــا  فــي الــصناعية الــشركات علــى تطبيقيــة دراســة" األزمــات وإدارة المعلومــات تكنولوجي

 مـن  تتم أن يجب والمسئوليات الخطط مراجعة أن الدراسة وأوضحت ،Öresund منطقة

 علــى األزمــات إدارة لعمليــة التحــضير ووجــوب االســتعداد، مــن تمكــنهم حتــى ألخــر وقــت

 المـشاكل  مناقـشة  تـم  البحـث  مـن  الثـاني  الجـزء  وفـي . وقت تأخذو مكلفة أنها من الرغم

 واإلنترنـت،  اإللكترونـي  البريـد  مثـل  االتـصال  فقدان يتضمن وهذا الشركات، بقلق المتعلقة

 أن الدراسـة  وأوضـحت . القرصـنة  مـن  والخـوف  مجديـة  الغيـر  الجديـدة  األنظمة من والخوف

 مـوارد  وأن المـوظفين،  وخاصـة  الـشركة  داخـل  مـن  األساسـي  الخطـر  أن على يوافق الكل

 االسـتعمال  علـى  قلقـين  غيـر  المـستخدمين  لجعل المعلومات تكنولوجيا على تنفق هائلة

 .المعلومات لتكنولوجيا األمن

 :التعليق على الدراسات السابقة
 أن يالحـــظ، المعلومـــات بـــنظم يتـــصل فيمـــا الـــسابقة الدراســـات مراجعـــة خـــالل مــن 

 فـي  ودورهـا  المعلومـات  أهميـة  علـى  أكـدت  الموضوع اهذ في بحثت التي الدراسات معظم

 وخاصـة القـرارات    األمثـل  القـرار  إلـى  والوصول القرار اتخاذ عملية في القرار متخذ مساعدة

ــالموارد  ــة، المتعلقــة ب ــة، كــذلك  والكفــاءة المالي  األفــراد أداء تحــسين فــي دورهــا التنظيمي

ــادة والمنظمـــات ــا، وزيـ ــة عـــن فـــضال كفاءتهـ ــوافر أهميـ ــاتالم تـ  الوقـــت فـــي الالزمـــة علومـ

 إليـه،  الحاجـة  لوقـت  ومحفـوظ  مـنظم  بـشكل  وجودهـا  مـع  أقل وتكلفة وبجهد المناسب

 المنظمـــات تحـــضير فـــي اإلداريـــة المعلومـــات دور نظـــم علـــى الدراســـات بعـــض وركـــزت
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 مثـل  لوجـود  ماسـة  حاجـة  هنـاك  لـديها، وأن   األعمـال  إدارة فـي  تـؤثر  التـي  لألزمات ألنفسها

متطلبــات الــدور  لتواكــب باســتمرار عليهــا والتعــديل مراجعتهــا ضــرورة مــع األنظمــة، تلــك

 .في خضم التنافس العالمي على الريادة والتميز والعصر،

 :الدراسة إجراءات
 فــي واألكاديميــة اإلداريــة القيــادات مــن الدراســة مجتمــع  تكــون:مجتمــع الدراســة 

 ،)٣ (الجامعـة  مـشرفي  مـن  الـسعودية  العربيـة  المملكـة  فـي  العزيـز  عبد بن سلمان جامعة

ــاء ،)٧٢ (والـــوكالء ،)٣١ (والعمـــداء  تلـــك  فـــي)٤٩ (اإلدارات ومـــدراء ،)٨٨(األقـــسام ورؤسـ

 .فردا) ٢٤٣ (اإلجمالي عددهم والبالغ الجامعة

ــة الدراســة   الدراســة، أفــراد كامــل مــن فــردا) ٩٨ (مــن الدراســة عينــة تكونــت :عين

 دراسةال مجتمع كامل من) %٤٠ (نسبة الدراسة عينة وشكلت

 خصائص أفراد الدراسة وفق المؤهل العلمي .١

 )١(جدول رقم 
 %النسبة  التكرار المؤهل العلمي
 ٣٦٬٧ ٣٦ بكالوريوس
 ٤٬١ ٤ دبلوم عالي
 ١٧٬٣ ١٧ ريماجست
 ٤١٬٨ ٤١ دكتوراه

خـصائص أفـراد الدراسـة وفـق المؤهـل العلمـي حيـث تبــين أن        ) ١(يظهـر الجـدول رقـم    

حــصلت علــى درجــة  ) %٤٬١( البكــالوريوس، ونــسبة  حــصلت علــى درجــة ) %٣٦٬٧(نــسبة 

حـصلت  ) %٤١٬٨( ونـسبة  ،حـصلت علـى درجـة الماجـستير      ) %١٧٬٣( ونـسبة    ،دبلوم عالي 

 .على درجة الدكتوراه

 .خصائص أفراد الدراسة وفق سنوات الخدمة .٢

 )٢(جدول رقم 
 %النسبة  التكرار الخدمة

 ٣٣٬٧ ٣٣  سنوات٨أقل من 
 ٤٠٬٨ ٤٠  سنة١٦ إلى أقل من ٨من 
 ٢٥٬٥ ٢٥  سنة فأكثر١٦
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خــصائص أفــراد الدراســة وفــق الخدمــة حيــث تبــين أن نــسبة  ) ٢(يظهــر الجــدول رقــم 

 ٨كانـت خــدمتهم مــن  ) %٤٠٬٨( سـنوات، ونــسبة  ٨كانـت خــدمتهم أقـل مــن   ) %٣٣٬٧(

 . سنة فأكثر١٦كانت خدمتهم ) %٢٥٬٥( ونسبة ، سنة١٦إلى أقل من 

 :أداة الدراسة
 ؛اسـتبانة  أداة الدراسة، وهي عبـارة عـن         بتطويرة، قام الباحث    لتحقيق أهداف الدراس  

وذلـــك مـــن خـــالل مراجعـــة األدب الـــسابق، واســـتعراض الدراســـات الـــسابقة ذات الـــصلة  

 ، وبشكل أساسي تـم االعتمـاد علـى أداة الدراسـة التـي اسـتخدمها بنـي                 بموضوع الدراسة 

ــد ــة) ٢٠٠٩(احمـ ــان ودراسـ ــة الحراحـــشة الباحثـ ــة،  وا). ٢٠٠٦ (ومقابلـ ــتملت أداة الدراسـ شـ

 عـن  اإلجابـة  فـي  الخماسـي  ليكـرت  سـلم  استخدام تم. فقرة) ٤٧(بصورتها النهائية على    

 ،٤ عاليـة  ،٥جـدا  عاليـة  (إجابـة  كـل  إزاء المبينة األوزان وحسب المستخدمة األداة فقرات

 :حيث كان توزيع الفقرات بالشكل اآلتي). ١ جدا متدنية ،٢ متدنية ،٣ متوسطة

 ) فقرات١٠(  المعلومات                       دقة: ولالمحور األ

 ) فقرات٨(  المعلومات                     شمولية: الثاني المحور

 ) فقرات٩(  المعلومات                    مرونة: الثالث المحور

 ) فقرات٧( للمعلومات         المناسب  التوقيت:الرابع المحور

 ) فقرات٨(  لمعلومات                 ا وضوح: الخامس المحور

 ) فقرات٥( المستخدمة            التكنولوجيا: السادس المحور

 صدق األداة 
ــام    ــة، قـ ــاهري ألداة الدراسـ ــها علـــى عـــشرة  الباحـــثللتحقـــق مـــن الـــصدق الظـ  بعرضـ

محكمـــين مـــن ذوي االختـــصاص والخبـــرة فـــي اإلدارة الجامعيـــة، والقيـــاس والتقـــويم فـــي   

من حيـث مالئمـة الفقـرات ألغـراض الدراسـة، ومـدى الـصحة اللغويـة            سعودية  الالجامعات  

للفقرات، وتمّ األُخذ بجميع آراء المحكمين من حذف للفقرات، أو إضـافة لهـا، أو تعـديلها،            

وفــي ضـوء اقتراحــات المحكمـين المختــصين أصــبحت   . وحـدد لكــلّ فقـرة تــدريج خماسـي   
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فقرة حيث تـمّ حـذف      ) ٥٠(ت قبل التحكيم    فقرة، وقد كان  ) ٤٧(أداة الدراسة مكونة من     

 .، وتعديل فقرات أخرى فقرات لعدم مالءمتها للموضوعثالث

 :ثبات األداة
للتأكــد مــن ثبــات األداة، قــام الباحــث بتطبيقهــا علــى عينــة اســتطالعية مكوّنــة مــن      

ــا بأســلوب التطبيــق وإعــادة التطبيــق بفاصــل أســبوعين بــين التطبيــق      ) ٣٥( قائــداً أكاديمي

وتمّ التأكـد مـن ثبـات االتـساق الـداخلي لـألداة باسـتخدام معامـل كرونبـاخ                   . ول وإعادته األ

. غـراض الدراسـة  وهي قيمة عاليـة ومناسـبة أل    ) ٠٫٩٧(ألفا، وكان معامل ثبات األداة ككل       

معـامالت االتـساق الـداخلي ألداة الدراسـة، إذ         ) ٣(ولمجاالتها الخمسة، ويبين الجدول رقم      

  ).٠٫٩٣ – ٠٫٨٩( تراوحت بين 

 )٣(جدول رقم 

 ألداة الدراسة) كرونباخ ألفا ( معامل االتساق الداخلي 

قيمة كرونباخ  المجاالت رقم المجال
 لفاأ

 ٠٬٨٩ المعلومات                       دقة: المحور األول  .١
 ٠٬٩٣ المعلومات                     شمولية: الثاني المحور  .٢
 ٠٬٩٢ لمعلومات                   ا مرونة: الثالث المحور  .٣
 ٠٬٩٢ للمعلومات       المناسب التوقيت: الرابع المحور  .٤
 ٠٬٩٢ المعلومات                    وضوح: الخامس المحور  .٥

٦.  
 المستخدمة            التكنولوجيا: السادس المحور

٠٬٨٩ 

 ٠٬٩٧ لمجاالت الدراسةاالتساق الكلي 

 

 :إجراءات الدراسة
بمراجعــة األدب النظــري والدراســات الــسابقة ذات العالقــة بموضــوع   الباحــثقــام .١

ــسابقة فــي إعــداد أداة        ــى األدب النظــري والدراســات ال الدراســة، وتــمّ االعتمــاد عل

الدراســـة فـــي صـــورتها األوليـــة، ومـــن ثـــمّ التحقـــق مـــن دالالت صـــدق أداة الدراســـة 
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مـن ثـمّ األخـذ بـآرائهم        و. وثباتها من خالل عرضها على مجموعـة مـن المحكِّمـين          

 .ومقترحاتهم

قام الباحث بالتأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل تطبيقها على عينة عشوائية     .٢

قائـدا أكاديميـا، ومـن ثـم حـساب      ) ٣٥(من خارج نطاق عينة الدراسـة مكوَّنـة مـن       

معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي، وبعد التحقق والتأكد من صدق أداة البحث            

 .ا، قام الباحث بتطبيقها على عينة الدراسةوثباته

قــام الباحــث بعــد جمــع االســتبانات مــن خــالل مــساعدة بعــض الــزمالء بتفريــغ           .٣

 .البيانات حاسوبياً، ومن ثمّ إجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة

 :متغيرات الدراسة
 :المتغيرات المستقلة

الي، ماجــــستير، عــــ بكــــالوريوس، دبلــــوم(ولــــه أربــــع مــــستويات : العلمــــي المؤهــــل 

 )دكتوراه

 سـنة  ١٦ سـنة، ١٦ من أقل إلى ٨ من سنوات،٨ من أقل(وله ثالث مستويات   : الخدمة 

  )فأكثر

ســلمان بــن   جامعــة  فــي اإلداريــة المعلومــات  نظــم اســتخدام واقــع : المتغيــر التــابع 

والمعبــر عنــه باســتجابة   فيهــا، اإلداريــة واألكاديميــة القيــادات نظــر وجهــة مــن عبــدالعزيز

 . عينة الدراسة على فقرات االستبانةأفراد

 :منهج الدراسة
 علـى  يعتمـد  الـذي  التحليلـي  الوصـفي  المـنهج  هـو  الدراسـة  هـذه  فـي  المستخدم المنهج

 أو كيفيـاً  عنهـا   ويعبر ،دقيقاً وصفاً ويصفها الواقع في توجد كما الظاهرة  أو ،الواقع دراسة

 .)٢٤٧ ص ، م٢٠٠٣، وآخرون ،عبيدات. (كمياً
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 ت اإلحصائيةالمعالجا
 واالنحرافـــات الحـــسابية المتوســـطات اســـتخدام تـــم الدراســـة أســـئلة عـــن لإلجابـــة

 كـذلك  الدراسـة،  مجـاالت  مـن  مجـال  كـل  علـى  الدراسـة  عينة أفراد الستجابات المعيارية

ــة واالنحرافــات الحــسابية المتوســطات اســتخدام تــم ــاين وتحليــل المعياري  األحــادي التب

 أداة مجـاالت  علـى  الدراسة عينة أفراد إجابات متوسطات نبي الفروق دالالت على للتعرف

 .المؤهل العلمي وسنوات الخدمة لمتغيرات تبعا الدراسة

 :الدراسة مناقشة نتائج
 في اإلدارية المعلومات نظم واقع ما :على نصّ والذي األول بالسؤال المتعلقة النتائج

 القيـادات  نظـر  وجهـة  مـن  يةالـسعود  العربيـة  المملكـة  فـي  العزيز عبد بن سلمان جامعة

 ؟فيها  واألكاديمية اإلدارية

 المعياريـة  واالنحرافـات  الحـسابية  المتوسـطات  حـساب  تـمّ  السؤال هذا عن لإلجابة

 مجـاالت  فقـرات  واإلداريـين علـى    األكـاديميين  القـادة  مـن  الدراسـة  عينـة  أفـراد  الستجابات

 :ذلك يبين) ٤(رقم  والجدول األداة،

 واالنحرافات الحسابية سطاتالمتو: )٤( جدول رقم

 ككل واألداة األداة مجاالت على التطبيق ودرجة المعيارية 
رقم 
 المجال

المتوسط  المجاالت 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 المستوى المجال

 عالية ١ ٠٫٨٦ ٣٫٢٩ دقة المعلومات ١

 عالية ٢ ٠٫٩١ ٣٫٢١ شمولية المعلومات ٢

 عالية ٤ ٠٫٩١ ٣٫٠٥ مرونة المعلومات ٣

 ةمتوسط ٦ ٠٫٨٧ ٢٫٩٠ التوقيت المناسب للمعلومات ٤
 ةمتوسط ٥ ١٫٢٧ ٢٫٩٧ وضوح المعلومات ٥
 عالية ٣ ٠٫٩٢ ٣٫٠٧ التكنولوجيا المستخدمة ٦

 عالية  ٠٫٩٦ ٣٫٠٨ األداة ككل 
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 التطبيـق  ودرجـة  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات السابق الجدول يبين

 اإلدارية المعلومات نظم تطبيق واقع جاء حيث ككل، واألداة الدراسة أداة مجاالت على

 القـادة  نظـر  وجهـة  مـن  الـسعودية  العربيـة  المملكـة  فـي  العزيـز  عبد بن سلمان جامعة في

 وانحــراف ،)٣٫٠٨ (حــسابي وبمتوســط عاليــة تطبيــق درجــة ضــمن األكــاديميين واإلداريــين

 ،)٣٫٢٩ (حــسابي بمتوســط األولــى  المرتبــةتالمعلومــا دقــة مجــال واحتــل ،)٠٫٩٦ (معيــاري

 شــمولية مجــال الثانيــة المرتبــة فــي تــاله عاليــة، تطبيــق وبدرجــة ،)٠٫٨٦ (معيــاري وانحــراف

 وأمـا  عاليـة،  تطبيق وبدرجة ،)٠٫٩١ (معياري وانحراف ،)٣٫٢١ (حسابي  بمتوسط المعلومات

 ،)٣٫٠٧ (حــسابي بمتوســط الثالثــة المرتبــة فــي جــاء  فقــدالمــستخدمة التكنولوجيــا مجــال

ــاري وانحــراف ــاله  تطبيــق ، وبدرجــة)٠٫٩٢ (معي ــة ت ــة فــي عالي ــة مجــال الرابعــة المرتب  مرون

 وأما عالية، تطبيق وبدرجة ،)٠٫٩١ (معياري وانحراف ،)٣٫٠٥ (حسابي  بمتوسط المعلومات

 ،)٢٫٩٧ (حـــسابي بمتوســـط الخامـــسة المرتبـــة فـــي جـــاء  فقـــدالمعلومـــات وضـــوح مجـــال

ــراف ــاري وانحـ ــة ،) ١٫٢٧ (معيـ ــا  تطبيـــق وبدرجـ ــطة، وأمـ ــال  متوسـ ــتمجـ  المناســـب التوقيـ

 وانحـراف  ،)٢٫٩٠ (حـسابي   فقد جاء في المرتبة السادسة واألخيرة وبمتوسط       للمعلومات

 .متوسطة تطبيق وبدرجة ، )٠٫٨٧ (معياري

 فـي  العزيـز  عبـد  بـن  سـلمان  جامعـة  في اإلدارية المعلومات نظم تطبيق واقع لقد جاء 

 درجــة ضــمن واإلداريــين األكــاديميين القــادة نظــر وجهــة مــن الــسعودية العربيــة المملكــة

 أنـشائها  بدايـة  فـي  كانـت  أنهـا  ويعـود الـسبب فـي ذلـك إلـى          ناشئة أنها رغم عالية، تطبيق

 تجربــة مــن أنظمتهــا تــصميم واســتفادت فــي العريقــة، ســعود الملــك جامعــة مظلــة تحــت

 اصــبح التقنيــة اســتخدام والن الجامعــة ســعود، كــذلك يعــزى ذلــك لحداثــة الملــك جامعــة

 عـل  حرصـت  العـالي  التعلـيم  وزارة أن كمـا  الحيـات  مناحي كل في واسع بشكل منتشراً

 .الناشئة الجامعات وخاصة الجامعات في اإلدارية األنظمة جميع في التقنية توفير

 إلـى  يعـود  المتوسـطات  أعلـى  علـى  )المعلومـات  دقـة ( مجـال  حـصول  فـي  الـسبب  ولعل

 واألنظمـــة القـــوانين علـــى لوظـــائفهم أدائهـــم فـــي واإلداريـــين األكـــاديميين القـــادة ارتكـــاز
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 شـمولية (كـذلك جـاء مجـال       . بهـا  التـام  وتقيـدهم  الجامعـة،  فـي  بهـا  المعمـول  والتعليمات

 مـن  بدرجة عالية لما لتكامل المعلومة من أثر بالغ فالعمـل االكـاديمي يتطلـب             ) المعلومات

 قراراتــه واتخــاذ صــناعة لــه ليتــسنى الــشاملة لومــاتالمع مــن الكــافي القــدر التربــوي القائــد

 نظــم مجــال فــي العمــل فطــواقم التأكــد، مــن عاليــة وبدرجــة المعلومــات هــذه مــن بهــدىً

 سـعود  الملك جامعة في العمل لطواقم امتداد هم سلمان جامعة في اإلدارية المعلومات

) المعلومــات مرونــة (مجــال أن ورغــم. العريقــة وهــم يــدركون أهميــة شــمولية المعلومــات 

 تـشير  فقـرات  اربـع  هنـاك  أن إال) ٤ (جـدول  انظـر  المجـاالت  بين من الثالث الترتيب في جاء

 وهــي) ٢٧٫٢٦٫٢١٫٢٠ (الفقــرات وهــي متوســطة بدرجــة متــوفرة أنهــا علــى متوســطاتها مــن

 أن ويمكــن والتطــوير والتعــاون الــرأي إبــداء فــي بالمــشاركة تتعلــق التــي الــسمات تتــضمن

 اإلداريــة للمفــاهيم انعكــاس إال هــي مــا اإلداريــة المعلومــات نظــم بــان النتيجــة هــذه تفــسر

ــاة ــة والهيكــل المتبن  والتعــاون المــشاركة مثــل ومفــاهيم المنظمــات، فــي القائمــة اإلداري

 كـذلك يالحـظ     .المطلوبـة  بالدرجـة  الـنظم  فـي  مترسـخة  غيـر  الزالت مفاهيم هي والتطوير

 بـين  مـن  فقـرات  أربـع  أن) ٨ (جـدول  ائجنتـ  مـن ) للمعلومـات  المناسـب  التوقيـت (على مجـال  

 ومـن  متوسـطة  بدرجـة  متـوفرة  أنهـا  إلـى  متوسـطاتها  مـن  المجـال  هـذا  في السبع الفقرات

 نظـام  فـي  المركزيـة  بقـضية  ارتباطهـا  يالحـظ ) ٣٣٫٣٢٫٣١٫٣٠ (وهـي  الفقـرات  هذه في النظر

 فــرتو قــد التقنيــة أن ومــع األخــرى الــسعودية الجامعــات نظــم مــع تتــشابه التــي الجامعــة

 مـن  تتـوفر  ال المعلومـة  أن إلـى  تشير) ٣٠ (فقرة أن إال المعلومات على الحصول في السرعة

 أثــرت أيــضا المركزيــة أن كمــا. الجامعــة مركــز طريــق عــن وإنمــا مباشــرة المعنيــة الوحــدة

 قـد  كـذلك  .)٣٣ (فقـرة  لهـا  تـشير  التـي  وهـي ) للمـستجدات  االسـتجابة  سرعة (سمت على

 امــتالك إلــى المجــال هــذا فقــرات فــي الحــسابية متوســطاتال ارتفــاع فــي الــسبب يعــزى

 وجيزة فترات وخالل حديثة واستمرار حرصها على تحديثها،     حواسيب ألجهزة الجامعة

 وبـــسرعة بـــسهولة واســترجاعها  ومعالجتهـــا البيانــات  إدخـــال علـــى يــساعد  الـــذي األمــر؛ 

 الوقــت فــي المعلومــة علــى الحــصول عمليــة يعيــق ال المــوظفين أحــد غيــاب وإن وبيــسر،



 

 
٢٧٢

ة سلمان بن واقع استخدام نظم المعلومات اإلدارية في جامع
 عبد العزيز من وجهة نظر القيادات اإلدارية واألكاديمية فيها

 منصور بن زيد الخثالن. د

 يتبـين ) ٩ (جـدول  فـي  المعروضة خالل النتائج  فمن )المعلومات وضوح(أما مجال   . المناسب

 نظــم فــي الموجــودة المعلومــات بوضــوح المتعلقــة الــسمات أن يــرون الدراســة أفــراد أن

 ســمة بــان النتيجــة هــذه تفــسر أن ويمكــن متوســطة بدرجــة تتــوفر. اإلداريــة المعلومــات

 بالتقنيـــة ولـــيس البـــشري بالجهـــد أكبـــر بـــشكل تـــرتبط ســـمة هـــي للمعلومـــات، الوضـــوح

 المجــاالت فــي منهــا اقــل المجــال هــذا فــي المتوســطات قــيم جــاءت ولــذلك المــستخدمة

 المعروضـة  خالل النتائج ليؤكد من )المستخدمة التكنولوجيا(وأخيرا جاء مجال  . السابقة

 التقنيـة  باستخدام تعلقةالم السمات توفر درجة أن يرون الدراسة أفراد أن) ١٠ (جدول في

 لحداثــة نظــراً متوقعــة نتيجــة وهــذه عاليــة كانــت بالجامعــة اإلداريــة المعلومــات نظــم فــي

 كمـا  الحيـات  مناحي كل في واسع بشكل منتشراً اصبح التقنية استخدام والن الجامعة

ــيم وزارة أن ــالي التعلـ ــت العـ ــل حرصـ ــوفير عـ ــة تـ ــي التقنيـ ــع فـ ــة جميـ ــة األنظمـ ــي اإلداريـ  فـ

 المتوسـطات  ارتفـاع  فـي   كـذلك قـد يعـزى الـسبب        .الناشـئة  الجامعـات  وخاصـة  تالجامعا

 والكافيـة  الالزمـة  الخبـرات  تـوفر  إلى يعود خاص بشكل المجال هذا فقرات في الحسابية

 مــن والــذين الــصيانة، فنيــي هنــاك إن حيــث االختــصاص، ذوي مــن النظــام بــصيانة المتعلقــة

 بـشأن  االقتراحات وتقديم وديمومتها، ليهاع والمحافظة النظم هذه صيانة اختصاصاتهم

 حـرص  يثبـت  وهـذا  والمـستجدات،  التطـورات  لتواكـب  عليهـا  التعـديالت  وإجـراء  تحديثها،

 .أركانه بكل العمل تجويد على الجامعة إدارة

ــائج دراســة     ــائج الدراســة الحاليــة مــع نت  تقــدير درجــة أن  فــي)٢٠٠٧ (قعــوار اتفقــت نت

 فـي  عاليـة  كانـت  اإلداريـة  المعلومـات  أنظمـة  اسـتخدام  فاعليـة ل التربـويين  اإلداريين القادة

ــع ــي     جميــ ــة بنــ ــائج دراســ ــع نتــ ــت مــ ــا اختلفــ ــاالت، بينمــ ــد، المجــ ــرت)٢٠٠٩ (أحمــ   أذ أظهــ

 لجميـع  متوسـطة  اسـتخدام  درجـة  الدراسـة  عينـة  أفـراد  إلجابـات  الحـسابية  المتوسطات

 اإلداريـة  المعلومـات  نظـم  واقـع  أن فقـد أظهـرت   ) ٢٠٠٣ (أمـا دراسـة مقابلـة     . األداة مجاالت

 المناسـب  والتوقيـت  والـشمول  والوضـوح  بالدقـة  يتـصف  األقـسام  رؤسـاء  يـستخدمها  التي

 الدقة، ثـم الـشمولية، ثـم التكنولوجيـا        (التوالي، بينما الدراسة الحالية جاءت       على والمرونة
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 نتـــائج اتفقـــت كـــذلك). المناســـب المـــستخدمة، ثـــم المرونـــة، ثـــم الوضـــوح، ثـــم التوقيـــت 

 إجمـاال  الدراسـة  عينـة  أفـراد  رضا أن حيث من) ١٤٢٩ (الشمري، دراسة مع الحالية الدراسة

 ،الدقـة  (حيـث  مـن  لـديهم  المعلومات إدارات من لهم تقدم التي المعلومات عن جيدًا كان

 اختلفــت بينمــا ،)الموثوقيــة، الموضــوعية، الوضــوح، التكلفــة، المالءمــة، المناســب التوقيــت

 جـاء  أذ متوسـطة،  درجـة ) المرونـة ،  الـشمول (حـصول    حيـث  من الحالية الدراسة مع جزئيا

 كــذلك اختلفــت نتــائج الدراســة الحاليــة مــع   .عاليــة بدرجــة )والمرونــة الــشمول،( مجــاالت

 المعلومـــات لــنظم  أذ أشـــارت نتــائج الدراســـة إلــى أن تـــصورات  ) ٢٠١٢ (دراســة الــسحيمي،  

 حداثــة(اإلداريــة ومــاتالمعل نظــم ألبعــاد أثـر  وجــود كــذلك متوســط، مــستوى ذات اإلداريـة 

 فـي  العـاملين  كفـاءة  اإلداريـة،  المعلومـات  نظـام  استخدام سهولة المستخدمة، األجهزة

 اإلداريــة، المعلومــات نظــام فــي المالئمــة البرمجيــات اســتخدام اإلداريــة، المعلومــات نظــام

كـذلك اتفقـت نتـائج معظـم الدراسـات          .)اإلداريـة  المعلومـات  نظـام  في المعلومات مالئمة

 فــي القــرارات اتخــاذ عمليــة فــي فــاعال دورًا وتقنياتهــا المعلومــات لــنظم بقة علــى أنالــسا

 والموضـــوعية والـــشمولية والوضـــوح األخطـــاء وقلـــة الدقـــة المؤســـسات المختلفـــة، وان 

 المعلومـات  فـي  توافرهـا  يجـب  للمعلومات المناسب والتوقيت المبسط والعرض والحداثة

 المعلومــات وتكنولوجيــا اإلداريــة المعلومــات ظــمن وان إلدارة تلــك المؤســسات،  المتاحــة

 .أدائها وكفاءة المؤسسة فاعلية من تزيد

 دقة المعلومات: األولالمجال 
ــمّ لقــد ــة واالنحرافــات الحــسابية المتوســطات حــساب ت  أفــراد الســتجابات المعياري

 دقــة المعلومــات   مجــال  فقــرات واإلداريــين علــى   األكــاديميين  القــادة مــن  الدراســة  عينــة

 . ذلك يوضح) ٥ (رقم لجدولوا



 

 
٢٧٤

ة سلمان بن واقع استخدام نظم المعلومات اإلدارية في جامع
 عبد العزيز من وجهة نظر القيادات اإلدارية واألكاديمية فيها

 منصور بن زيد الخثالن. د

 التطبيق ودرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: ) ٥(ر قم  جدول

 المعلومات دقة مجال على األكاديميين واإلداريين  القادة الستجابات

م 
رق

رة
فق
ال

 

المتوسط  نص الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 المستوى الفقرة

١.
ــا نظـــــــــام المعلومـــــــــات التـــــــــي ي وفرهـــــــ

ــن    ــة مـــــ ــحيحة وخاليـــــ ــات صـــــ المعلومـــــ
 .األخطاء

 عالية ١ ٠٫٨٠ ٣٫٥٢

٢.

ــا نظـــــــــام   المعلومـــــــــات التـــــــــي يوفرهـــــــ
المعلومـــــــات تتناســــــــب مـــــــع طبيعــــــــة   
األنـــــشطة والعمليـــــات التـــــي يمارســـــها  

 .الموظف

 عالية ٥ ٠٫٩١ ٣٫٣٢

ــا نظـــــــــام  .٣ المعلومـــــــــات التـــــــــي يوفرهـــــــ
 عالية ٧ ٠٫٨٨ ٣٫٢٣ .المعلومات غير مكررة

٤.

ــا نظـــــــــام  المعلومـــــــــات  التـــــــــي يوفرهـــــــ
المعلومـــــات منـــــسجمة مـــــع متطلبـــــات 
القــــرارات المتعلقــــة بتحقيــــق األهــــداف 

 .المرجوة

 عالية ٦ ٠٫٨٦ ٣٫٢٦

٥.
ــا نظـــــــــام   المعلومـــــــــات التـــــــــي يوفرهـــــــ
المعلومــــات يــــتم الحــــصول عليهــــا مــــن  

 .مصادر موثوقة
 عالية ٢ ٠٫٨٤ ٣٫٤٤

ــا نظـــــــــام  .٦ المعلومـــــــــات التـــــــــي يوفرهـــــــ
 متوسطة ١٠ ٠٫٧٩ ٢٫٧٨ المعلومات تسهل نظم اإلبداع

ــا نظـــــــــام  .٧ المعلومـــــــــات التـــــــــي يوفرهـــــــ
 عالية ٩ ٠٫٦٥ ٣٫٠٤ .المعلومات مرتبة منطقيا

٨.
ــا نظـــــــــام   المعلومـــــــــات التـــــــــي يوفرهـــــــ
المعلومات تتـضمن المقـدرة علـى ضـمان         
 .البيانات المخزنة من التالعب أو السطو

 عالية ٨ ٠٫٨٧ ٣٫٠٦

ــا نظـــــــــام  .٩ المعلومـــــــــات التـــــــــي يوفرهـــــــ
 عالية ٤ ٠٫٨٧ ٣٫٣٣  بدقتهاالمعلومات تملك القناعة

١٠.
ــا نظـــــــــام   المعلومـــــــــات التـــــــــي يوفرهـــــــ
المعلومــات تــساعد فــي تنظــيم الخطــط  

 .االستراتيجية
 عالية ٣ ١٫١ ٣٫٣٨

 ودرجـــة المعياريـــة واالنحرافـــات الحـــسابية المتوســـطات) ٥(رقـــم  الجـــدول       يبـــين

 دقــة مجــال لــىع الدراســة واإلداريــين مــن عينــة  األكــاديميين القــادة الســتجابات التطبيــق
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ــاري وانحــراف ،)٣٫٢٩ (المجــال هــذا لفقــرات العــام المتوســط بلــغ حيــث المعلومــات،  معي

عاليــة، وهــذه النتيجــة فيهــا داللــة علــى أن أفــراد الدراســة يــرون أن   تطبيــق وبدرجــة ،)٠٫٨٦(

 أنّ الجـدول  نظم المعلومات اإلدارية في الجامعة تجتمع لها خـصائص الدقـة، كـذلك يبـين            

 مـن  وخاليـة  صـحيحة  المعلومـات  نظـام  يوفرها التي المعلومات (على تنص والتي) ١ (الفقرة

) ٠٫٨٠ (معيــاري وانحــراف) ٣٫٥٢ (حــسابي بمتوســط األولــى المرتبــة فــي جــاءت) األخطــاء

 يوفرهـا  التـي  المعلومـات  (علـى  تـنص  والتـي ) ٥ (رقم الفقرة تلتها عالية، تطبيق درجة ضمن

 بمتوســط الثانيــة المرتبــة فــي) موثوقــة مــصادر مــن عليهــا الحــصول يــتم المعلومــات نظــام

 إشـارة  النتيجة وهذه عالية أيضا،  تطبيق وبدرجة) ٣٫٤٤ (معياري وانحراف) ٣٫٦٥ (حسابي

 يـسمى  بمـا  واضـحاً  التزامـاً  هنـاك  إن حيـث  المـستخدم،  النظام في القوة مواطن على تدلل

 وان ،وظيفتــــه متطلبــــات واضــــح بــــشكل يــــتفهم موظــــف كــــل وان الــــوظيفي، بالوصــــف

ــة، بالدقــة تتــصف المــستخدمة المعلومــات  مــع ينــسجم وهــذا الدائمــة والمراجعــة الكافي

 كـل  وفـي  مـرة  أول مـن  الـصحيح  اإلتقان حيث من ومتطلباتها الشاملة الجودة إدارة مبادئ

  علـى  تـنص  والتـي ) ٦ (الفقـرة  أنّ حـين   فـي  .الموثوقـة  المـصادر  علـى  االعتماد على عالوة مرة

ــاي التـــي المعلومـــات(  أدنـــى علـــى حـــصلت) اإلبـــداع نظـــم تـــسهل المعلومـــات نظـــام وفرهـ

متوســطة،  تطبيـق  درجــة ضـمن  ،)٠٫٧٩ (معيــاري وانحـراف ) ٢٫٧٨ (بلــغ حيـث  المتوسـطات 

لكـن لـيس كمـا ينبغـي مـن قبـل أفـراد الدراسـة حـول                   رضـا  وجـود  إلـى  النتيجـة تـشير    وهذه

ث عــن مكــامن  المــستخدم وهــذا يــستوجب المراجعــة والبحــ    اإلداري المعلومــات نظــام

الخلل كون نظم اإلبداع أصبحت مطلبا ال يمكن تجاهله فـي الـسعي نحـو الوصـول للتميـز،                   

ويبدو أن ذلك أمرا يدركه أفراد الدراسة، ولعل مرد هذه النتيجة غيـر المرضـية إلـى احتـدام            

بأهميـة   الدراسـة  التنافس على التميز بين الجامعات السعودية مما ولد الـشعور لـدى أفـراد             

ــة أنفــسهم بالجامعــات العريقــة مــن مثــل جامعــة         نظــم  ــز عليهــا ومقارن ــداع والتركي اإلب

 . الملك سعود
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ة سلمان بن واقع استخدام نظم المعلومات اإلدارية في جامع
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 شمولية المعلومات: المجال الثاني
ــمّ لقــد ــة واالنحرافــات الحــسابية المتوســطات حــساب ت  أفــراد الســتجابات المعياري

علومـات  الم شـمولية  مجـال  فقـرات  علـى  األكـاديميين واإلداريـين    القـادة  من الدراسة عينة

 . ذلك يوضح) ٦ (رقم والجدول

 التطبيق ودرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: ) ٦( جدول رقم

 .المعلومات شمولية مجال فقرات على واإلداريين األكاديميين القادة الستجابات

رة
فق
م ال
رق

 

المتوسط  نص الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 المستوى الفقرة

ــام   .١١ ــا نظـــــ ــي يوفرهـــــ ــات التـــــ المعلومـــــ
 عالية ٨ ٠٫٧٤ ٣٫٠١ .المعلومات كافية

ــام   .١٢ ــا نظـــــ ــي يوفرهـــــ ــات التـــــ المعلومـــــ
 عالية ٢ ٠٫٩٣ ٣٫٤٩ .المعلومات موجزة

ــام   .١٣ ــا نظـــــ ــي يوفرهـــــ ــات التـــــ المعلومـــــ
المعلومـــــــــــات تلبـــــــــــي احتياجـــــــــــات   

 .الموظفين
٦ ٠٫٩٠ ٣٫٠٨ 

 عالية

ــام   .١٤ ــا نظـــــ ــي يوفرهـــــ ــات التـــــ المعلومـــــ
جـــــــــــات المعلومـــــــــــات تلبـــــــــــي احتيا 
 .المراجعين من المعلومات

٧ ٠٫٨١ ٣٫٠٦ 
 عالية

ــام   .١٥ ــا نظـــــ ــي يوفرهـــــ ــات التـــــ المعلومـــــ
المعلومات يمكن تمثيلها عبر رسوم   

 .وأشكال بيانية
٥ ١٫١٤ ٣٫١٥ 

 عالية

ــام   .١٦ ــا نظـــــ ــي يوفرهـــــ ــات التـــــ المعلومـــــ
ــارير     ــالل التقـــــ ــن خـــــ ــات مـــــ المعلومـــــ
ــات    ــى معلومـــ ــوي علـــ ــة تحتـــ المختلفـــ

 .شاملة

٣ ٠٫٩١ ٣٫٢١ 

 عالية

ــام   المعلو.١٧ ــا نظـــــ ــي يوفرهـــــ ــات التـــــ مـــــ
 عالية ١ ٠٫٩٣ ٣٫٥٣ .المعلومات تتصف بالمصداقية

ــام   .١٨ ــا نظـــــ ــي يوفرهـــــ ــات التـــــ المعلومـــــ
المعلومات تجيب على كافـة األسـئلة       

 .واالستفسارات
٤ ٠٫٨٩ ٣٫١٦ 

 عالية



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٧٧

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 التطبيــق  ودرجــة  المعياريــة  واالنحرافــات  الحــسابية  المتوســطات ) ٦ (الجــدول  يبــين

 حيـث  المعلومـات،  شـمولية  مجـال  فقـرات  واإلداريـين علـى    ييناألكاديم القادة الستجابات

 درجــة ضــمن)٠٫٩١ (معيــاري وانحــراف ،)٣٫٢١ (المجــال هــذا لفقــرات العــام المتوســط بلــغ

ــة، تطبيــق ــين عالي  التــي المعلومــات (علــى تــنص والتــي) ١٧ (الفقــرة أنّ كــذلك الجــدول ويب

 حـسابي  بمتوسـط  األولـى  ةالمرتبـ  فـي  جـاءت ) بالمصداقية تتصف المعلومات نظام يوفرها

 والتـي ) ١٢ (رقـم  الفقرة وجاءت عالية، تطبيق درجة ضمن) ٠٫٩٣ (معياري وانحراف) ٣٫٥٣(

 بمتوسـط  الثانيـة  المرتبـة  فـي ) موجزة المعلومات نظام يوفرها التي المعلومات (على تنص

 أنّ حـــين فـــي عاليـــة، تطبيـــق درجـــة ضـــمن) ٠٫٩٣ (معيـــاري وانحـــراف) ٣٫٤٩ (بلـــغ حـــسابي

 على حصلت) كافية المعلومات نظام يوفرها التي المعلومات  (على تنص والتي) ١١ (رةالفق

 .عاليــة تطبيــق درجــة ضــمن ،)٠٫٧٤ (معيــاري وانحــراف) ٣٫٠١ (بلــغ حيــث المتوســطات أدنـى 

ــضا المجــال هــذا ونتيجــة ــة فيهــا أي ــى دالل ــرون الدراســة أفــراد أن عل  المعلومــات نظــم أن ي

المعلومـات وبدرجـة عاليـة علـى كافـة           شـمولية  خـصائص  هـا ل تجتمـع  الجامعة في اإلدارية

 إن وفاعليـة  بكفاءة األفراد إكمال أعمالهم   يستطيع ال إذ منطقية، نتيجة وهذه الفقرات،

 أساســي ال يــستقيم متطلــب فالمعلومــات الكافيــة والــصادقة؛ المعلومــات لهــم تتــوفر لــم

ــ      العمـــل بـــدونها،   يط وتنـــسيق وتقــــويم  فجملـــة العمليـــات اإلداريــــة المختلفـــة مـــن تخطـ

القدر الكافي من المعلومـات الـشاملة ليتـسنى لـه            التربوي القائد الخ، تتطلب من  .....ومتابعة

بهــدىً مــن هــذه المعلومــات وبدرجــة عاليــة مــن التأكــد، فطــواقم       واتخــاذ قراراتــه  صــناعة

جامعـة سـلمان هـم امتـداد لطـواقم العمـل             فـي  اإلداريـة  المعلومـات  نظم مجال العمل في 

امعـة الملـك سـعود العريقـة حـين كانـت هـذه الجامعـة تتبـع جامعـة الملـك سـعود                        في ج 

 أسـهمت  تدريبيـة  لبـرامج  وهذ داللة على أن هذه الطواقم ال تنقصها الخبرة وانهم تعرضوا          

وهذا كلـه يعكـس الـصورة الحقيقيـة للخطـى التـي              فيها، العاملين كفاءة مستوى رفع في

 . أداءاتهادأبت عليها هذه الجامعة سعيا لتجويد



 

 
٢٧٨

ة سلمان بن واقع استخدام نظم المعلومات اإلدارية في جامع
 عبد العزيز من وجهة نظر القيادات اإلدارية واألكاديمية فيها

 منصور بن زيد الخثالن. د

 مرونة المعلومات: المجال الثالث
ــمّ لقــد ــة واالنحرافــات الحــسابية المتوســطات حــساب ت  أفــراد الســتجابات المعياري

المعلومــات  مرونــة مجــال فقــرات علــى واإلداريــين األكــاديميين القــادة مــن الدراســة عينــة

 . ذلك يوضح) ٧ (رقم والجدول

 التطبيق ودرجة المعيارية حرافاتواالن الحسابية المتوسطات ): ٧ (رقم جدول

 .المعلومات مرونة مجال فقرات على واإلداريين األكاديميين القادة الستجابات

رة
فق
م ال
رق

 

المتوسط  نص الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 المستوى الفقرة

يتــصف نظــام المعلومــات بالتقيــد التــام     .١٩
ــوائح    ــوانين واللــــ ــذ القــــ ــة تنفيــــ وبحرفيــــ

 .اإلدارية
١ ٠٫٩٢ ٣٫٣٧ 

 عالية

يــــسمح نظــــام المعلومــــات للمــــوظفين  .٢٠
 متوسطة ٩ ٠٫٧٩ ٢٫٧٨ .بإبداء آرائهم في العمل

يراعــــــــي نظــــــــام المعلومــــــــات كافــــــــة  .٢١
 متوسطة ٦ ٠٫٧٩ ٢٫٩٧ .المحددات المحيطة بالعمل

تمتــاز طريقــة الحــصول علــى المعلومــات .٢٢
ــافة البيانــــــات   بالمرونــــــة الكافيــــــة إلضــــ

 .المطلوبة
٥ ٠٫٨٠ ٣٫١٠ 

 عالية

تمتــاز طريقــة الحــصول علــى المعلومــات .٢٣
بالمرونـــــــة الكافيـــــــة إللغـــــــاء البيانـــــــات 

 .المطلوبة
٤ ٠٫٨٤ ٣٫١٢ 

 عالية

تمتــاز طريقــة الحــصول علــى المعلومــات .٢٤
بالمرونـــــة الكافيـــــة لتحـــــديث البيانـــــات  

 .المطلوبة
٢ ٠٫٨٤ ٣٫١٤ 

 عالية

تمتــاز طريقــة الحــصول علــى المعلومــات .٢٥
ــترج  ــة السـ ــة الكافيـ ــات بالمرونـ اع البيانـ

 .المطلوبة
٣ ٠٫٩٧ ٣٫١٣ 

 عالية

تتعـــاون األقـــسام واإلدارات والعمـــادات .٢٦
فــي تبــادل المعلومــات مــن أجــل تحقيــق 

 .األهداف المشتركة
٨ ١٫١٣ ٢٫٨٨ 

 متوسطة

تمتـــاز المعلومـــات التـــي يقـــدمها نظـــام     .٢٧
المعلومــــات بأنهــــا تــــساعد فــــي تطــــوير 

 .الوظائف اإلدارية
٧ ١٫١٥ ٢٫٩٦ 

 متوسطة



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٧٩

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 التطبيـق  ودرجـة  المعياريـة  واالنحرافـات  الحـسابية  المتوسـطات ) ٧ (الجدول يبين      

 بلـغ  حيـث  المعلومات، مرونة مجال فقرات على واإلداريين األكاديميين القادة الستجابات

 ،)٠٫٩١ (معيـاري  وانحـراف  ،)٣٫٠٥ (حـسابي  بمتوسـط  المجـال  هذا لفقرات العام المتوسط

 نظـام  يتـصف  (على تنص والتي) ١٩ (الفقرة أنّ كذلك دولالج ويبين عالية، تطبيق وبدرجة

 األولى المرتبة في جاءت) اإلدارية واللوائح القوانين تنفيذ وبحرفية التام بالتقيد المعلومات

ــاري وانحـــراف) ٣٫٣٧ (حـــسابي بمتوســـط ــذا  تطبيـــق درجـــة ضـــمن) ٠٫٩٢ (معيـ ــة، وهـ عاليـ

 مخالفـة  مـن  نتيجـة خـوفهم    لنظـام ا فـي  العـاملين  لـدى  اإلبداع منعطف يخالف التوجه نحو   

 القانونيــة ممــا يــستوجب الحقــا إيقــاع   تعرضــهم للمــساءلة  والتعليمــات وبالتــالي  األنظمــة

ــالي فـــي ليـــست تأديبيـــة إجـــراءات ــالحهم، وبالتـ ــا تقـــف صـ  الـــوظيفي تقـــدمهم أمـــام عائقـ

وترقيتهم، ولعل هذه النتيجة أتت منطقية ومنـسجمة مـع مـا جـاء مـن نتيجـة فـي المجـال           

 يوفرها التي المعلومات  (على تنص والتي) ٦(رقم   الفقرة إذ حصلت  "دقة المعلومات  "األول

. فـي ذلـك المجـال      المتوسـطات  أدنـى  علـى  حـصلت ) اإلبـداع  نظم تسهل المعلومات نظام

ــى   فــي ــائج إل  المعلومــات نظــام يــسمح  (علــى تــنص والتــي) ٢٠ (الفقــرة أنّ حــين تــشير النت

) ٢٫٧٨ (بلــغ حيــث المتوســطات أدنــى علــى حــصلت) لالعمــ فــي آرائهــم بإبــداء للمــوظفين

قبـل   من التام االلتزام يؤكد متوسطة، وهذا   تطبيق درجة ضمن ،)٠٫٧٩ (معياري وانحراف

وهذا أثر سلبا  والتعليمات وتقيدهم بالتعليمات وما يسمح لهم النظام به،   باألنظمة األفراد

 التــي والمقترحــات بــاآلراء العمــل كــون النظــام ال يــسمح باألخــذ     فــي آرائهــم ابــداء علــى

ومبدأ المـشاركة فـي العمـل فمـن المفتـرض       العاملين له مردود سلبي على  وهذا يقدمونها،

 وغاياتهـا  ورسـالتها  المؤسـسة  رؤيـة  صـياغة  فـي  بـارز  دور أن يكون آلرائهم واقتراحـاتهم    

 .وأهدافها االستراتيجية فيما يتعلق بعملهم



 

 
٢٨٠

ة سلمان بن واقع استخدام نظم المعلومات اإلدارية في جامع
 عبد العزيز من وجهة نظر القيادات اإلدارية واألكاديمية فيها

 منصور بن زيد الخثالن. د

 علوماتالتوقيت المناسب للم: المجال الرابع
ــمّ لقــد ــة واالنحرافــات الحــسابية المتوســطات حــساب ت  أفــراد الســتجابات المعياري

 المناســب التوقيــت مجــال فقــرات علــى واإلداريــين األكــاديميين القــادة مــن الدراســة عينــة

 . ذلك يوضح) ٨ (رقم للمعلومات والجدول

 طبيقالت ودرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ): ٨ (رقم جدول

 المناسب التوقيت مجال فقرات على واإلداريين األكاديميين القادة الستجابات

 .للمعلومات

رة
فق
م ال
رق

 

المتوسط  نص الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 المستوى الفقرة

يـــــوفر نظـــــام المعلومـــــات المـــــستخدم .٢٨
الــــــــسرعة الالزمــــــــة للحــــــــصول علــــــــى  
ــة فـــــــي الوقـــــــت    المعلومـــــــات المطلوبـــــ

 .المناسب

 ١ ٠٫٩٨ ٣٫١٠ 

 عالية

غيـــاب أحـــد المـــوظفين ال يعيـــق وصـــول  .٢٩
 عالية ٢ ١٫٢٣ ٣٫٠٢ .المعلومات في الوقت المناسب

ــات    .٣٠ ــى المعلومــــ ــصول علــــ ــن الحــــ يمكــــ
ــة دون     ــدات المختلفـ ــن الوحـ ــرة مـ مباشـ

 .اللجوء إلى مركز الجامعة
٧ ٠٫٩٨ ٢٫٨٩ 

 متوسطة

زمن االستجابة للمعلومات المستفـسر     .٣١
 ٥ ٠٫٩٦ ٢٫٩٤ .ومات قصير نسبياعنها من نظام المعل

 متوسطة

ــي    .٣٢ ــة فــ ــات الخدمــ ــام المعلومــ ــوفر نظــ يــ
ــائف    ــاز الوظــــ الوقــــــت المناســــــب إلنجــــ

 .اإلدارية
٤ ٠٫٩٩ ٢٫٩٦ 

 متوسطة

يقــــــــدم نظــــــــام المعلومــــــــات أحــــــــدث .٣٣
 متوسطة ٦ ٢٫٩١ ٢٫٩١ .المعلومات ويتماشى مع المستجدات

يتـــــيح نظـــــام المعلومـــــات للمـــــستخدم .٣٤
عمــال اليوميــة  هامــشا واســعا إلنجــاز األ  
 .وبالتوقيت الزمني المناسب

٣ ٠٫٨٢ ٣٫٠٠ 
 عالية



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٨١

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 التطبيــق ودرجـة  المعياريــة واالنحرافـات  الحــسابية المتوسـطات ) ٨ (الجــدول      يبـين 

ــادة الســــتجابات ــاديميين القــ  المناســــب التوقيــــت مجــــال فقــــرات علــــى واإلداريــــين األكــ

 معيــاري وانحــراف ،)٢٫٩٧ (المجــال هــذا لفقــرات العــام المتوســط بلــغ حيــث، للمعلومــات

 علـى  تـنص  والتـي ) ٢٨ (الفقـرة  أنّ كـذلك  الجـدول  ويبين متوسطة، تطبيق وبدرجة ، )١٫٢٧(

 المطلوبـة  المعلومـات  علـى  للحـصول  الالزمـة  الـسرعة  المـستخدم  المعلومـات  نظام يوفر(

 معيـاري  وانحـراف ) ٣٫١٠ (حـسابي  بمتوسـط  األولى المرتبة في جاءت) المناسب الوقت في

الجامعــة البنيــة األساســية    امــتالك إلــى ذلــك ويعــزى عاليــة، تطبيــق درجــة ضــمن) ٠٫٩٨(

األمـر   بـشكل مـستمر،    تحـديثها  للتسهيالت من األجهزة والبرامج الحاسوبية عالوة علـى       

 وبيــسر، وبــسرعة بــسهولة واســترجاعها ومعالجتهــا البيانــات إدخــال علــى يــساعد الــذي

ــاءت ــم الفقـــرة وجـ ــنص والتـــي) ٢٩ (رقـ ــاب (علـــى تـ ــوظفين أحـــد غيـ  وصـــول يعيـــق ال المـ

 وانحـراف ) ٣٫٠٢ (بلغ حسابي بمتوسط الثانية المرتبة في) المناسب الوقت في المعلومات

وهــذا أيــضا يعــزى إلــى االهتمــام العــالي للجامعــة   عاليــة، تطبيــق درجــة ضــمن) ١٫٢٣ (معيــاري

  على تنص والتي) ٣٠ (الفقرة أنّ حين في. بنظم المعلومات وأدواتها التي تساعد على ذلك      

 مركـز  إلـى  اللجـوء  دون المختلفـة  الوحـدات  مـن  مباشـرة  المعلومات على الحصول يمكن(

 ضمن ،)٠٫٩٨ (معياري وانحراف) ٢٫٨٩ (بلغ حيث المتوسطات أدنى على حصلت) الجامعة

عــدم الـشعور بالرضــا الكـافي عــن    إلـى  بــشكل عـام يــشير  متوســطة، وهـذا  تطبيـق  درجـة 

وربمـا يكـون مـرد ذلـك إلـى عـدم        من وجهة نظر إفراد الدراسة، المعلومات   نظام مركزية

أو داللة على ضعف     الكليات واألقسام المختلفة التابعة للجامعة،     مع إلكتروني وجود ربط 

ــتجابة        ــرعة االسـ ــى سـ ــؤثر علـ ــا يـ ــا، ممـ ــة لهـ ــدات التابعـ ــة والوحـ ــز الجامعـ ــين مركـ ــة بـ الثقـ

 ).٣٣(للمستجدات التي تشير لها الفقرة



 

 
٢٨٢

ة سلمان بن واقع استخدام نظم المعلومات اإلدارية في جامع
 عبد العزيز من وجهة نظر القيادات اإلدارية واألكاديمية فيها

 منصور بن زيد الخثالن. د

 وضوح المعلومات: مسالمجال الخا
ــمّ لقــد ــة واالنحرافــات الحــسابية المتوســطات حــساب ت  أفــراد الســتجابات المعياري

المعلومــات  وضــوح مجــال فقــرات علــى واإلداريــين األكــاديميين القــادة مــن الدراســة عينــة

 . ذلك يوضح) ٩ (رقم والجدول

 تطبيقال ودرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ): ٩ (رقم جدول

 .المعلومات وضوح مجال فقرات على واإلداريين األكاديميين القادة الستجابات

رة
فق
م ال
رق

 

المتوسط  نص الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 المستوى الفقرة

يقــــدم نظــــام المعلومــــات مــــا يفيــــد التنفيــــذ  .٣٥
 متوسطة ٢ ٠٫٧٣ ٢٫٩٨ .الفاعل للعمل

ومـــات يـــوفر نظـــام المعلومـــات بعـــض المعل .٣٦
للمـــــوظفين عـــــن أدوارهـــــم الوظيفيـــــة فـــــي 

 .الوحدة اإلدارية التي يعملون بها
٤ ٠٫٨١ ٢٫٩٦ 

 متوسطة

تتـــــسم المعلومـــــات التـــــي يوفرهـــــا نظـــــام     .٣٧
 عالية ١ ٠٫٩٩ ٣٫٠٢ .المعلومات بأنها مفصلة

يعمل نظام المعلومات علـى تـسهيل تبـادل         .٣٨
المعلومــات بــين مركــز الجامعــة والوحــدات   

 .هاواألقسام التابعة ل
٣ ٠٫٧٧ ٢٫٩٧ 

 متوسطة

 تبــين وأدلــة كتيبــات المعلومــات نظــام يــوفر.٣٩
 النظــام الســتخدام والتعليمــات اإلجــراءات
 .تعطله حين وإصالحه

٨ ٠٫٩٦ ٢٫٦١ 
 متوسطة

تتـــوفر إمكانيـــة الحـــصول علـــى تـــسهيالت     .٤٠
التدريب والتعلـيم للمـساعدة فـي اسـتخدام       

 .نظام المعلومات
٧ ٠٫٨٥ ٢٫٨٦ 

 متوسطة

 المعلومـــات معلومـــات مرتبطـــة يـــوفر نظـــام.٤١
 متوسطة ٦ ٠٫٨٨ ٢٫٨٦ .بمجاالت العمل

تمتاز طريقـة الحـصول علـى المعلومـات التـي          .٤٢
 متوسطة ٥ ٠٫٩٨ ٢٫٩٢ .يقدمها نظام المعلومات بالوضوح

    

 التطبيــق ودرجــة المعياريــة واالنحرافــات الحــسابية المتوســطات) ٩ (الجــدول   يبــين

 بلـغ  حيـث  المعلومات، وضوح مجال فقرات على واإلداريين األكاديميين القادة الستجابات



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٨٣

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 ، )٠٫٨٧ (معيـاري  وانحراف ،)٢٫٩٠ (حسابي بمتوسط المجال هذا لفقرات العام المتوسط

 تتـسم  (علـى  تـنص  والتـي ) ٣٧ (الفقـرة  أنّ كذلك الجدول ويبين،  متوسطة تطبيق وبدرجة

 بمتوسـط  األولـى  المرتبة في تجاء) مفصلة بأنها المعلومات نظام يوفرها التي المعلومات

 أن يعنــــي وهــــذا عاليــــة، تطبيــــق درجــــة ضــــمن) ٠٫٩٩ (معيــــاري وانحــــراف) ٣٫٠٢ (حــــسابي

وافيـة ودقيقـة ممـا يـسهل إجـراءات العمـل              معلومـات  هـي  النظام يوفرها التي المعلومات

وهــذا مــرده إلــى حداثــة التجهيــزات والبــرامج التــي تــستخدمها     ويعطــي الــصورة المطلوبــة، 

) ٣٥ (رقـم  الفقـرة  ، وحرصها الشديد على توفير متطلبـات تجويـد العمـل، وجـاءت           الجامعة

 الثانيـة  المرتبـة  فـي ) للعمـل  الفاعـل  التنفيذ يفيد ما المعلومات نظام يقدم (على تنص والتي

 متوســطة، تطبيــق درجــة ضــمن) ٠٫٧٣ (معيــاري وانحــراف) ٢٫٩٨ (بلــغ حــسابي بمتوســط

 إال أن الباحـث يـرى أن التنفيـذ الفاعـل هـو اسـتجابة                بالرغم من أن هذه النتيجة غير مرضية      

ألمرين هما التقنية وأدواتها من جانـب واإلنـسان الـذي يتفاعـل معهـا مـن جانـب آخـر، وقـد                

يكون القصور الجزئي مرده اإلنسان الذي يتفاعل مع نظـم المعلومـات، أمـا الجانـب القـوي                   

الجامعـة مـن حيـث قـدرتها علــى      تـستخدمها  التــي والبـرامج  التجهيـزات  حداثـة  فمـرده إلـى  

 الفقــرة أنّ حــين للعمــل، فــي الفاعــل التنفيــذ يفيــد تــوفير تغذيــة راجعــة للمــسؤول حــول مــا

 نظــام يقــدمها التــي المعلومــات علــى الحــصول طريقــة تمتــاز  (علــى تــنص والتــي) ٣٩(رقــم 

 معيــاري وانحــراف) ٢٫٦١ (بلــغ حيــث المتوســطات أدنــى علــى حــصلت) بالوضــوح المعلومــات

 الوضـوح فـي    مـستوى  تـدني  إلـى  واضـحة  متوسطة، وهذه إشارة   تطبيق درجة ضمن ،)٠٫٩٦(

 وجود اإلدارية وهذا قد يعزى إلى ارتباطه بالجهد البشري مما يعزز ضرورة      المعلومات نظم

 يـدفع نحـو    الـذي  األمـر  يتـضمنها  التـي  المعلومـات   ولطبيعـة  ،النظـام  السـتخدام  واضـحة  آلية

 .به والنهوض النظام تطوير



 

 
٢٨٤

ة سلمان بن واقع استخدام نظم المعلومات اإلدارية في جامع
 عبد العزيز من وجهة نظر القيادات اإلدارية واألكاديمية فيها

 منصور بن زيد الخثالن. د

 التكنولوجيا المستخدمة: لمجال السادسا
ــمّ لقــد ــة واالنحرافــات الحــسابية المتوســطات حــساب ت  أفــراد الســتجابات المعياري

 التكنولوجيــــا مجــــال فقــــرات علــــى واإلداريــــين األكــــاديميين القــــادة مــــن الدراســــة عينـــة 

 . ذلك يوضح) ١٠ (رقم المستخدمة والجدول

 التطبيق ودرجة المعيارية نحرافاتواال الحسابية المتوسطات ): ١٠ (رقم جدول

 .المستخدمة التكنولوجيا مجال فقرات على واالداريين األكاديميين القادة الستجابات

رة
فق
م ال
رق

 

المتوسط  نص الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 المستوى الفقرة

تتـــسم تقنيــــة المعلومـــات المــــستخدمة   .٤٣
 عالية ٤ ٠٫٩١ ٣٫٠٨ .بالسهولة

 تقنيـــــة المعلومـــــات المـــــستخدمة تمتـــــاز.٤٤
 عالية ٢ ٠٫٨٣ ٣٫٠٩ .بتوفر الصيانة لها عند تعطلها

تـــشجع تقنيـــة المعلومـــات المـــستخدمة  .٤٥
 متوسطة ٥ ٠٫٩٧ ٢٫٩٤ .المبادرات واإلبداعات الشخصية

ــ.٤٦ وفر تقنيـــــة المعلومـــــات المـــــستخدمة  تـــ
 عالية ١ ١٫٠٢ ٣٫١٥ .الحماية الالزمة للمعلومات

 عالية ٣ ٠٫٨٥ ٣٫٠٩ .خدمة بالحداثةتمتاز التقنية المست.٤٧

 التطبيـق  ودرجـة  المعياريـة  واالنحرافـات  الحـسابية  المتوسطات) ١٠ (الجدول       يبين

 المـستخدمة،  التكنولوجيـا  مجـال  فقـرات  علـى  واإلداريـين  األكـاديميين  القـادة  الستجابات

 وبدرجـة  ،)٠٫٩٢ (معيـاري  وانحـراف  ،)٣٫٠٧ (المجـال  هذا لفقرات العام المتوسط بلغ حيث

ــق ــة، تطبيـ ــدول ويبـــين عاليـ ــرة أنّ كـــذلك الجـ ــنص والتـــي) ٤٦ (الفقـ ــوفر (علـــى تـ  تقنيـــة تـ

 بمتوسـط  األولـى  المرتبـة  فـي  جـاءت ) للمعلومـات  الالزمـة  الحمايـة  المستخدمة المعلومات

 رقـم  الفقـرة  وجـاءت  عاليـة،  تطبيـق  درجـة  ضـمن ) ٠٫٨٥ (معياري وانحراف) ٣٫١٥ (حسابي

) تعطلهـا  عنـد  لهـا  الصيانة بتوفر المستخدمة المعلومات تقنية تمتاز (على تنص والتي) ٤٤(

 درجــة ضــمن) ٠٫٨٣ (معيــاري وانحــراف) ٣٫٠٩ (بلــغ حــسابي بمتوســط الثانيــة المرتبــة فــي

وهذا النتيجة تفـسر الـدور العـالي إلدارة الجامعـة مـن خـالل حرصـها الـشديد                    عالية، تطبيق



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٨٥

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 كافة أركان العمل الجامعي وحرصـها علـى         على توفير التقنية وأدواتها وبكل سهولة في      

صيانتها من خالل الكوادر البشرية المسؤولة عالوة على توفير البرامج والخبـراء القـادرين     

على مواكبة التطورات في التقنية وبرامجها وطرق الحماية والمحافظـة علـى المعلومـات،            

 المـــستخدمة اتالمعلومـــ تقنيـــة تـــشجع  (علـــى تـــنص والتـــي) ٤٥ (الفقـــرة أنّ حـــين فـــي

ــادرات ــداعات المبـ ــصية واإلبـ ــصلت) الشخـ ــى حـ ــى علـ ــطات أدنـ ــغ حيـــث المتوسـ ) ٢٫٩٤ (بلـ

متوسطة، ومرة ثالثـة تحـد نظـم المعلومـات           تطبيق درجة ضمن ،)٠٫٩٧ (معياري وانحراف

الشخــصية للعــاملين ولكــن هــذه المــرة مــن خــالل مجــال  واإلبــداعات مــن جديــد المبــادرات

 "مرونــة المعلومــات" فــي المجــال الثالــث  )١٩(رقــم  الفقــرة  أنّالتكنولوجيــا المــستخدمة، أذ

 واللـوائح  القـوانين  تنفيـذ  وبحرفيـة  التـام  بالتقيـد  المعلومـات  نظـام  يتـصف  (علـى  تنص والتي

وهنا أشارت هذه النتيجة إلى      عالية، تطبيق درجة وضمن األولى المرتبة في جاءت) اإلدارية

 المجـال  فـي ) ٦ (رقـم  الفقـرة  النظام، كذلك  في ملينالعا لدى اإلبداع نحو التوجه يخالف ما

 تـسهل  المعلومـات  نظام يوفرها التي المعلومات  (على تنص والتي" المعلومات دقة "األول

 .المجال ذلك في المتوسطات أدنى على حصلت) اإلبداع نظم

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
 جامعـة  فـي  الدراسـة  عينـة  فـراد أ اسـتجابات  بـين  إحـصائية  داللـة  ذات فروق يوجد هل

 فيمـا ) سـنوات الخدمـة   (و) المؤهـل العلمـي   (الدراسة لمتغيرات تعزى العزيز عبد بن سلمان

 ؟ اإلدارية المعلومات نظم لواقع بتقديرهم يتعلق

 العلمي المؤهل: أوال
 واالنحرافـــات الحـــسابية المتوســـطات اســـتخدام تـــم الـــسؤال هـــذا عـــن        لإلجابـــة

 إجابــات متوســطات بــين الفــروق دالالت علــى للتعــرف األحــادي التبــاين يــلوتحل المعياريــة

 ) ١١ ( رقــم والجــدول العلمــي المؤهــل لمتغيــر تبعــا الدراســة أداة  علــى الدراســة عينــة أفــراد

 .ذلك يوضح



 

 
٢٨٦

ة سلمان بن واقع استخدام نظم المعلومات اإلدارية في جامع
 عبد العزيز من وجهة نظر القيادات اإلدارية واألكاديمية فيها

 منصور بن زيد الخثالن. د

 )١١(جدول رقم

 أداة  على الدراسة عينة أفراد استجابات في الفروق تحليل التباين األحادي لدالالت

 العلمي المؤهل لمتغير بعات الدراسة
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 )٠٫٠٥ = ∝( دالة إحصائيا على مستوى الداللة@

      يظهـــر الجـــدول الـــسابق وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي اســـتجابات أفـــراد  

الدراســة علــى األداة الكليــة تبعــا لمــستويات متغيــر المؤهــل العلمــي، فقــد بلغــت قيمــة ف     

ولتحديـــد مـــصدر ). ٠٫٠٥ = α(وهـــي دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستوى الداللـــة) ٣٫١٧٣(المحـــسوبة 

ار شيفيه للمقارنات البعدية، وكانت النتائج كما تظهـر فـي   الفروق فقد تم استخدام اختب  

 ).١٢(الجدول رقم 

 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية )١٢(رقم جدول

 العلمي المؤهل متغير لمستويات تبعا الكلية األداة على

 

 المستويات
 المتوسط الحسابي المستويات

 دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس

 ٠٫٢٢٦٨٢ ٠٫٢٣٣٩٤ ٠٫٣٧٠٥٧ - ٣٫٠١٢٤ ريوسبكالو
 ٠٫١٤٣٧٥ ٠٫٦٠٤٥١ - - ٣٫٣٨٣٠ دبلوم عالي
 @٠٫٤٦٠٧٦ - - - ٢٫٧٧٨٥ ماجستير
 - - - - ٣٫٢٣٩٢ دكتوراه

 حيـث أشـارت نتـائج اختبـار         ،إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  وجـود  الـسابق  الجـدول  يظهر

 األداة علــى الدراســة رادأفــ اســتجابات إحــصائية فــي  داللــة ذات فــروق شــيفيه إلــى وجــود  
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وتحديـدا بـين مـستويات المؤهـل ماجـستير           العلمي، المؤهل متغير لمستويات تبعا الكلية

ــوراه حيـــث بلـــغ المتوســـط الحـــسابي لمؤهـــل       ــوراه ولـــصالح المؤهـــل دكتـ والمؤهـــل دكتـ

ــوراه  ــل ) ٣٫٢٣٩٢(دكتـ ــستير  ) ٢٫٧٧٨٥(مقابـ ــل ماجـ ــون    . لمؤهـ ــة كـ ــة طبيعيـ ــذه نتيجـ وهـ

 األعلـى درجـة الحـرص لديـه بـشكل غالـب أكبـر مـن المؤهـل الـذي                    صاحب المؤهل العلمي  

دونه، كـذلك مـرد ذلـك إلـى أن حملـة الـدكتوراه معظمهـم مـن االكـاديميين وهنـا يحـرص                  

هــؤالء أكثــر مــن غيــرهم علــى تــوفر نظــم معلومــات إداريــة متميــزة كــون الغايــة القــصوة       

ــودة هـــ     ــا الطالـــب، والمـــسئول األول عـــن جـ ــو  للجامعـــة تتمثـــل فـــي مخرجهـ ذا المخـــرج هـ

االكاديمي، ومـا جملـة العمليـات المختلفـة التـي تجـري فـي الجامعـة إال لخدمـة المخـرج فـي                        

 إلــى أشــارت التــي ،)٢٠٠٣ (دراســة المقابلــة  نتيجــة مــع النتيجــة هــذه اتفقــت. المقــام األول

 أحمـد،  العلمـي، وخالفـت نتـائج بنـي        المؤهـل  لمتغيـر  تعـزى  إحـصائية  داللـة  ذات فروق وجود

 . العلمي التي أشارت إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤهل )٢٠٠٩(

 سنوات الخدمة: ثانيا
 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخدام تم السؤال هذا عن لإلجابة

 عينـة  أفـراد  إجابـات  متوسـطات  بـين  الفـروق  دالالت علـى  للتعـرف  األحـادي  التبـاين  وتحليل

 سـنوات   ٨ سنوات، مـن     ٨اقل من   (الخدمة سنوات لمتغير عاتب الدراسة أداة على الدراسة

 .ذلك يوضح ) ١٣ ( رقم والجدول)  فأكثر١٦، من ١٦إلى اقل من 

 الفروق تحليل التباين األحادي لدالالت )١٣(جدول رقم

 سنوات الخدمة لمتغير تبعا الدراسة أداة  على الدراسة عينة أفراد استجابات في 
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إحــصائية فــي اســتجابات أفــراد يظهــر الجــدول الــسابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة  

وقـد يكـون مـرد ذلـك إلـى أن      . الدراسة على األداة الكليـة تبعـا لمـستويات سـنوات الخدمـة        

هنــاك شــبه أجمــاع بــين القيــادات اإلداريــة واألكاديميــة فــي الجامعــة علــى أهميــة نظــم            

المعلومات في الوصول إلى التميز، وحرصـهم جميعـا علـى ذلـك بغـض النظـر عـن سـنوات                     

 العمـل الـذي يمارسـونه وبالتـالي        يتطلبه طبيعة  ،  واستخدامهم لنظم المعلومات    خدمتهم

 المتقدمـة  الوظيفيـة  واالهتمامات ذاتها فيما يتعلـق بعملهـم،  فـالمراكز          النشاطات لديهم

 المراكز وهذه كبير، حد إلى متقاربة ومعايير أسسا تتضمن" اكاديميا وإداريا " الجامعة في

وتدريبيـة   علميـة  مـؤهالت  تتطلـب  أنهـا  باالعتبـار  األخـذ  مـع  افـسة، بالمن عليها الحصول يتم

 فـي  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  وجـود  وسنوات خدمة محددة أحيانا، مما عزز عـدم    معينة،

 التـي ) ٢٠٠٩ (أحمـد،  اتفقـت هـذه النتيجـة مـع نتيجـة دراسـة بنـي             . الدراسة أفراد استجابات

 .لخدمةا سنوات لمتغير تعزى فروق وجود عدم إلى أشارت
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 :توصيات الدراسة
 :كاآلتي وهي التوصيات في ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى جملة من

ــائج فيمــا يتعلــق    • والتــي تــنص علــى  ) ٤٥(أنّ الفقــرة : يلــي  مــاباإلبــداعأظهــرت النت

حــصلت علــى ) تــشجع تقنيــة المعلومــات المــستخدمة المبــادرات واإلبــداعات الشخــصية  (

ضمن درجة تطبيق متوسطة، والفقرة التي نـصت تحـد          ) ٢٫٩٤(لمتوسطات حيث بلغ    أدنى ا 

نظم المعلومات من جديد المبادرات واإلبداعات الشخصية للعاملين ولكن هذه المرة من  

مرونـة  "فـي المجـال الثالـث       ) ١٩(خالل مجال التكنولوجيا المستخدمة، كذلك الفقرة رقـم         

ظـــام المعلومـــات بالتقيـــد التـــام وبحرفيـــة تنفيـــذ  يتـــصف ن(والتـــي تـــنص علـــى " المعلومـــات

ــة   ــوائح اإلداري ــا       ) القــوانين والل ــة، وهن ــى وضــمن درجــة تطبيــق عالي ــة األول جــاءت فــي المرتب

 مـا يخـالف التوجـه نحـو اإلبـداع لـدى العـاملين فـي النظـام، كـذلك                     إلـى أشارت هذه النتيجـة     

المعلومــات التــي  ( علــى  والتــي تــنص " دقــة المعلومــات  "األولفــي المجــال  ) ٦(الفقــرة رقــم  

حـصلت علـى أدنـى المتوسـطات فـي ذلـك            ) يوفرها نظـام المعلومـات تـسهل نظـم اإلبـداع          

 والمبـادرات  اإلبـداع لذلك يوصي الباحث بتبني اسـتراتيجيات تـسهم فـي تـشجيع         . المجال

 باالقتراحـــات المقدمـــة مـــن جميـــع المتعـــاملين مـــع نظـــم المعلومـــات  واألخـــذالشخـــصية 

ري، وعقـد اللقـاءات والـدورات والـورش التدريبيـة بهـدف إثـراء النظـام،                 اإلدارية بـشكل دو   

 .وتطوير خبرات العاملين، وزيادة كفاءتهم

اســتمرارية تــوفير الخبــرات المتعلقــة بــصيانة النظــام وإجــراء التعــديالت عليهــا      •

 .لتواكب التطورات والمستجدات

 اإلداريــةت ضــرورة الــسعي وراء اســتمرارية مواكبــة التطــور فــي نظــم المعلومــا    •

وتكنولوجيــا المعلومــات المــستخدمة فــي الجامعــات الرائــدة فــي العــالم، وذلــك مــن خــالل  

تطوير نظام معلومات الجامعة الحالي بإدخال عناصر أنظمة تجهيز المكاتب ونظم دعم            

القرارات ونظم معلومات اإلدارة العليا؛ بدءا باستغالل اإلمكانيات غير المـستغلة للنظـام     

را بتزويـده بتجهيــزات وبـرامج أكثــر تطـورا، وهــذا لالسـتفادة مــن ميـزات هــذه      الحـالي ومــرو 
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ــام      ــة، والحـــرص علـــى قيـ ــرارات ذات فعاليـــة عاليـ ــاج قـ ــا فـــي إنتـ الـــنظم وهـــذه التكنولوجيـ

الجامعات وبشكل مستمر بتحديث بيانات نظامهـا المعلومـاتي وذلـك لتـوفير المعلومـات            

 .التي يحتاجها صانعي القرارات

ع الباحــث علــى الدراســات الــسابقة تبــين عــدم وجــود دراســات    مــن خــالل إطــال  •

كافية تعالج نظم المعلومات اإلدارية وعالقتها بمتغيـرات أخـرى جديـدة مـن مثـل اإلبـداع                  

اإلداري، وإدارة التغييـــر، والتمكـــين اإلداري، والتـــي يمكـــن أن تـــساعد مؤســـسات التعلـــيم  

 دراسـات حـول   بـإجراء ي الباحـث  لـذلك يوصـ  . العالي في تحقيق أهـدافها بكفـاءة وفاعليـة    

 .هذه الموضوعات

 

@      @      @ 
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 قائمة المراجع
 :المراجع العربية: أوالً

ــو .١ ــة  أبـ ــال، رانيـ ــور العـ ــيط ".)١٤٢٦ (أنـ ــتراتيجي التخطـ ــاتي االسـ ــي المعلومـ ــل فـ ــة ظـ ــالة“العولمـ  ،رسـ

 كالملــــ جامعــــة واإلدارة، االقتــــصاد كليـــة  فــــي األعمــــال إدارة منــــشورة، قـــسم  غيــــر ماجـــستير 

 .السعودية العربية جدة، المملكة عبدالعزيز،

 فـي  اإلدارية القرارات صنع في اإلدارية المعلومات نظم دور تقييم .)٢٠٠٥ (قیفا صبري سبت، أبو .٢

ــر ماجــستير رســالة غــزة، قطــاع فــي الفلــسطينية الجامعــات  فــي التجــارة ةیكــل منــشورة، غي

 .فلسطين بغزة، ةیاالسالم الجامعة

 االداريـة  المعلومـات  نظـم  دور .)٢٠١١(فـواز     والنظـاري،  أحمـد،  واللحلـح،  رحمن،عبدال ثابت ادريس، .٣

 بمحافظـة  الحكوميـة  المستشفيات على تطبيقية دراسة: الصحية الخدمات جودة تحسين في

 .٣٬٤ ع ،٢٣ مج مصر، – التجارية للدراسات جديدة آفاق اليمنية، آب

 وزارة فـي  اإلداريـة  المعلومـات  نظـم  ويرلتطـ  مقترحـة  إستراتيجية .)٢٠٠٩(عوض أحمد أحمد، بني .٤

 .األردنية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة االردنية، عمان، االردن والتعليم التربية

 . عمان والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة، اإلدارية المعلومات نظم .)٢٠٠٢ (سليم الحسنية، .٥

ــةاإل المعلومــات نظــم) ٢٠٠٤(وآخــرون  اهللا عبــد نجــم، الحميــدي .٦  وائــل دار، )معاصــر مــدخل (داري

 .األولى الطبعة، األردن، للنشر

، الجامعيـة   الـدار  ،التنافـسية  الميـزة  لتحقيـق  مـدخل  المعلومات نظم .)٢٠٠٢(فهمي   معالي،  حيدر .٧

 .اإلسكندرية

 النـشر  صـفاء  دار ،اإلداريـة  المعلومـات  نظـم  .)٢٠٠٤(محمد هيثم فاضل، الزعبي،  إيمان السامرائي، .٨

 .عمان

 فـي  التنظيمـي  الهيكـل  تـصميم  في اإلدارية المعلومات نظم أثر .)٢٠١٢(مشعان   خالد ي،السحيم .٩

 :النت شبكة على متوفرة ،السعودية العربية المملكة في أرامكوا شركة
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http://e-thesis.mutah.edu.jo/index.php/faculty-of-business-administration/53-
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 للطبـع  جامعيـة ال الـدار  مـصر، ،  النظم مدخل – اإلدارية المعلومات نظم .)٢٠٠٥ (إبراهيم،  سلطان .١٠

 .والتوزيع والنشر

 رسـالة  والتدريبيـة،  التعليميـة  الكفاءة لرفع المعلومات نظم فعالية .)١٤٢٤ (سليمان علي،  الشايع .١١

 .األمنية للعلوم نايف أكاديمية إلى مقدمة ماجستير

 والتعلـيم  التربيـة  إدارات فـي  اإلداريـة  المعلومـات  نظـم  تطوير .)١٤٢٩ (اهللا ضيف مشعان الشمري، .١٢

 ورؤســـاء ومـــساعديهم التعلـــيم مـــديري نظـــر وجهـــة مـــن الـــسعودية العربيـــة بنـــين بالمملكـــةلل

 العربيــة القــرى، المملكــة  أم ، اطروحــة دكتــوراه غيــر منــشورة، جامعــة  "مقتــرح تــصور"األقــسام

 .السعودية

 الثقافـة  دار مكتبـة  عمـان،  ،)١ط (،المعلومـات  نظم في الحاسوب تطبيقات). ٢٠٠٠ (عماد الصباغ،  .١٣

 .والتوزيع للنشر

 مفهومـــه العلمـــي البحـــث. )٢٠٠٣ (كــــايد الـــرحمن، وعبـــدالحق،  وعـــداس، عبـــد،ذوقـــان، عبيـــدات .١٤

 .العبيكان مكتبة، الرياض، وأساليبه وأدواته

 حالــة - دور نظــم المعلومــات فــي إدارة المؤســسات الحكوميــة ). ٢٠٠٨(الــشريف، عبــده نعمــان   .١٥

كليـــة العلـــوم االقتـــصادية : جـــستير، الجزائـــر، ماوزارة التربيـــة والتعلـــيم فـــي الجمهوريـــة اليمنيـــة 

 . وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير

أثـر اسـتخدام نظـم المعلومـات علـى أداء المؤسـسات             ). ٢٠٠٩( هـدى    ، محمـد  ؛ عبد النور  ،موساوي .١٦

دراسـة مقدمـة إلـى المـؤتمر الثـاني          دراسة تطبيقية على شركات التأمين في الجزائر،        ،  االقتصادية

، "القضايا المُِلحّة لالقتصاديات الناشئة فـي بيئـة األعمـال الحديثـة     "جامعة األردن،   لكلية األعمال ب  

 .٢٠٠٩لعام ) ابريل(نيسان  ،١٥ و ١٤وذلك في الفترة الواقعة بين 

ــي، .١٧ ــر  صــبحي العتيب ــع،  الحامــد دار ،اإلدارة فــي واألســاليب الفكــر تطــور .)٢٠٠٤(جب  للنــشر والتوزي

 .عمان



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٩٣

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

تمتــة ودورهــا فــي تحــسين اداء ادارات المــوارد البــشرية فــي االجهــزة        اال. )٢٠٠٧ (العتيبــي، ناصــر  .١٨

االمنيــة، دراســة مــسحية علــى العــالمين بــادارات المــوارد البــشرية فــي الجهــزة االمنيــة المركزيــة     

 الريــاض، االمنيــة، للعلــوم العربيــة نــايف جامعــة منــشورة، غيــر دكتــوراه بمدينــة الريــاض، رســالة 

 .السعودية

 األردن فــي والتعلــيم التربيــة وزارة فــي التربــويين القــادة تقــدير درجــة). ٢٠٠٧ (صــالح شــفاء قعــوار، .١٩

 المعنويـة،  وروحهـم  التنظيمـي  بـالتزامهم  وعالقتهـا  اإلدارية المعلومات أنظمة استخدام لفاعلية

 .األردن عمان،: العليا للدراسات العربية عمان جامعة منشورة، غير دكتوراه أطروحة

 األداء بمستوى وعالقتها اإلدارية المعلومات أنظمة كفاءة مستوى). ٢٠٠٥ (محمد علي القيسي، .٢٠

 العامـة،  األردنيـة  الجامعـات  فـي  اإلداريـة  الوحـدات  أقـسام  ورؤسـاء  مـديري  نظر وجهة من اإلداري

 .األردن عمان،: العليا للدراسات العربية عمان جامعة منشورة، غير دكتوراه أطروحة

 .األولى الطبعة، جدة، اإلدارية وماتالمعل نظم .)١٤٢٣ (هشام، كتوعة .٢١

 .القاهرة، الجامعية الدار، وتدقيق ، مراجعةاإلدارية المعلومات نظم .)٢٠٠٥ (السيد أمين لطفي، .٢٢

 الـضباط  علـي  تطبيقيـة  دراسـة  (االداء تحـسين  فـي  ودورهـا  االتـصال  تقنيـات  .)٢٠٠٦ (المانع، محمد  .٢٣

ة، جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم االمنيــة،   ، رســالة ماجــستير غيــر منــشور  )العــام بــاالمن العــاملين

 .الرياض، السعودية

 فـي  والتعلـيم  التربيـة  مـديريات  فـي  اإلداريـة  المعلومـات  نظـم  واقـع ). ٢٠٠٣ (قاسم محمد المقابلة، .٢٤

 نظــرهم، وجهــة مــن اإلداريــة العمليــة لوظــائف األقــسام رؤســاء ممارســة بدرجــة وعالقتــه األردن

 .األردن عمان: العليا للدراسات العربية عمان جامعة منشورة، غير دكتوراه أطروحة

ــة العمليــة بوظــائف وعالقتهــا اإلداريــة المعلومــات نظــم .)٢٠٠٥ (قاســم محمــد، المقابلــة .٢٥  اإلداري

 .األولى الطبعة، األردن، إربد، الحديث الكتب عالم، التربوية وتطبيقاتها

ــ  اتخـــاذ  فـــي  المعلومـــات  نظـــام  دور .)٢٠٠٩ (صـــالح   أحمـــد ،الهزايمـــة  .٢٦  المؤســــسات فـــي  راراتالقـ

 للعلـوم  دمـشق  جامعة مجلة. )اربد لمحافظة العامة المؤسسات في ميدانية دراسة (الحكومية

 .األول العدد - ٢٥ المجلد –والقانونية االقتصادية
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 .القاهرة الشريف دار ،٢١ال للقرن العلمية وألسس األصول اإلدارة .)٢٠٠٨ (سيد الهواري، .٢٧

ــين، .٢٨ ــعد ياسـ ــم). ٢٠٠٣ (غالـــب سـ ــات نظـ ــة المعلومـ ــان،اإلداريـ ــازوري دار ، عمـ ــة اليـ ــشر العلميـ  للنـ

 .والتوزيع
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The Reality of the Use of Management Information Systems at Salman Bin 

Abdulaziz University from the Perspective of its Administrative and Academic 

Leadership 

Dr. ManSoor Zayd Al-Khathlaan 

Associate Professor- Educational Sciences Department 

College of Sciences and Humanities 

Salman Bin Abdulaziz University 

Abstract: 

The study aims to reveal the reality of the use of management information 

systems at Salman Bin Abdulaziz University in Saudi Arabia from the 

perspective of its administrative and academic leadership. The descriptive-

analytical method is used. 

 Among the key findings of the study is that although Salman Bin Abdulaziz 

University is an emerging university, the actual reality of the use of management 

information systems in it indicates that these systems are applied and used 

satisfactorily to some extent as perceived by its administrative and academic 

leadership. The reason for this lies in the fact that Salman Bin Abdul-Aziz 

University was at the beginning of its establishment under the umbrella of the 

prestigious King Saud University, and benefited from the experience of King 

Saud University in the design of its systems. In addition, the results show that 

there are statistically significant differences in the responses provided by the 

study participants in the questionnaire in general in terms of qualification 

variable, specifically between those who hold master's and doctorate degrees in 

favor of PhD holders. However, there are no statistically significant differences 

in the responses of the study participants in terms of years of experience. 

Keywords: Management information systems, administrative and academic 

leaders
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 :ملخص البحث 

ــى التحقــق مــن قــدرة معــايي      ــا بقــسم الــسياسات            هــدفت الدراســة إل ــة الدراســات العلي ر قبــول طلب
التربويــة بجامعــة الملــك ســعود علــى التنبــؤ بتحــصيلهم الدراســي، كمــا ســعت الدراســة إلــى إدخــال معــايير      
جديدة للقبول للتعرف على مقدرتها على التبوء بالتحصيل الدراسـي، مثـل الجامعـة التـي تخـرج منهـا الطلبـة،          

لباحــث المــنهج الوثــائقي مــن خــالل تلخــيص وتــصنيف بيانــات طلبــة      والتخــصص الــسابق لهــم، واســتخدم ا  
الدراسات العليا بالقسم قبل دخولهم برامج الدراسات العليـا وبعـد تخـرجهم، وكـذلك اسـتخدم الباحـث                   
المــنهج االرتبــاطي لمعرفــة العالقــات االرتباطيــة بــين متغيــرات الدراســة، وكانــت عينــة الدراســة عبــارة عــن     

المعـدل الـسابق، واالختبـار      : طالباً وطالبـةً، وأظهـرت نتـائج الدراسـة أن معـايير القبـول الحاليـة               ) ٧٧(ت  سجال
التحريري، والمقابلة مجتمعة تـسهم بـصورة دالـة فـي التنبـؤ بمـستوى تحـصيل الطلبـة دراسـياً، وكـان معيـار                       

ــسابق داالً         ــار المعــدل ال ــم يكــن معي ــة األقــوى بــين المعــايير، فــي حــين ل  إحــصائياً لوحــده، وكــشفت   المقابل
الدراسة أن معيار الجامعة التي تخرج منه الطلبة ومعيار التخصص السابق لهم  ليس لهما قـدرة علـى التنبـؤ        
بالتحصيل الدراسي، وأشارت  نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لمعـايير قبـول الطلبـة تعـزى      

ــة    ــر الدرجــة العملي ــورا (لمتغي ــة       )هماجــستير، دكت ، ولكــن لــم تكــشف الدراســة عــن وجــود فــروق ذات دالل
 ).ذكر، أنثى( إحصائية لمعايير قبول الطلبة تعزى لمتغير  الجنس 

 . التعليم العالي، شروط القبول:احيةفتمالكلمات ال



 

 
 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٠٣

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 :مقدمةال
تــشير أدبيــات اقتــصاديات التنميــة إلــى أن التعلــيم العــالي يعــد ســبباً لإلنتاجيــة، ورفعــة     
القـــدرة التنافـــسية، حيـــث أثبتـــت التجـــارب أن الـــدول التـــي تتـــوافر لـــديها كفـــاءات علميـــة  
متطــورة تحــرز تطــوراً أســرع مــن الــدول التــي ال تملــك هــذه الكفــاءات، وتقــوى محوريــة           

ي زمـن االقتـصاد القـائم علـى المعرفـة، لـذا يعـول علـى التعلـيم العـالي             التعليم مع الدخول ف   
وبخاصــة بــرامج الدراســات العليــا بــه فــي بنــاء الفكريــة الالزمــة إلنتــاج المعرفــة وتوظيفهــا،     

 ).٥٣٠: ٢٠١٣األحمدي، (
واستجابة لذلك سارعت كثير من دول العالم إلـى افتتـاح جامعـات جديـدة والتوسـع                 

لعليا، وكان مـن أبـرز تلـك الـدول المملكـة العربيـة الـسعودية، حيـث            في برامج الدراسات ا   
جرى افتتاح عدد من الجامعات، ففي غضون ست سنوات قفز عدد الجامعات الحكوميـة               

جامعة حكومية، وصاحب ذلك التوسع في بـرامج الدراسـات          ) ٢٥(من ثماني جامعات إلى     
ممثلـة  ) ٢٠١٢امعـة الملـك سـعود،       ج(العليا بتلك الجامعات، هذا ما تؤكده دراسـة أجرتهـا           

في عمادة الدارسات العليا عن تشخيص برامج الدراسات العليـا بالجامعـة، والتـي أشـارت           
 ودكتـوراه،  ماجستير نامجبر) ١٤٨(إلى أن عدد برامج الدراسات العليا الحالية في الجامعة 

 .برنامجاً للدراسات العليا بالجامعة مطروحاً العتماد) ١٢٣(ويوجد 
د نالت كلية التربية بجامعة الملك سعود نصيبها من التوسع في هذه البـرامج فـي                وق 

مختلف األقسام والتخصـصات، لكـي تـستجيب للمتغيـرات والحاجـات التربويـة والتنمويـة              
النابعــة مــن حاجــات المجتمــع وتطلعاتــه، ولكــي يحقــق هــذا التوســع فــي بــرامج الدراســات 

أن يرافق ذلك تقييم مستمر لتلك البـرامج؛ حيـث إن          أهدافه المنشودة يتطلب االمر      العليا
برامج الدراسات العليا في كلية التربية من أولى البرامج المطلوب خضوعها للتقييم، نظراً              
لما تقدمه هذه البرامج من مخرجات تتجه في الغالب إلـى مجـال التعلـيم، ومـا تقـوم بـه مـن         

: ٢٠١١الحربـي،  (عرفـة وتطـوير المجتمـع،      أبحاث تصب في خدمة العملية التربوية، وإثراء الم       
٩٥.( 
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ــا فــي المملكــة العربيــة         ــرغم مــن الجهــود الحثيثــة لتطــوير الدراســات العلي     وعلــى ال
السعودية إال أن نتائج الدراسات التي طبقت عليها كشفت عن قصور في مدخالتها، ومن        

عطـي مؤشـراً   ، هـذا ي )م٢٠١١عيـسى وأبـو المعـاطي،      (ثم االنخفاض في مـستوى مخرجاتهـا        
ــاء أفـــضل        ــضمان انتقـ ــا لـ ــا وتطويرهـ ــات العليـ ــرامج الدراسـ ــول لبـ ــايير القبـ ــة معـ ــاً ألهميـ قويـ

 .المتقدمين لتلك البرامج
 وتسعى عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سـعود إلـى تطـوير معـايير القبـول مـن        

تسعى إلـى  عدة جوانب؛ فقد أدخلت اختبار القدرات للجامعيين كأحد المعايير الجديدة، و          
التعرف علـى رؤيـة األقـسام األكاديميـة لتطـوير معـايير القبـول والعمـل علـى توحيـدها؛ لـذا                  

 .  جاءت هذه الدراسة لتسهم في مراجعة معايير القبول في قسم السياسات التربوية

 :مشكلة الدراسة
     الحـظ الباحــث باعتبـار أنــه عمـل عــضواً فــي لجنـة القبــول بالقـسم ورئيــساً لمجــس      

سم وعــضواً بمجلــس الكليــة، أن موضــوع قبــول الطلبــة فــي الدراســات العليــا بالقــسم   القــ
والكلية يأخذ حيزاً كبيراً من النقاش واالختالف بين أعضاء اللجنة أو المجلـس، فأحـدهم     
يرغب في إدخال معايير جديدة للقبول، واآلخر يرغب في االلتـزام بالمعـايير القديمـة، ومـن             

ر راضين عن معايير القبول المطبقة عليه، ويـرون أنهـا ال تقـيس           جهة أخرى فإن الطلبة غي    
مستواهم الحقيقي، وذلك من خالل مقابلة عدد من المتقدمين للدراسات العليا بالقـسم،     

 .   وهذا بدوره دفع الباحث لالطالع على الدراسات العملية والتقارير في هذا الصدد
 الباحـث؛ فقـد أشـارت دراسـات         وجاءت عدد مـن نتـائج الدراسـات لتؤكـد ملحوظـات            

عديــدة أجنبيــة إلــى ضــرورة مراجعــة وتطــوير معــايير القبــول للتعلــيم العــالي لتكــون أكثــر      
)  وآخــرين٢٠٠٩ ,Tanilon(  ودراســة  Dodge)& ٢٠٠٨ ,Derwin(فاعليـة، مثــل دراســة  

واتفقت كثير مـن الدراسـات العربيـة التـي تناولـت      ). (٢٠١٢ ,Cho &  Bridgemanودراسة
سات العليا التربوية على وجود مشكالت كثيرة، من أبرزها غياب معايير قـادرة علـى               الدرا

، وعلــى المــستوى المحلــي  )٢٨٠: ٢٠١٢متــولى، . (تنظــيم القبــول فــي بــرامج الدراســات العليــا 
مقترحات لتطوير )  م٢٠١١عيسى وأبو المعاطي،   (ودراسة  ) م٢٠٠٥المقبل،  (قدمت دراسة   
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) م٢٠١٢أبـو هاشـم ،   (خـالل سياسـات القبـول، وطالبـت دراسـة       برامج الدراسات العليا مـن      
) م٢٠١١الحربـي،  (بضرورة مراجعة معايير القبول وإضـافة معـايير جديـدة، وأشـارت دراسـة       

إلى تدني إسهام معايير القبول في اختيار أفضل المتقدمين لبرامج الدراسات العليا بكليـة              
 .التربية في جامعة الملك سعود

 طلبـة  قبـول  فلـسفة  أن إال التعلـيم للجميـع   حـق  إتاحـة  مبـدأ  نأ مـن    وبـالرغم 

 العليـا  الدراسات برامج احتياج بسبب االنتقاء، مبدأ على تقوم أساسا العليا الدراسات

 ممـن  الجميع لدى تتوافر ال بحثية ومهارات متميزة، وقدرات عقلية معرفية لمستويات

ا بـدوره يؤكـد علـى أهميـة معـايير القبـول       ، وهـذ )٢١٢: ٢٠١٢النـادي،  (فيهـا   لاللتحاق يتقدمون
في برامج الدراسات العليا، ويتطلب وضع معايير قـادرة علـى كـشف المتميـزين والقـادرين                 
على مواصلة الدراسات العليـا، وفـي حالـة فـشل معـايير القبـول فـي تحديـد المتميـز والقـادر                       

التعليمـي والبطالـة   على مواصلة الدراسة، فإن األمـر سـيقود إلـى مـشكلة التـسرب، والهـدر                 
الوظيفية، وكلها مشاكل خطيرة ستواجه المجتمع، لذا نالحظ أن معظم الجامعات في            
دول العــالم تعتمــد علــى معــايير للقبــول متعــددة فــي هــذه البــرامج، مثــل اجتيــاز اختبــارات       
االســتعداد والقــدرات العقليــة، وتقــديم التوصــيات والخبــرات العمليــة، واجتيــاز االختبــارات   

 .يرية والمقابلة الشخصية وغيرهاالتحر
توسعت في بـرامج الدراسـات العليـا        وتعد جامعة الملك سعود إحدى الجامعات التي        

لمختلف كلياتها استجابة لمتطلبات العـصر، والخطـط اإلسـتراتيجية التنمويـة االقتـصادية              
امج منهــا واالجتماعيــة، وحظيــت كليــة التربيــة بزيــادة ملحوظــة فــي اآلونــة األخيــرة فــي بــر  

 في عدد طلبـة الدراسـات العليـا مـن عـام           %٨٦الدراسات العليا؛ حيث بلغت نسبة الزيادة       
ومــع قــدم بــرامج الدراســات العليــا ). م٢٠١٠جامعــة الملــك ســعود، (هـــ ١٤٣١ إلــى عــام ١٤٢٧

بجامعة الملك سعود وبخاصة التربوية منها، وتوسـعها، إال أنهـا لـم تنـل االهتمـام الكـافي                
، والتوســع فــي بــرامج )م٢٠١٢جامعــة الملــك ســعود، (ويم منــذ إنــشائها مــن التقيــيم والتقــ

الدراســات العليــا يتطلــب دراســة وتقيــيم البــرامج القائمــة، ومــن أهــم عمليــات التقيــيم فــي  
 .برامج الدراسات العليا تقييم معايير القبول بتلك البرامج
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ى بــرامج      تــسعى عمــادة الدراســات العليــا بجامعــة الملــك ســعود نحــو رفــع مــستو    
الدراســـات العليـــا مـــن خـــالل انتقـــاء العناصـــر الطالبيـــة لاللتحـــاق ببـــرامج الدراســـات العليـــا  
بالجامعــة، لــذا عملــت العمــادة علــى دراســة لتــشخيص بــرامج الدراســات العليــا لــديها، وقــد  

 ممـا يعنـي   ، فـي التقيـيم  c)(نالت برامج الدراسات العليا بقسم الـسياسات التربويـة درجـة     
فقـــط، وهـــي بحاجـــة " مرضـــي"لجـــودة واألداء واإلنتاجيـــة تحققـــت بـــشكل  أن مؤشـــرات ا

للتطــوير لتحقــق الــشروط الالزمــة للرفــع مــن جــودة أدائهــا، وقــدمت الدراســة عــدداً مــن            
جامعـة الملـك سـعود،    (المبادرات لذلك كان أبرزها مراجعة معايير القبـول بتلـك البـرامج     

 ).م٢٠١٢
معايير القبـول الحاليـة ببـرامج الدراسـات العليـا              وبناءً على ذلك تأتي الحاجة لدراسة       

فــي قــسم الــسياسات التربويــة، وذلــك مــن خــالل التعــرف علــى قــدرة معــايير القبــول علــى    
التنبؤ بالتحصيل الدراسي لطلبة الدراسـات العليـا فـي قـسم الـسياسات التربويـة، ويمكـن                  

ول الدراسـات العليـا     مـا مـدى قـدرة معـايير قبـ         : "صياغة مشكلة الدراسة في الـسؤال التـالي       
ــؤ بالتحــصيل الدراســي          ــى التنب ــة فــي جامعــة الملــك ســعود عل ــسياسات التربوي بقــسم ال

 "  للمقبولين؟

 :أهداف الدراسة
ــدى    ــن مـ ــق مـ ــهإالتحقـ ــة   اسـ ــول الحاليـ ــايير القبـ ــي  (م معـ ــدل التراكمـ ــار-المعـ  االختبـ

ــري  ــة-التحريـ ــة)  المقابلـ ــي    لطلبـ ــة فـ ــسياسات التربويـ ــا بقـــسم الـ ــات العليـ ــؤ  الدراسـ  التنبـ
 .بتحصيلهم الدراسي

 إحـــصائية بـــين متوســـطات درجـــات المعـــدل   ةالتعـــرف علـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــ  
) بكـالوريوس (التراكمي لطلبة الدراسات العليا بقسم السياسات التربوية تعزى للجامعة        

 .التي تخرجوا منها
 إحـــصائية بـــين متوســـطات درجـــات المعـــدل   ةالتعـــرف علـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــ  

 .كمي لطلبة الدراسات العليا بقسم السياسات التربوية تعزى للتخصص العلمي لهمالترا
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 إحــصائية بــين معــايير القبــول لطلبــة الدراســات   ةالتعــرف علــى وجــود فــروق ذات داللــ 
 ).  أنثى-ذكر (العليا بقسم السياسات التربوية تعزى لمتغير الجنس 

ر القبــول لطلبــة الدراســات   إحــصائية بــين معــايي ةالتعــرف علــى وجــود فــروق ذات داللــ 
 ). ماجستير-دكتوراه (العليا بقسم السياسات التربوية تعزى لمتغير الدرجة العلمية 

 :أسئلة البحث
 - االختبـــار التحريـــري -المعـــدل التراكمـــي (هـــل تـــسهم معـــايير القبـــول الحاليـــة  .١

م لطلبة الدراسات العليا بقسم السياسات التربوية فـي التنبـؤ بتحـصيله           ) المقابلة
 الدراسي؟

هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطات درجــات المعــدل التراكمــي   .٢
) بكـالوريوس (لطالب الدراسات العليا بقسم السياسات التربويـة تعـزى للجامعـة          

 التي تخرجوا منها؟
هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطات درجــات المعــدل التراكمــي   .٣

 السياسات التربوية تعزى للتخصص العلمي لهم؟لطالب الدراسات العليا بقسم 
هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين معــايير القبــول لطــالب الدراســات العليــا  .٤

 ؟) أنثى-ذكر (بقسم السياسات التربوية تعزى لمتغير الجنس 
هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين معــايير القبــول لطــالب الدراســات العليــا  .٥

 ؟) ماجستير-دكتوراه (ربوية تعزى لمتغير الدرجة العلمية بقسم السياسات الت

 :أهمية الدراسة
 م؛ بــشكل عــا بــرامج الدراســات العليــا تــستمد الدراســة الحاليــة أهميتهــا مــن أهميــة    

تلك البـرامج مـن أسـس التطـور االقتـصادي واالجتمـاعي والثقـافي، وتـأتي أهميـة                   حيث تعد   
ويمكـــن بيـــان أهميـــة الدراســـة مـــن لعليـــا، معــايير القبـــول كمـــدخالت لبـــرامج الدراســـات ا 

 :التالي والتطبيقية على النحو الناحيتين النظرية
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 علمـي   مـن إثـراء   تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل ما سـوف تـضيفه            : الناحية النظرية 
تطوير برامج الدراسات العليا وبخاصـة فـي معـايير قبـول بـرامج الدارسـات العليـا                  في مجال   

   . إلى مزيد من الدراسة والتحليل لما تواجهه من طلب متزايد عليهاالتربوية التي تحتاج
 :ن تسهم نتائج الدراسة في جوانب عدة منهاأيمكن :  التطبيقيةالناحية

تزويــد متخــذي القــرارات المتعلقــة ببــرامج الدراســات العليــا بالجامعــات بمعلومــات    .١
   .امجوبيانات يمكن أن تسهم في تطوير معايير القبول في تلك البر

يؤمــل أن تثيــر نتــائج هــذه الدراســة اهتمــام األقــسام األكاديميــة األخــرى إلجــراء          .٢
دراسات مماثلة علـى معـايير القبـول ببرامجهـا الخـتالف كـل قـسم أكـاديمي عـن                    

 . اآلخر من حيث أهدافه ونوعية برامجه األكاديمية

ــائج ب الجامعــات تــزود هــذه الدراســة عمــادات القبــول واألقــسام األكاديميــة فــي     .٣ نت
 .حول إدخال معايير جديدة للقبول خالف المعايير التقليدية المتعارف عليها

تقدم هذه الدراسة لقسم السياسات التربوية في جامعة الملك سعود نتائج عـن              .٤
التنبؤ بتحصيل طلبتها دراسياً، ومدى إمكانية تطوير تلك قدرة معايير القبول لديه ب    

 .المعايير

 :الدراسة حدود

اقتــصرت الدراســة علــى بحــث معــايير القبــول الحاليــة بقــسم    :موضــوعيةال الحــدود
الـــسياسات التربويـــة بجامعـــة الملـــك ســـعود والمتمثلـــة فـــي المعـــدل التراكمـــي الـــسابق، 
واختبار القبول التحريري والمقابلة الشخصية، المعدين مـن قبـل القـسم، وكـذلك تبحـث                

الجامعة : لقبول في القسم وهي   الدراسة عن معايير جديدة يمكن أن تضم ضمن معايير ا         
الــسابقة التــي تخــرج منهــا الطلبــة، والتخــصص األكــاديمي الــسابق، ومتغيــر   ) بكــالوريوس(

 ).ماجستير ، دكتوراه(، ومتغير الدرجة العلمية )  أنثى-ذكر (الجنس 
اقتصرت الدراسة بـشرياً علـى الطلبـة الـذين تـم قبـولهم فـي برنـامج                  : الحدود البشرية 

رنــامج تعلــيم الكبــار والتعلــيم المــستمر لــدرجتي الماجــستير والــدكتوراه    أصــول تربيــة وب
 .بقسم السياسات التربوية، واتموا برامجهم الدراسية بنجاح
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طلبـة الدراسـات العليـا بقـسم الـسياسات       علـى  الدراسـة  طبقـت : المكانيـة  الحـدود 
 .التربوية بكلية التربية بجامعة الملك سعود

قبلـوا فـي العـام الدراسـي      الـذين  الطـالب  علـى  اسـة الدر طبقـت : الزمانيـة  الحـدود 
 .هـ١٤٣٢/١٤٣٣هـ وأتموا دراستهم في نهاية العام الدراسي ١٤٣١/١٤٣٢

 :مصطلحات الدراسة
  :معايير
الميزان والمكيال وعاورهما وعايرهما وعاير بينهما        وعيَّر آخر، به   أي وازن ر الدينار   عيَّ

ــر بــه، وهــو العيــار    قــدرهما ونظــر مــا بينهمــا : معــايرةً وعيــاراً ، والمعيــار مــن المكاييــل مــا عُيِّ
هـذه   فـي  معنـاه  و ،)٦٢٣ :هــ ١٤١٤،  ابـن منظـور   (غيـره،    فالمعيـار إذن مـا يقـاس عليـه           ،والمعيار

فــي طلبــة الدراســات  الدراســة المواصــفات والــشروط والمتطلبــات التــي ينبغــي أن تتحقــق   
 .العليا في قسم السياسات التربوية

  :القبول
 Kenneth)  التــي يــتم بهــا اختبــار الطــالب لبرنــامج أو مؤســسة تعليميــة  هــي العمليــة

R.ويعــرف فــي هــذه الدراســة بأنــه القــرار الــذي يمــنح للطالــب بــشكل رســمي   ، (١٠ : ٢٠٠٢
 .اللتحاقه في البرنامج الدراسي

 :العليا الدراسات
 يةالجامع المرحلة تلي دراسية مرحلةتعرف في هذه الدراسة بأنها العليا  الدارسات

  .الدكتوراه أو الماجستير، درجة دراستهم لنيل يتابع فيهاالطلبة التي ،األولى
 :التحصيل الدراسي

المعـدل التراكمـي النهـائي    " ويعرف التحصيل الدراسي أجرائناً فـي هـذه الدراسـة بأنـه        
 . الذي حصل عليه الطلبة في المرحلة الدراسية

 : التنبؤ 
ر معرفـة مبنيـة علــى بيانـات معروفـة وذات صــلة     يعـرف بأنـه عمليــات تقـدير بيانـات غيــ    

 )٤٦٠: ١٩٨٨عودة و الخليلي، ( بالظاهرة المدروسة 
@      @      @ 
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 :والدراسات السابقةطار النظري اإل: ثانياً 
 :مفهوم الدراسات العليا

 مرحلـة  اختلف الباحثون في تحديـد مفهـوم الدراسـات العليـا، فمـنهم مـن يـرى بأنهـا        

 أعضاء أحد بإشراف دراستهم الطالب يتابع فيها التي ،الجامعية رحلةالم تلي دراسية

، )١٢ :م٢٠١١عيـسى و أبـو المعـاطي،    ( الـدكتوراه  أو الماجستير، درجة لنيل التدريس هيئة
في حين يرى آخر بأنها مرحلة لمواصلة البحث العلمـي واسـتيعاب التقـدم العلمـي والتقنـي                 

، وهنـاك مـن يـرى أنهـا         )٢٣ :م٢٠٠٩خدنـة،   ( المعرفـي    لمواكبة العصر الـذي يتميـز باالنفجـار       
ــاً،         ــارة واتجاهـ ــراً، ومهـ ــسان فكـ ــة اإلنـ ــدفها تنميـ ــة، هـ ــة متكاملـ ــة تربويـ ــن عمليـ ــارة عـ عبـ

وبنـاءً علـى ذلـك يكـون مـن          ). ٧٩ :م١٩٨٣عبـد الجـواد،     (ومساعدته لتحقيق ذاتـه المبدعـة       
 مرحلــة دراســية تلــي  الــصعب تحديــد مفهــوم الدراســات العليــا، فقــد يعــدُّها الــبعض بأنهــا    

المرحلة الجامعية، في حين يري آخرون بأنها مركز للبحث العلمي، وهنـاك مـن يـرى بأنهـا                  
تبني للـدارس فكـراً واتجاهـاً واضـحا، ويمكـن أن تجمـع الدراسـات العليـا بـين هـذه المهـام             
جميعــا، ولكــن هــذا االخــتالف فــي المفهــوم يــؤدى إلــى صــعوبة فــي تحديــد معــايير القبــول        

 . ات العلياللدراس

 :الدارسات العليا في قسم السياسات التربوية
تجــدر اإلشــارة بــأن قــسم الــسياسات التربويــة كــان منــذ فتــرة زمنيــة قــصيرة يــسمى   
بقسم التربية الذي يعد من أقدم أقسام كلية التربية بجامعة الملـك سـعود، وتـم تعـديل        

مي، ويقـــدم القـــسم المـــسمى بنـــاء علـــى عمليـــات التطـــوير التـــي تـــصاحب العمـــل األكـــادي
برنامج أصول التربيـة لمرحلتـي الماجـستير والـدكتوراه،         : األول: برنامجين للدراسات العليا  

برنامج تعليم الكبار والتعليم المستمر لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، وتهدف         : والثاني
 : إلىبرامج الدراسات العليا بقسم السياسات التربوية

 .علمي في مجال تخصصهتزويد الطالب بإطار فكري و .١
، وطرقــه وأدواتــه فــي مجــال أســاليب البحــث العلمــيتمكــين الطالــب مــن معرفــة  .٢

 . تخصصه
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لوقوف على المشكالت التربوية وتعيين أسـبابها والتمـاس         الطالب من ا   تمكين .٣
 . هاحلول
ــالبحوث العلميــة التــي أجريــت فــي مجــال تخصــصه ودراســتها        .٤ تعريــف الطالــب ب

 .دراسة نقدية
 :يير القبول لبرامج الدراسات العليا بقسم السياسات التربويةشروط ومعا 

شـــروط القبـــول تكـــون مـــن ضـــمن اختـــصاص عمـــادة الدراســـات العليـــا، وتتمثـــل فـــي  
 :الشروط التالية

 .السعوديين غيرل رسمية منحة أو على اًسعودي المتقدم يكون أن

 مـن  وأ سـعودية  جامعـة  مـن  الجامعيـة  الـشهادة  علـى  حاصـال  المتقـدم  يكـون  أن

 .بها معترف أخرى جامعة

 .طبيا والئقا والسلوك ةالسير حسن يكون أن

 .تدريسه لهم سبق أساتذة من علميتين تزكيتين يقدم أن

 .موظفا كان إذا الدراسة على مرجعه موافقة 

 .الدكتوراه لمرحلة للدراسة التام  التفرغ
ا أكاديميــة، فــي      ومــن الملحــوظ أن هــذه الــشروط بمثابــة شــروط إداريــة أكثــر منهــ   

 :حين أن القسم يتولى معايير القبول، وتكون كنقاط مفاضلة، وهي على النحو التالي
 .مراعاة ما جاء في الئحة عمادة الدراسات العليا

علـى تقـدير جيـد جـداً فـي درجـة البكـالوريوس فـي أحـد التخصـصات                    حصول المتقدم   
 ،ى دبلــوم عــام فــي التربيــة   الحــصول علــ غيــر التخصــصات التربويــة يــشترط  فــي التربويــة، و

 .ويدخل المعدل التراكمي ضمن درجات المفاضلة

ــاز  ــدم اجتيـ ــده القـــسم  المتقـ ــا يعقـ ــارا تحريريـ ــات   اختبـ ــمن درجـ ــه ضـ ــدخل درجتـ ، وتـ
 .المفاضلة

 وتـــدخل درجتهـــا ضـــمن  الشخـــصية التـــي يعقـــدها القـــسم المتقـــدم المقابلـــةاجتيـــاز
 .درجات المفاضلة
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 .كليا خالل فترة دراسته في البرنامجمنتظما انتظاما المتقدم أن يكون 

 للقبــول للــدكتوراه  درجــة فــأعلى٤٥٠ علــى TOFEL فــي امتحــان المتقــدمأن يحــصل 
، وتجدر اإلشارة إلـى أن هـذه الـشروط والمعـايير لـم           )٢٧-٢٥: هـ  ١٤٢٤كلية التربية،   . (فقط

ى التنبـؤ   تتغير منذ تأسيس القسم، لذا كان من الواجب التأكد من قدرة هـذه المعـايير علـ                
ــى مـــع           ــايير لكـــي تتماشـ ــوير هـــذه المعـ ــات العليـــا، وتطـ ــصيل طلبـــة الدراسـ ــستوى تحـ بمـ

 .االتجاهات الحديثة في تطوير التعليم العالي

 :النظريات المفسرة للتباين في التحصيل الدراسي
     تتعـــدد النظريـــات التـــي تفـــسر االخـــتالف فـــي التحـــصيل الدراســـي بـــين المتعلمـــين،   

 فنجــد أن هنــاك نظريــات مرتبطــة بعلــم االجتمــاع، ونظريــات أخــرى       بــاختالف مجاالتهــا، 
ــنفس، وتقتــصر الدراســة الحاليــة علــى نظــريتين همــا      النظريــة الوظيفيــة  : مرتبطــة بعلــم ال

 . الدافعية الرتباطهما بأهداف هذه الدراسة) نظريات(والنظرية 
تــشكل تعنــى هــذه النظريــة بــالمجتمع واعتبــاره نــسق متكامــل و: النظريــة الوظيفيــة

المؤســــسات التربويــــة والوظيفيــــة مكوناتــــه األساســــية وبقــــدر ممارســــة المؤســــسات    
التعليمية والوظيفة لوظائفها المنوطة بها يتحقـق بقـاء المجتمـع وترابطـه وتوازنـه، ووفقـاً         
لهذه النظريـة فـإن اخـتالف مـستوى التحـصيل الدراسـي بـين المتعلمـين يعـود إلـى اخـتالف             

هم بمستويات عاليـة مـن الـذكاء والجـدارة والمعرفـة، هـذه          قدراتهم، فقد يتمتع بعض من    
مـــا جعـــل أصـــحاب هـــذه النظريـــة يـــدعون إلقامـــة مـــا يـــسمى بمجتمـــع االســـتحقاق، فمـــن  
يــستحق مــن بــين المتقــدمين للدراســة بنــاء علــى قدراتــه العقليــة وانجازاتــه الدراســية يجــد 

 )٨٩م ، ٢٠٠٤السدحان ، ( فرصته في التعليم 
 النظرية فإن على قسم السياسات التربوية وضع معايير قادرة علـى       وبناء على هذه 

كـــشف القـــدرات العقليـــة واإلنجـــازات الدراســـية للمتقـــدمين لبـــرامج الدراســـات العليـــا         
بالقــسم، وبــذلك يتحــدد وفقــا لهــذه المعــايير مــن يــستحق القبــول للدراســة، والتأكــد علــى  

 .  قدرته على مواصلتها
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ــتعل   ينطلــق مفهــوم نظريــات الدافعيــة باختالفهــا إلــى أن    : منظريــات الدافعيــة نحــو ال
المتعلم يتفاعل مع مجتمعه سواء كان مجتمع المدرسة أو األسرة أو المجتمـع بكاملـه،              
ونتيجة لهذه التفاعالت يتكون لدى المتعلم أهدافاً خاصة للتعلم، وتتشكل هذه األهـداف       

ة؛ ألجـــل تحقيـــق هـــذه وتـــستمر بفعـــل دوافـــع تحفـــز المـــتعلم للقيـــام بـــسلوكيات معينـــ 
األهــداف، ودوافــع المــتعلم نحــو تحقيــق أهدافــه فــي التعلــيم متعــددة منهــا دوافــع داخليــة    
تـدفع المـتعلم للـتعلم لحبـه للمعرفـة واالطــالع واكتـساب المهـارات، ويتحقـق الرضـا لديــه          
عنــد حــدوث الــتعلم واكتــساب المعرفــة، وهنــاك دوافــع خارجيــة تــدفع المــتعلم للــتعلم     

شيء مرتبط بالتعلم مثل الحـصول علـى جـائزة مـن األهـل أو الحـصول علـى                   للحصول على   
شهادة علمية تمكنه من وظيفة يرغبهـا، وهنـاك دوافـع لـدى بعـض المتعلمـين مـن خـالل                  
اظهار التميز بين أقرانه، والبعض اآلخر يسعى للتعلم من خالل التنـافس مـع اآلخـرين مـن            

: م٢٠٠٦دوديـن،   ( دوافعه الداخليـة  الخارجيـة        أقرانه، وقد يكون التنافس في هذه الحالة له       
٤٩،٥٠ ( 

وبناء على هذه النظرية فإن على قـسم الـسياسات التربويـة وضـع معـايير قـادرة علـى                    
كشف دوافع المتقدمين لبـرامج الدراسـات العليـا بالقـسم، والتأكـد مـن أن لـديهم دوافـع             

القبـول لقدرتـه علـى معرفـة        داخلية تدفعهم للـتعلم، ويبـرز معـايير المقابلـة كأحـد معـايير               
 .دوافع المتقدمين، لذا يجب بناء هذا المعيار بشكل علمي لمعرفة دوافع المتقدمين

 :العوامل المؤثرة في نظم القبول في التعليم العالي
يعد العامل االقتصادي من أبرز العوامل المؤثرة على الدراسـات          : العوامل االقتصادية 

لك من خالل عالقة تبادلية؛ فاالقتصاد يمد التعليم بالموارد    العليا وسياسات القبول بها، وذ    
واإلمكانات المادية التي تسهم في توسيع برامج الدراسات العليـا، ومـن جهـة أخـرى فـإن                  
سوق العمل يتطلب توفير كفاءات مهنية عالية الجودة السيما في عصر اقتصاد المعرفة             

ــل، ( ــرامج  ) ١٦٦: ٢٠١٢الزامـ ــي بـ ــؤثر فـ ــدوره يـ ــذا بـ ــة   وهـ ــا مـــن حيـــث النوعيـ ــات العليـ  الدراسـ
والكمية، والذي يحـدد فـي الغالـب نوعيـة الملتحقـين وعـددهم فـي بـرامج الدراسـات العليـا             

 .هي معايير القبول
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 إن طبيعة النظام السياسي وفلسفته التي يتبناهـا فـي المجتمـع             :العوامل السياسية 
حة علـى أهدافـه وفلـسفته       تفرض أوضاعا معينة على النظـام التعليمـي، وتـؤثر بدرجـة واضـ             

ووظائفه؛ حيث تعدُّ السياسة التعليمية في أي مجتمع نتيجة حتمية للسياسة المتبعة في             
وبناءً على ذلك فإن األنظمة المركزية تؤثر على التعليم         ). ١٥٣: ٢٠١٠دياب،  (ذلك المجتمع   

، في حين   وسياسات القبول به، وبخاصة عندما يعتمد تمويل التعليم العالي على الحكومة          
 . أن األنظمة الالمركزية يكون تعليمها لديه استقاللية في قراراته

تؤدى زيادة السكان بدرجة كبيـرة فـي معظـم الـدول العربيـة،               :العوامل االجتماعية 
وارتفــاع خريجــي الجامعــات إلــى زيــادة الــضغط علــى التعلــيم العــالي، مــن خــالل فــتح بــرامج  

ة العدالـة االجتماعيـة التـي تـسعى إلـى التـضييق بـين               للدراسات العليا، وتأتي بعـد ذلـك قـضي        
جــوهر، (طبقــات المجتمــع الواحــد، وتــوفير فــرص تعليميــة متكافئــة بــين أفــراد المجتمــع       

ــا        )٨١-٨٠: ٢٠١٢رضــوان،  ــرامج الدراســات العلي ــول فــي ب ــى معــايير القب ــنعكس عل ، وهــذا ي
فس الوقـت تحقـق     بحيث تكـون قـادرة علـى تـوفير فـرص االلتحـاق بالدراسـات العليـا، وبـن                  

 . العدالة بين المتقدمين
تبنِّي مفاهيم الجودة واالعتماد األكاديمي أدى إلى نهج إصـالحي          : العوامل األكاديمية 

يهدف لتطوير التعليم العالي بكل أبعاده بما فيها نظم القبـول، مـن خـالل مراعـاة الـسعة                
، حيـث تؤخـذ كـل هـذه         وغيرهـا ) أستاذ إلـى طالـب    (االستيعابية للمؤسسة، ونسبة التأطير     

: م٢٠١٢موسى و العتيبي،    (المؤشرات والمعايير بعين االعتبار عند تقدم الجامعة لالعتماد         
٩١.( 

 :المبادئ التي يجب توافرها في سياسات ومعايير القبول في التعليم العالي
ــول،          ــارات التــي يجــب توافرهــا فــي معــايير القب ــاحثون فــي تــسمية االعتب      يختلــف الب

 مــنهم يــسميها بالمواصــفات التــي يجــب أن تتــوافر فــي معــايير القبــول، والــبعض     فــالبعض
اآلخر يرى بأن تكون شروطاً يجـب أن تتحلـى بهـا معـايير القبـول، ويـري الباحـث تـسميتها                      

ــدولي،  (بالمبــادئ كمــا ذهــب إلــى ذلــك     والــذي حــددها بالمبــادئ  ) ١٤٨-١٤٧: م٢٠١٠البنــك ال
 :التالية
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إتاحة التعلـيم العـالي علـى مـا يثبتـه الطالـب مـن مقـدرة وفقـا           ينبغي أن تعتمد    : الجدارة
 .إلى ما يشير إليه أداؤه في اختبارات االستعداد والكفاءة والقدرات المناسبة

 أو تحيـز  مـن أي  وخاليـة  محايـدة  باإلتاحة الخاصة القرارات تكون أن يجب: العدالة

 .ظلم أو أمانة عدم

 تكـون  أن ويجب للجميع، معلنة القبول قرارات معايير تكون أن يجب :الشفافية

 .للتدقيق خاضعة المعايير هذه تطبيق عمليات

 التمييـز  يمـارس  أال يجـب  كمـا  للجميـع،  متاحـة  الفرصـة  تكـون  أن يجب :المساواة

 سـماتهم  أو االجتماعيـة  من ظروفهم أساس على معينين طالب ضد منهجي بشكل

 .أو مواقعهم إليها المنتسبين الجهات أو الشخصية،
مبـادئ أخـرى تكمـل المبـادئ الـسابقة وهـي       ) ١٠٤: م٢٠١٢موسى و العتيبي، (    ويضيف  

 :كما يلي
 .الموضوعية وعدم التحيز عندما يتعلق االمر بإصدار حكم ما: النزاهة

الــسالسة والــسهولة فــي التنقــل فـــي التعلــيم العــالي طبقــاً لرغبــة الطالـــب         : المرونــة 
 .وإمكاناته
 . لعمليات قبول الطالب بالتعليم الجامعيالتحسين المستمر: الجودة

لذا يجب عند وضـع أو تطـوير سياسـات للقبـول داخـل األقـسام األكاديميـة أو علـى                          
ــار          ــادئ بعــين االعتب ــا األخــذ بهــذه القــيم والمب ــول والدراســات العلي مــستوى عمــادات القب

 . لضرورتها

 :السابقةالدراسات 
معايير وسياسات القبول فـي  "سة  بعنوان درا) ٢٠٠٤ ,Briihl & Wasieleski(أجرى 

إلــى معرفــة متطلبــات القبــول فــي   ، وهــدفت الدراســة"بــرامج الماجــستير فــي علــم الــنفس 
برامج علم النفس للدراسات العليا في الجامعات األمريكيـة  لغـرض تقـديمها للمـشرفين          

ــاديميين، و ــالل        األكـ ــن خـ ــسحي مـ ــلوبه المـ ــفي بأسـ ــنهج الوصـ ــى مـ ــة علـ ــدت الدراسـ اعتمـ
 ٨٨٦الســتبانة كــأداة لجمــع البيانــات التــي تــم توزيعهــا علــى عينــة الدراســة المكونــة مــن  ا
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منــسقاً للقبــول فــي بــرامج الماجــستير فــي علــم الــنفس بالجامعــات األمريكيــة، وركــزت      
شروط القبول والسياسات العامة للبرنامج، وأظهرت نتائج       : أسئلة االستبانة على جانبين   
راســات العليــا فــي تخــصص علــم الــنفس ركــزت فــي المقــام  الدراســة أن لجــان القبــول للد

، ومـن ثـم المعـدل التراكمـي فـي      (GRE)األول علـى امتحانـات التـسجيل للدراسـات العليـا      
، )٤(مــن أصــل ) ٣٫٠٠(مرحلــة البكــالوريوس، وأن ال يقــل المعــدل التراكمــي للمتقــدمين عــن 

نـاك معـايير ثانويـة مثـل        ويأتي بعد ذلك خطابات التزكية والتقارير الشخـصية، فـي حـين ه            
ومــن جهــة أخــرى اشــتملت أبــرز  . المقابلــة الشخــصية، والخبــرة البحثيــة، والخبــرة العمليــة 

سياســات بــرامج الماجــستير فــي علــم الــنفس علــى متطلبــات البرنــامج الدراســي، وتحديــد  
 ).المقررات(عدد الطالب المقبولين قبل القبول، والمتطلبات السابقة 

معايير القبـول فـي جامعـات المملكـة       "هاعنوانالتي كان    )م٢٠٠٥ ،المقبل( دراسة أما
هدفت إلـى التعـرف علـى واقـع معـايير           ف "دراسة تحليلية وتصور مقترح   : العربية السعودية 

القبول المطبقة فـي الجامعـات الـسعودية مـن حيـث الـشروط العامـة للقبـول بالجامعـات،                    
 واسـتخدم   ، تطويرها فيسهام  اإل و ،والشروط الخاصة بالكليات واألقسام أو التخصصات     

ــي، وكــش    ــائج أهمهــا  مــنت الدراســة عــن عــدد  فالباحــث المــنهج الوصــفي التحليل  أن:  النت
 قـدرات  ةجامعات السعودية تعتمد على الطريقة التقليدية في القبول، دون مراعا        المعظم  

الطالب والطالبات واستعداداتهم ورغباتهم، ودون وجود التوازن النفسي فـي تـوجيههم    
 تفتقــد معــايير القبــول فــي الجامعــات   كما،نحــو التخصــصات التــي تلبــي احتياجــات التنميــة   

ــصائص       ــوافر الخـ ــمان تـ ــا ضـ ــوعية التـــي يمكـــن بهـ ــاليب الموضـ الـــسعودية األســـس واألسـ
 الطالب والطالبات المقبولين، والتي تعد نقطة بدء ضرورية لنجـاح    لدىالمعرفية والمهارات   

س المقننــة التــي تمكــن يليب الدقيقــة لالختيــار والمقــايكــذلك تفتقــد األســا.عمليــة القبــول
 . الكليات واألقسام من الحكم على أهلية المتقدم لاللتحاق بها

تحليــل الــصدق التنبــؤي "دراســة بعنــوان ) (٢٠٠٧ ,Kuncel  & Thomasرى    وأجــ
ــا     ــار القبــول فــي اإلدارة للدراســات العلي والمعــدل التراكمــي الجــامعي فــي   ) GMAT(الختب

: ، وبنيــت الدراســة علــى فرضــيات كــان أهمهــا   "يل طــالب الدراســات العليــا أكاديميــاً  تحــص
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مؤشــراً صــالحاً لقيــاس أداء طــالب الدراســات العليــا فــي   ) GMAT(يعــد اختبــار ): ١(فرضــية 
يعــد المعــدل التراكمـــي الجــامعي مؤشــراً صــالحاً لقيـــاس أداء      ): ٢(إدارة االعمــال، فرضــية   

لديــه قــدرة علــى ) GMAT(اختبــار ): ٣(رة األعمــال، فرضــية طــالب الدراســات العليــا فــي إدا 
التنبؤ في تحصيل طـالب الدراسـات العليـا فـي إدارة األعمـال تـساوي أو أفـضل مـن المعـدل                 

واســـتخدم الباحثـــان المـــنهج الوصـــفي مـــن خـــالل أســـلوب التحليـــل  . التراكمـــي الجـــامعي
الباً، وذلك من خالل تجميع      ط ٦٤٥٨٣الوثائقي، وكانت عينة الدراسة كبيرة جداً والبالغة        

م، وكانـت أبـرز     ٢٠٠٤م حتـى عـام      ١٩٨٥عينات دراسات سـابقة فـي نفـس الموضـوع منـذ             
ليس بالمؤشر القوي للتنبؤ بمـستوى تحـصيل طـالب        ) GMAT(النتائج تشير إلى أن اختبار      

الدراســات العليــا فــي إدارة األعمــال، ولكنــه مقارنــة بالمعــدل التراكمــي الجــامعي يكــون         
والمعــدل ) GMAT(نــه، وتــشير نتــائج الدراســة أيــضاً إلــى أن الجمــع بــين اختبــار         أفــضل م

التراكمي الجامعي يعطي مؤشـراً قويـاً جـداً للتحـصيل األكـاديمي لطـالب الدراسـات العليـا                 
 .في إدارة األعمال

تجــاوز المعوقــات التقليديــة  "دراســة بعنــوان ) Dodge & ٢٠٠٨ ,Derwin  (وأجــرى   
، وهدفت الدراسة للمقارنة    "جديدة في الدراسات العليا أكثر فعالية     بوضع سياسات قبول    

ــدل        ــاد علـــى المعـ ــة فـــي االعتمـ ــة والمتمثلـ ــة التقليديـ ــولين علـــى الطريقـ ــين الطـــالب المقبـ بـ
،  والطــالب المقبــولين باالعتمــاد علــى )GRE(التراكمــي واختبــار تــسجيل الدراســات العليــا 

لمتقــدم إنجازاتــه العمليــة والعمليــة واكتــسابه    الــذي يبــرز فيــه ا ) portfolio(ملــف اإلنجــاز  
 Chapman(المهــــارات والخبــــرات وغيرهــــا، وطبقــــت الدراســــة علــــى طــــالب جامعــــة  

University (طالبـاً فـي الجامعـة، حيـث كـان عـدد الطـالب المقبـولين         ٩٩ أمريكا ، على  في 
ــ        ٣٩بالطريقـــة التقليديـــة   از  طالبـــاً فـــي حـــين كـــان عـــدد الطـــالب المقبـــولين بملـــف اإلنجـ

)portfolio (ــى      ٦٠ ــاز علـ ــة وملـــف اإلنجـ ــة التقليديـ ــين الطريقـ ــة بـ ــاً، واعتمـــدت المقارنـ  طالبـ
عمر المتقدم، المعـدل التراكمـي الـسابق، المعـدل التراكمـي خـالل        : خمسة متغيرات هي  

، عدد الساعات المنجزة، الثقة األكاديمية للطالب، وأشـارت نتـائج      )وقت القياس (الدراسة  
ك فروقاً ذات داللة معنوية في العمر لـصالح الطـالب المقبـولين بطريقـة               الدراسة إلى أن هنا   
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ملــف اإلنجــاز، وأمــا المعــدل التراكمــي الــسابق والمعــدل التراكمــي خــالل الدراســة فكانــا      
لـصالح الطـالب المقبـولين بالطريقـة التقليديـة، أمـا المتغيـرات األخـرى وهـي عـدد الــساعات           

 هنـاك اخـتالف ذو داللـة إحـصائية بـين المجمـوعتين              المنجزة، والثقة األكاديمية فلم يكن    
 .  من الطالب المقبولين بالطريقة التقليدية وبطريقة ملف اإلنجاز

سياســات القبــول والجــودة فــي مــستوى  "دراســة بعنــوان ) ٢٠٠٨ ,okoromr(وأجــرى 
، وهـدفت الدراسـة إلـى الكـشف عـن تـأثير سياسـات القبـول                 "التعليم الجامعي في نيجيريا   

لية في الجامعات النيجيرية ، واستخدم الباحث المـنهج الوصـفي بأسـلوبه المـسحي               الفدرا
 من عمداء ووكالء ورؤساء أقسام ورؤساء القبـول و          ٣٨٤من خالل استبانة طبقت على      

ــى         ــزت األداة علـ ــا، وركـ ــة بنيجيريـ ــة الجنوبيـ ــي المنطقـ ــات فـ ــاني جامعـ ــي ثمـ ــسجيل  فـ التـ
مـنح الـسكان األصـليين فرصـة أكبـر          : مـا يلـي   سياسات القبول من الحكومة والمتمثلة فـي        

للقبــول، والتأجيــل يمــنح للــسكان األصــليين، وسياســة للقبــول توضــع لالعتبــارات العرقيــة،   
وسياســة تميــز الرســوم الدراســية،  وأظهــرت نتــائج الدراســة أن جميــع سياســات القبــول  

، وأوصــت التــي تــضعها الدولــة لــيس لهــا تــأثير علــى جــودة التعلــيم الجــامعي فــي نيجيريــا           
الدراسة بإعادة مراجعة سياسات القبول في الجامعات وإنشاء جامعات جديدة لمقابلـة             

 الطلب المتزايد
ــوان دراســة )  وآخــرين ٢٠٠٩ ,Alexandre(  وأجــرى   ــول وتوظيــف   "بعن شــروط القب

التــي تفرضــها البــرامج   أثــر شــروط القبــول  معرفــة ، وهــدفت هــذه الدراســة إلــى "الخــريجين
الدراسـة  بيانـات   البـاحثون علـى جمـع        واعتمـد .  تلـك البـرامج    ظيف خريجي في تو الدراسية  

البرتغالية، وذلك من خـالل البـرامج الدراسـية المقدمـة مـن         العالي التعليم   أنظمة وزارة من  
 برنامجـاً دراسـياً،     ٩٤٧الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة منها والعامـة، والبـالغ عـددها            

لوا عليهـا شـروط القبـول لهـذه البـرامج، والوظـائف لخريجـي        وكانت أبرز البيانات التي حص    
ــرامج الدراســية،    ــامج      تلــك الب ــوى، وكــان البرن ــاحثون أســلوب تحليــل المحت واســتخدم الب

الدراســي هــو وحــدة التحليــل، وكانــت أبــرز النتــائج الدراســية تــشير إلــى أن شــروط القبــول   
ضـيات حقـق فيهـا خريجـو تلـك      لبعض البرامج الدراسية األكثر صرامة مثل اختبارات الريا     
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البرامج انخفاضاً في الطلبة مقارنة بالبرامج الدراسية التـي تكـون شـروط قبولهـا بـسيطة،                 
كما أن أصحاب المعدالت المرتفعة في اختبارات القبول حققـوا سـرعة التوظيـف مقارنـة       

 .  بزمالئهم الذين حصلوا على معدالت منخفضة في اختبارات القبول
التطــوير و المــصداقية الختبــار "دراســة بعنــوان )  وآخــرون ٢٠٠٩.Tanilon(     وأجــرى 

، وهــدفت الدراســة لتطــوير واختبــار "قبــول مــصمم ألجــل تقيــيم أداء المهــارات األكاديميــة
مصداقية مقياس سابق مصمم  للقبول ألجل تقييم أداء المهـارات األكاديميـة فـي بـرامج                 

ارات اإلدراك واالســتيعاب لــدى الطــالب    العلــوم التربويــة، وركــز هــذا المقيــاس علــى مهــ      
: المتقدمين للقبول في التخصصات التربوية، وضم المقياس ثالثـة مجـاالت فـي اإلدراك هـي     

التطبيق، ويكون من عمليات مجردة إلى عمليات ملموسة، و إعادة الـصياغة، ويكـون مـن                
من خالل  خالل تحويل صياغة سطحية إلى صياغة ذات معنى عميق، واالستدالل، ويكون            

 مـن الطـالب المتقـدمين    ١٠٨تفسير النتائج في الجـداول والرسـومات، وطبـق االختبـار علـى          
للدراسات العليا في العلوم التربوية، واستخدم الباحثون أسلوب التحليل العاملي لمعرفـة     
أن المقياس بمجاالته الثالثة يقيس بعداً واحداً، واستخدم التحليل العمومي لمعرفة ثبات            

اس الــذي كــان واضــحاً بأنــه ذو ثبــات عــالٍ مــن خــالل اإلجابــات بــنعم أو ال ، كمــا أثبــت  المقيــ
تحليل االنحدار بأن المقياس يتنبأ بمستوى األداء في المستقبل، لذا كـان االختبـار لـه تـأثير        
 .قوي في اكتشاف مجموعة من القدرات التي يمكن أن تتنبأ بأداء الطالب في المستقبل

تطــوير منظومــة التعلــيم فــي ضــوء "دراســة بعنــوان ) ٢٠١٠آخــرون،  و،إســالم(  وأجــرى 
، وهدفت الدراسة إلى تحديد أهم      "دراسة حالة على جامعة طيبة    : بعض مؤشرات الجودة  

مؤشرات الجودة الالزمة لتطـوير منظومـة التعلـيم بكليـة التربيـة بجامعـة طيبـة، والتعـرف                  
ة، كمـا تـسعى الدراسـة إلـى تقـديم        على واقع وجـودة التعلـيم بكليـة التربيـة بجامعـة طيبـ             

تــصور مقتــرح لتحقيــق مؤشــرات الجــودة الالزمــة لتطــوير منظومــة التعلــيم بكليــة التربيــة     
بجامعــة طبيــة، واســتخدم البــاحثون المــنهج الوصــفي التحليلــي مــن خــالل بنــاء اســتبانة          

ددهم موجهة ألعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية والقائمين بالتدريس فيها والبالغ عـ           
للتعرف على رؤيتهم لمؤشرات الجودة داخل الكلية، كذلك اعتمدت الدراسة على           ) ٥٦(
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للتعـرف علـى   ) ١٥(المقابالت الشخصية مع أعضاء هيئة التـدريس بالكليـة والبـالغ عـددهم         
وجهة نظرهم إزاء مؤشرات الجـودة المقترحـة للكليـة، وأظهـرت نتـائج الدراسـة أن أداء                  

بــين مؤشــرات األداء ) ١٠( معــايير القبــول احتــل الترتيــب رقــم مؤشــر الطــالب الــذي يتــضمن
السبعة عشر، مما يشير الى تراجع أداء آليات القبول فـي كليـة التربيـة بجامعـة طيبـة، لـذا                     
ركز التصور المقترح في الدراسة علـى إعـادة النظـر فـي سياسـات القبـول بكليـات التربيـة                      

تــوفير معــايير علميــة وتربويــة وصــحية  فــي ضــوء التوجهــات الجديــدة للمعلمــين مــن خــالل   
 .  وثقافية مالئمة الختيار الطالب المعلم

معايير القبول للمعلمين كمقيـاس  "دراسة بعنوان ) ٢٠١١ ,Casey & childs(وأجرت 
، وقد هدفت هـذه الدراسـة لتقيـيم اثنـين مـن معـايير القبـول الـشائعة                   "لالستعداد للتدريس 

المعــدل التراكمــي، وكتابــة الــسيرة الذاتيــة : ين وهمــااالســتخدام فــي بــرامج إعــداد المعلمــ
)profile (   ،فـــي التنبـــؤ بمـــستوى مهـــارات األداء التدريـــسي للمعلمـــين المتوقـــع تخـــرجهم

القدرة علـى تعزيـز تعلـيم       : وحددت الباحثتان مهارات األداء التدريسي بخمس قدرات هي       
يـة، والقـدرة علـى اسـتخدام     الطالب، والقدرة على تدريس التفكير الناقـد وتنميـة االجتماع   

التقنيات، والقدرة علـى فهـم احتياجـات المتعلمـين، والقـدرة علـى تطـوير مهـارات القيـادة               
في ) التربية الميدانية (التعليمية، وطبقت الدراسة على الطالب المتوقع تخرجهم معلمين         

 ١٠٢راسة  مرشحاً للتدريس، وشارك في الد ١٣٦بكندا والبالغ عددهم    ) Ontario(ونتاريوا    
منهم، وكانت أبرز النتائج تشير إلى أن كتابة نبذة عن المتقـدم للقبـول أو الـسيرة الذاتيـة                    

لـيس لهـا عالقـة بـالتنبؤ باالسـتعداد للتـدريس، فـي حـين أن المعـدل التراكمـي           ) profile(له  
القدرة علـى تعزيـز   : استطاع التنبؤ بإمكانية الحصول على ثالث من القدرات الخمس وهي     

ــي م الطــالب، والقــدرة علــى تــدريس التفكيــر الناقــد وتنميــة االجتماعيــة، والقــدرة علــى      تعل
 .استخدام التقنيات

تقويم برنامج الدراسـات العليـا      "دراسة بعنوان   ) م٢٠١١ ،وأبو المعاطى عيسى  ( وأجرى
هـدفت  ، و "بكلية التربيـة جامعـة الطـائف مـن وجهـة نظـر أعـضاء هيئـة التـدريس والطـالب                    

جامعـة  بكليـة التربيـة     فـي   ) الماجـستير (ى تقـويم برنـامج الدراسـات العليـا          هذه الدراسـة إلـ    
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 ٢١ وتكونـت العينـة مـن        .الطائف من وجهتي نظر أعضاء التدريس وطلبـة الدراسـات العليـا           
من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية ممن  يدرسون في برنامج الماجستير وأشـرفوا              

طالبـــة مـــن الدراســـات العليـــا فـــي كليـــة التربيـــة،   طالبـــاً و٨٠علـــى طالبـــه، وشـــملت العينـــة  
 إلـى  حيث تم تطبيق استبانتين إحـداهما وجهـت          ئي؛ المنهج االستقرا  انواستخدم الباحث 

 الدراسـة نتائج بينت وقد .  العلياطلبة الدراساتإلى هيئة التدريس واألخرى وجهت   أعضاء  
هيئــة أعــضاء   نظــرعــن وجــود بعــض جوانــب القــصور فــي برنــامج الماجــستير مــن وجهتــي 

  وأهــداف- التــدريس والطــالب فــي محــاور سياســة القبــول والتــسجيل واللــوائح الجامعيــة  
ــا   ــا  -برنـــامج الدراســـات العليـ  وإســـتراتيجيات التعلـــيم - والمقـــررات الدراســـية ومحتواهـ
كمـا  .  والخدمات والتـسهيالت البحثيـة     - واإلرشاد األكاديمي    -والتعلم وأساليب التقويم    

وجهتي نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب فـي المحـاور الـسابقة، كمـا     وجدت فروق بين   
فـي كـل المحـاور مـا عـدا      لم توجد فـروق بـين الـذكور واإلنـاث مـن طـالب الدراسـات العليـا           

ــائج قــدم الباحثــ      بعــض التوصــيات والمقترحــات لتطــوير   انمحــور األهــداف، وفــي ضــوء النت
 .امعة الطائفجوانب برنامج الدراسات العليا بكلية التربية ج

ــار  "دراســـة بعنـــوان ) (٢٠١٢ ,Cho & Bridgemanأجـــرىو عالقـــة درجـــات اختبـ
)TOEFL (   والتـي كـان هـدفها معرفـة مـدى قـدرة تنبـؤ اختبـار                " باألداء التحصيل األكـاديمي
)TOEFL (  المعتمــد علــى اإلنترنــت لطــالب التعلــيم العــالي  األجانــب) غيــر النــاطقين باللغــة

راكمي، كمـا تهـدف الدراسـة إلـى معرفـة مـدى إمكانيـة االسـتغناء                 بالمعدل الت ) اإلنجليزية
ــار  ــارات القبـــول األخـــرى مثـــل   ) TOEFL(باختبـ ). SAT(و )  GMAT(و )  GRE(عـــن اختبـ

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الوثـائقي مـن خـالل تحليـل وثـائق تـم جمعهـا مـن            
 فـي الواليـات   جامعـات  ١٠يا مـن  والدراسات العلالبكالوريوس سجالً أكاديمياً لطالب  ٢٥٩٤

المتحدة، وكانت البيانات عبارة عن المعدل التراكمي للطالب وطبيعية البرامج الدراسـية            
، وكانـت أبـرز نتـائج الدراسـة         )TOEFL(واختبارات القبول ذات الصلة بما فـي ذلـك اختبـار            

تراكمــي والمعــدل ال) TOEFL(تــشير إلــى وجــود عالقــة تنبؤيــه ليــست بالقويــة بــين اختبــار  
ــدى          ــة، ولكــن هــذه العالقــة تظهــر بــشكل جلــي ل ــاطقين باللغــة اإلنجليزي ــر الن للطــالب غي
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، حيث يحصلون علـى معـدالت    )TOEFL(الطالب الذين يسجلون درجات عالية في اختبار        
) TOEFL(مرتفعــة فــي دراســتهم الجامعيــة والعليــا، ومــن جهــة أخــرى فــإن اتخــاذ اختبــار  

 .ن اختبارات القبول األخرىكمعيار للقبول يمكن أن يغني ع
تــصور مقتــرح لــشروط اختيــار الطلبــة فــي   "بدراســة بعنــوان ) م٢٠١٢الــسلخي، (    قــام 

، وهــدفت الدراســة "كليــات التربيــة بالجامعــات األردنيــة فــي ضــوء شــروط القبــول العالميــة  
للتعــرف علــى الوضــع الــراهن الختبــار الطلبــة فــي كليــات التربيــة بالجامعــات األردنيــة، كمــا    
ــار الطلبــة فــي كليــات         هــدفت الدراســة إلــى اســتعراض التجــارب العالميــة فــي مجــال اختي
التربيــة، للوصــول إلــى تــصور مقتــرح لــشروط اختيــارهم وفقــا للمعــايير العالميــة، واســتخدم  
الباحث المنهج الوصفي التحليلـي مـن خـالل تطبيـق اسـتبانة تحـوي شـروط اختيـار الطلبـة                 

ــالغ     فــي الكليــات التربويــة بالجامعــات    األردنيــة علــى عينــة مــن أعــضاء هيئــة التــدريس والب
، وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة ضـــعف المـــدخالت مـــن الطـــالب فـــي الجامعـــات    )٦٨(عـــددهم 

األردنية، وأشارت النتائج إلى االهتمام المتزايـد للجامعـات العالميـة بـشروط اختيـار الطلبـة            
ط اختيـار الطلبـة فـي الكليـات     في الكليات التربوية، وقدمت الدراسة تصوراً مقترحاً لـشرو        

ــة     ــذه الـــشروط المقترحـ ــرز هـ ــان أبـ ــة، وكـ ــات األردنيـ ــديهم  : التربويـــة بالجامعـ أن يكـــون لـ
 .اتجاهات إيجابية نحو مهنة التدريس، واجتياز اختبار القدرات العامة التي تحددها الكلية

تطـــوير نظـــام قبـــول الطـــالب  "دراســـة بعنـــوان ) م٢٠١٢موســـى، والعتيبـــي، (    وأجـــرى 
، وهدفت الدراسة للتعرف على سياسـات       "بالجامعات العربية في ضوء االتجاهات العالمية     

ونظم القبول في الجامعات العربية والعوامل المؤثرة في ذلك وأوجـه القـوة والـضعف فـي                 
نظم القبول في الجامعات العربية، وتقديم تصور لنظم القبـول فـي الجامعـات العربيـة فـي                  

ة المعاصرة والمعايير الحاكمة لـنظم القبـول، واسـتخدم الباحثـان            ضوء االتجاهات العالمي  
المنهج الوصفي التحليلي من خـالل االطـالع علـى الدراسـات الـسابقة ذات الـصلة بموضـوع                   
الدراسة وتجارب الدول المتقدمة، وأشارت نتائج الدراسة إلـى أن واقـع الجامعـات العربيـة                

ــار أساســي للقبــول، أمــا    يعتمــد علــى شــهادة إتمــام المرحلــة الثانويــة     أو مــا يعادلهــا كمعي
العوامل المؤثرة في القبول بالجامعات العربية فتتلخص في اإلمكانيات المادية والبشرية،     
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وحاجات المجتمع من القوى البشرية، وزيادة السكان، وتبني معـايير الجـودة، أمـا المبـادئ                
ــة، والـــشفافية،     ــول فتتمثـــل فـــي العدالـ ــات القبـ ــة،  التـــي تحكـــم سياسـ ــدارة، والمرونـ  والجـ

والمساواة، وركز التـصور المقتـرح للقبـول فـي الجامعـات العربيـة علـى المعـدل التراكمـي،                  
واجتيـاز اختبـارات قوميـة مقننـة، وأن تراعــي الطلـب االجتمـاعي لاللتحـاق بـالتعليم العــالي،         

 . ويكون القبول في ضوء مؤشرات حاجات سوق العمل
 كمـا  العـالي  بـالتعليم  القبـول  معـايير "اسـة بعنـوان   در) ٢٠١٢أبـو هاشـم ،   (   وأجـرى  

، وهـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى      "الـسعودي  المجتمـع  مـن  مختلفـة  عينـات  تـدركها 
مــستوى معرفــة أفــراد المجتمــع الــسعودي بمعــايير القبــول بــالتعليم العــالي ومــدى رضــاهم  

نظـر أفـراد العينـة،    عليها، كما هدفت إلى ترتيب معايير القبـول بـالتعليم العـالي مـن وجهـة            
واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي بأســلوبه المــسحي، وكــان مجتمــع الدراســة جميــع      
أفراد المجتمع، والمهتمين بمعايير القبـول وهـم المعلمـون والمعلمـات بالمرحلـة الثانويـة،                
والطالب والطالبات بالمرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، وأعضاء هيئـة التـدريس، وأوليـاء         

ــة    األ ــات تــم تطبيــق      ١٦١١مــور، وكــان عــدد أفــراد العين  مــن مجتمــع الدراســة، ولجمــع البيان
استبانة علـى أفـراد العينـة، وكانـت أبـرز النتـائج تـشير إلـى أن مـستوى معرفـة افـراد العينـة                       
بمعــايير القبــول كانــت مرتفعــة، فــي حــين أن درجــة الرضــا كانــت متنوعــة بــين مــستويات    

ــار القــدرات العامــة، وفــي      الرضــا، وجــاء فــي الترتيــب األو   ــه اختب ــة، يلي ــار معــدل الثانوي ل معي
الترتيب األخير االختبار التحـصيلي مـن وجهـة نظـر أفـراد العينـة، ورأى أفـراد العينـة ضـرورة                      
مراجعة معايير القبول وإضافة معايير جديدة، في حين كانـت اتجاهـات أفـراد العينـة نحـو                  

 .لى حد مامعايير القبول بالتعليم العالي إيجابية إ
 : ويتبين من خالل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع معايير القبول اآلتي

تشير بعض الدراسات السابقة إلى أهمية معايير القبـول لجـودة التعلـيم العـالي،                .١
بــأن معــايير القبــول تعــد مــن أبــرز  )  م٢٠١٠إســالم وآخــرين، (وذلــك مــا أشــارت إليــه دراســة  
)  م٢٠١١عيـسى وأبـو المعـاطي،    (ليم العـالي، وكـذلك دراسـة       مؤشرات تطوير منظومة التع   
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التي قدمت مقترحات لتطوير برامج الدراسات العليا من خالل سياسـات القبـول، ودراسـة               
 .التي كشفت عن ضعف المدخالت من الطالب في الجامعات األردنية) م٢٠١٢السلخي، (

قبـول، مثـل دراسـة      طالبت كثير من الدراسات السابقة بضرورة تطوير معـايير ال          .٢
التـــي كـــشفت أن معظـــم الجامعـــات الـــسعودية تعتمـــد علـــى الطـــرق   )  م٢٠٠٥المقبـــل، (

 & ٢٠٠٨  ,Derwin(دراســة والتقليديــة فــي القبــول والحاجــة إلــى تطــوير معــايير القبــول،   
Dodge (      التــي هــدفت إلــى تجــاوز المعوقــات التقليديــة بوضــع سياســات قبــول جديــدة فــي

التـي تهـدف إلـى تطـوير     )  واخـرين  ٢٠٠٩ ,Tanilon(اعلية، ودراسـة  الدراسات العليا أكثر ف
اختبـار قبــول ألجـل تقيــيم أداء المهــارات األكاديميـة فــي بــرامج العلـوم التربويــة، ودراســة     

التي تهدف إلى تطوير قبـول الطـالب بالجامعـات العربيـة فـي ضـوء                ) ٢٠١٢موسى و العتيبي،    (
التـــي رأى أفـــراد عينـــة الدراســـة ضـــرورة ) ٢٠١٢ أبـــو هاشـــم،(االتجاهـــات العالميـــة، ودراســـة 

وهذه الدراسـات دفعـت الباحـث إلـى القيـام           . مراجعة معايير القبول وإضافة معايير جديدة     
بالدراسة الحالية ألجل تطوير معـايير القبـول بقـسم الـسياسات التربويـة بجامعـة الملـك                   

 . سعود

ستخدمة فـي كثيـر   أوضحت عدد من الدراسـات الـسابقة بـأن معـايير القبـول المـ        .٣
مـــن الجامعـــات هـــي معـــايير تقليديـــة تتمثـــل فـــي المعـــدل التراكمـــي الـــسابق واالختبـــارات 
القياسية أو االختبـارات المعـدة مـن األقـسام األكاديميـة والتـي مازالـت لـديها القـدرة علـى                      
التنبــؤ بمــستوى تحــصيل الطــالب الدراســي، وبخاصــة إذا دمجــت هــذه المعــايير مــع بعــضها،  

) (٢٠٠٧ ,Kuncel  & Thomas ودراسـة  )٢٠٠٤ ,Briihl & Wasieleski(مثـل دراسـة   
 .)  (٢٠١٢ ,Cho  &  Bridgeman   ودراسة

أشارت دراسات أخرى إلى تأثر معايير القبـول بعوامـل مختلفـة بخـالف العوامـل                 .٤
فـي التعلـيم   التـي أوضـحت بـأن معـايير القبـول      ) ٢٠٠٨ ,okoromr(األكاديميـة، مثـل دراسـة    

ثر بعوامل سياسـية مـن خـالل مـا تفرضـه سياسـة الحكومـة فـي دولـة نيجيريـا               الجامعي تتأ 
بعوامل اقتصادية من خالل العالقة )  وآخرين٢٠٠٩ ,Alexandre( ودراسة على الجامعات،

 . تلك البرامجتوظيف خريجيالتي تفرضها البرامج الدراسية وبين شروط القبول 
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دراسـة   فـي الجامعـات، مثـل    بعض الدراسات ببناء اختبـار خـاص للقبـول       اهتمام .٥
)Tanilon, التي هدفت إلى تطوير اختبار قبـول ألجـل تقيـيم أداء المهـارات     )  وآخرين٢٠٠٩

 .األكاديمية في العلوم التربوية

الدراسة الحاليـة تختلـف عـن الدراسـات الـسابقة مـن جوانـب عديـدة أبرزهـا، أن                    .٦
ــؤثر علــى تطــ       ــدة يمكــن أن ت ــر عوامــل عدي ــة تختب ــول مثــل   الدراســة الحالي وير معــايير القب

الجامعــة التـــي تخـــرج منهـــا الطلبـــة فـــي مرحلـــة البكـــالوريوس والتخـــصص الـــسابق لهـــم،  
والفــروق بــين الجــنس والدرجــة العلميــة والتــي لــم تتناولهــا الدراســات الــسابقة، كمــا أنهــا   
تختلــف فــي منهجيــة الدراســة التــي تعتمــد علــى المــنهج الوثــائقي مــن خــالل تحليــل بيانــات   

لفتــرة زمنيــة طويلــة بمــا يقــاب عــامين، فــي حــين أن الدراســات الــسابقة اعتمــد     حقيقيــة و
معظمها على الدراسة الوصفية، وكذلك فإن العينة في الدراسة الحالية تمثلت في جميـع              
طلبــة الدراســات العليــا فــي قــسم  الــسياسات التربويــة والتــي تختلــف عنهــا فــي الدراســات 

 .السابقة

@      @      @ 
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 جراءات الدراسة إ: ثالثاً
 : منهجية الدراسة

 مـن  تتـضمنه  التاليـة ومـا   البحـث  منـاهج  اتبـاع  سـيتم  الدراسـة،  أهـداف  لتحقيـق      

 :، وهي كما يليالبيانات لجمع مناسبة وأساليب أدوات

 المعلومـات  ووثـائق لـبعض   سـجالت  علـى  للحـصول  يهـدف  :الوثـائقي  المـنهج 

 الوصـول  بغـرض  ببعـضها  ربطهـا  ثم منالفرد، و نشاط توضح والتي والموثقة المسجلة

 تمكننا قواعد إلى للوصول الماضي فهم على تساعد منطقية استخالص تفسيرات إلى

 المـنهج  هـذا  خـالل  مـن   وسـيتم ،)٩٤ و٩٢ :٢٠٠٨ قنـديلجي، ( بالمـستقبل  التنبـؤ  مـن 

للطلبة قبل دخولهم برامج الدراسات العليا، وكـذلك   والمعلومات البيانات على الحصول
 .خرجهم منها من السجالت الرسمية بقسم السياسات التربويةبعد ت

 البحـث الكميـة،   متغيـرات  بـين  لمعرفـة عالقـة االرتبـاط    يهـدف  :االرتبـاطي  المنهج

 أن وجـود  إال واألثـر  الـسبب  يظهـر  الـذي  النـوع  مـن  ليـست  االرتباطيـة أن العالقـات   ومـع 

 ألغـراض  لعالقـة ا تلـك  اسـتخدام  علـى  يـساعد  أكثـر  أو متغيـرين،  بـين  قويـة  عالقـة 

 االرتباطـات بـين   تحديـد  المنهج هذا خالل من  وسيتم،)٢٥٢  : م٢٠٠٩النعيمي،  .(تنبؤية

 الكميـة والتـي تمثـل معـايير القبـول الحاليـة بقـسم الـسياسات التربويـة          البحث متغيرات

اختبـار القبـول المعـد مـن قبـل القـسم، ودرجـة         المعدل التراكمـي الـسابق، ودرجـة    : وهي
لتي أجريت من قبـل أعـضاء القـسم، للطلبـة المتقـدمين للدراسـات العليـا، وقـدرة           المقابلة ا 

تلــك المتغيــرات علــى التنبــؤ بالمعــدل التراكمــي للطلبــة فــي بــرامج الدراســات العليــا، كمــا     
استخدم هذا المنهج إلضافة  متغيرات أخرى يرغب الباحث فـي معرفـة عالقتهـا بالمعـدل            

ات العليا، مثل متغيـر الجامعـة التـي تخـرج منهـا الطالـب               التراكمي للطلبة في برامج الدراس    
ــية       ــة الدراســ ــر المرحلــ ــر التخــــصص الــــسابق، ومتغيــ ــالوريوس، ومتغيــ ــة البكــ فــــي مرحلــ

 بـين تلـك    األقـوى  ، لتحديـد العالقـة  )ذكـر ، أنثـى  (، ومتغيـر الجـنس   )ماجستير أو دكتـوراه (

 . ت التربويةعلى تطوير معايير القبول بقسم السياسا يساعد مما المتغيرات،
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 :الدراسةوعينة مجتمع 
الطــالب والطالبــات الــذين تـــم قبــولهم فــي بـــرامج      يــشمل مجتمــع الدراســة جميـــع     

هــ وأكملـوا برنـامجهم      ١٤٣٢/١٤٣٣الدراسات العليا بقسم الـسياسات التربويـة فـي عـام            
طالبــاً وطالبــةً، ونظــراً لــصغر   ) ٧٧(الدراســي، والتــي أمــضوا بهــا عــامين دراســيين وعــددهم    

 .حجم مجتمع الدراسة، فإن عينة الدراسة تكون هي مجتمع الدراسة

 :الدراسةأداة 
ــسم         ــمية بقـ ــائق الرسـ ــن الوثـ ــارة عـ ــة عبـ ــذه الدراسـ ــي هـ ــات فـ ــع البيانـ ــد أداة جمـ تعـ
ــل          ــة قبـ ــدالت الطلبـ ــى معـ ــوي علـ ــي تحـ ــعود والتـ ــة الملـــك سـ ــة بجامعـ ــسياسات التربويـ الـ

هـا، ودرجـات اختبـار القبـول والمقابلـة        التحاقهم ببرامج الدراسات العليا وبعد التحـاقهم ب       
الشخــصية المعــدة مــن القــسم وبعــض البيانــات الشخــصية واألكاديميــة لهــم، وقــد حــدد    
الباحث المطلوب من هذه البيانات بناءً علـى أهـداف دراسـته، وطلبهـا بـشكل رسـمي مـن                    
 القــسم، وتــم تفريــغ المطلــوب مــن البيانــات فــي قائمــة بــدلت فيهــا أســماء الطلبــة بأرقــام    

 : تسلسلية، وتحوي هذه البيانات جزأين هما
 المعـــايير الحاليـــة التـــي يـــستخدمها القـــسم لقبـــول الطلبـــة فـــي بـــرامج :الجـــزء األول

 :الدراسات العليا لديه، وهي ما يلي
المعـــدل التراكمـــي للمرحلـــة التـــي تـــسبق تقـــديم الطالـــب للدراســـة فـــي بـــرامج     .١

 %٣٠سات التربويـة، ويمثـل نـسبة        بقـسم الـسيا   )  دكتـوراه  -ماجـستير (الدراسات العليـا    
 .من الدرجة الكلية

اختبــار قبــول تعــده لجنــة مكونــة بقــرار مــن مجلــس القــسم وتتكــون مــن ثالثــة     .٢
 مـن الدرجـة     % ٦٠ويمثـل نـسبة     . أعضاء لكل برنامج من برامج الدراسـات العليـا بالقـسم          

 .الكلية

 المقابلــة الشخــصية يجريهــا اثنــان مــن أعــضاء القــسم لكــل طالــب علــى حــدة        .٣
 . من الدرجة الكلية% ١٠ويكون وقتها في حدود عشر دقائق، وتمثل نسبة 
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ــاني   معــايير تــسعى الدراســة لمعرفــة مــدى قــدرتها علــى التنبــؤ بمــستوى       :الجــزء الث
تحـصيل الطلبـة فــي بـرامج الدراسـات العليــا بقـسم الـسياسات التربويــة، وهـي علـى النحــو         

 : التالي
حلــة البكــالوريوس ثــم التحقــوا ببــرامج الجامعــة التــي تخــرج منهــا الطلبــة فــي مر  .١

 .الدراسات العليا بالقسم
التخـــصص العلمـــي فـــي مرحلـــة البكـــالوريوس للطلبـــة الـــذين التحقـــوا ببـــرامج          .٢

 .الدراسات العليا بالقسم

 متغيــرات تــسعى الدراســة لمعرفــة مــدى تأثيرهــا علــى معــايير القبــول  :الجــزء الثالــث
 :  النحو التاليالحالية بقسم السياسات التربوية، وهي على

 .للطلبة الذين التحقوا ببرامج الدراسات العليا بالقسم) ذكر، أنثى(الجنس  .٣

للطلبة الذين التحقوا ببرامج الدراسـات      ) دكتوراه، ماجستير (المرحلة الدراسية    .٤
 .العليا بالقسم

 :أساليب المعالجة اإلحصائية
تحليـل وعـرض     في)SPSS(الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  الباحث استخدم

 اإلحـصائية  وهـي األسـاليب   تتطلبها اإلجابة علـى أسـئلة الدراسـة،    التي البيانات وتلخيص

 :اآلتية
مقاييس النزعـة المركزيـة والتـشتت، والنـسب المئويـة لوصـف بعـض متغيـرات                  .١

 .الدراسة بشكل كمي

ويـــستخدم هـــذا األســـلوب كـــأداة إحـــصائية مالئمـــة  : تحليـــل االنحـــدار المتعـــدد .٢
المعـدل التراكمـي   (على قـدرة معـايير القبـول الحاليـة بقـسم الـسياسات التربويـة           للتعرف  

 .على التنبؤ بالمعدل التراكمي في الدراسات العليا) السابق، اختبار القبول، المقابلة

 إليجـاد األسـلوب   هـذا  يـستخدم ): one way ANOVA(تحليـل تبـاين أحـادي     .٣

 هـذا  علـى  الباحـث  ويعتمـد  .قلتينمـست متوسـطات عينتـين أو أكثـر     الفـروق بـين   داللـة 
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االخـتالف بـين الجامعـة     حـسب  الدراسـة  متغيـرات  بـين  الفـروق  لتحديـد داللـة   األسـلوب 
 .، والتخصص العلمي السابق)البكالوريوس(السابقة 

 عينتــين متوســطي بــين الفــروق، داللــة إليجــاد يــستخدم): t ت (اختبــار  .٤

 الفـروق  لتحديـد داللـة   األسلوب ذاه على الباحث ، ويعتمد)٢١٠: م٢٠٠٤ آري، (مستقلتين

، وحـسب االخـتالف فـي    )ذكـر، أنثـى   (.اخـتالف الجـنس   حـسب  الدراسـة  متغيـرات  بـين 
 ).دكتوراه، ماجستير(الدرجة العلمية 

 
@      @      @ 
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 :نتائج الدراسة ومناقشتها: رابعاً
 . يتضمن هذا الجزء عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة

المعـدل التراكمـي    ( هل تسهم معايير القبـول الحاليـة         :ؤال األول لإلجابة على الس      
لطـــالب الدراســـات العليـــا بقـــسم الـــسياسات  )  المقابلـــة- االختبـــار التحريـــري -الـــسابق 

تحليـل االنحـدار المتعـدد      ) ١(التربوية في التنبؤ بتحصيلهم الدراسـي؟ يعـرض الجـدول رقـم             
 .مجتمعة بالتنبؤ بالمعدل التراكميللتعرف على مدى إسهام معايير القبول الحالية 

تحليل االنحدار المتعدد للتعرف على مدى إسهام معايير القبول الحالية ) ١(جدول رقم 
 مجتمعة بالتنبؤ بالمعدل التراكمي لطالب الدراسات العليا

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 مستوى الداللة )ف(

 ٠٫٤٨٢ ٣ ١٫٤٤٥ االنحدار
 ٠٫٠٤١ ٧٣ ٣٫٠١٦ البواقي

٠٫٠٠٠ ١١٫٦٦١@ 

     
ــدول   ــن الجـ ــضح مـ ــة     ) ١( يتـ ــسياسات التربويـ ــول بقـــسم الـ ــة للقبـ ــايير الحاليـ ــأن المعـ بـ

للدراســات العليــا والمتمثلــة بالمعــدل الــسابق ودرجــة االختبــار التحريــري ودرجــة المقابلــة    
فـي  ) ٠٫٠٠٠(ومـستوى داللـة    ) ١١٫٦٦١) (ف(مجتمعة تـسهم بـصورة دالـة إحـصائيا عنـد قيمـة              

التنبؤ بالمعدل التراكمي للدراسات العليا بقسم السياسات التربوية، ولعل ذلك يعـود إلـى         
المعـــدل التراكمـــي الـــسابق يـــشير إلـــى : أن هـــذه المعـــايير تتميـــز بتنوعهـــا، فالمعيـــار األول

اختبـار  : لثـاني مستوى قدرة تحـصيل الطلبـة فتـرة طويلـة ومتراكمـة، فـي حـين أن المعيـار ا                   
قبـــول تحريـــري معـــد مـــن قبـــل بعـــض أعـــضاء القـــسم ولـــديهم خبـــرة ودرايـــة بالجوانـــب    

ــار الثالــث         ــأتي المعي ــة، وي ــه الطلب ــذي ســوف يلتحــق ب : المعرفيــة ذات العالقــة بالتخــصص ال
المقابلة التي تتميز بمالحظة لجنة مـن أعـضاء القـسم للمتقـدم للدراسـات العليـا بجوانـب               

 ثقافته، واهتماماته، وسرعة بديهته، وطموحـه، وارتباطـه بثقافـة           عديدة من شخصيته مثل   
 .مجتمعه وغيرها من السمات التي تستطيع المقابلة قياسها

 التـي أشـارت   )(٢٠٠٧ ,Kuncel  & Thomasدراسـة  وهـذه النتيجـة تتفـق مـع نتـائج      
رامج نتائجها إلى أن الجمـع بـين معـايير القبـول يعطـي مؤشـراً قويـاً لتحـصيل الطـالب فـي بـ              
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الدراسات العليا في تخصص إدارة األعمال، وذلك من خالل الجمع بين المعـدل التراكمـي               
، وتختلـف عـن نتـائج دراسـة     ) GMAT(السابق واختبارات خاصة لتخصص إدارة األعمـال      

غيـر مرضـية    )  التقليديـة (التي أوضحت نتائجها بـأن معـايير القبـول الراهنـة            ) ٢٠١٠السلخي ،   (
 .  ت الطالب في الجامعات األردنيةمن خالل ضعف مدخال

     ونظراً ألن معـايير القبـول الحاليـة بقـسم الـسياسات التربويـة لهـا قـدرة علـى التنبـؤ                   
بالمعــدل التراكمــي لطلبــة الدراســات العليــا فــإن األمــر يتطلــب البحــث عــن أيهمــا يــسهم      

ــى معـــامالت االنحـــدار الجزئيـــة ال         ــة كبيـــرة، وهـــذا يـــدفعنا إلـــى النظـــر إلـ تـــي يمكـــن  بدرجـ
، بمعنـــى أن نتيجـــة )تحليـــل االنحـــدار المتعـــدد(اســـتخراجها مـــن نفـــس االختبـــار الـــسابق 

االختبار أوضحت إسهام هذه المتغيرات مجتمعة، وكذلك يمكن أن توضح إسـهام هـذه    
ــل، وهــذا مــا يوضــحه           ــر علــى حــدة فــي نفــس التحلي المتغيــرات بــشكل جزئــي لكــل متغي

 ) ٢(الجدول رقم 
 معامالت االنحدار الجزئية بالتنبؤ بالمعدل التراكمي لطالب إسهام) ٢(جدول رقم 

 الدراسات العليا

 معايير القبول الحالية
 المتغيرات المستقلة

معامل 
 التنبؤ
B 

الخطأ 
 المعياري

 بيتا
β 

 )ت(قيمة 
t 

مستوى 
 الداللة

المعدل التراكمي 
 ٠٫٥٥٠ ٠٫٦٠٠ ٠٫٠٦٠ ٠٫٠٧١ ٠٫٠٤٣ السابق

اختبار القبول 
 ٠٫٠٩٥ ١٫٦٩٣ ٠٫١٦٨ ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٠٨ التحريري

 @٠٫٠٠٠ ٥٫١٤٨ ٠٫٥٠٥ ٠٫٠١٣ ٠٫٠٦٩ المقابلة الشخصية

 ٧٧= ن 
الــذي يبــرز النتــائج اإلحــصائية إلســهام معــايير القبــول     ) ٢(     يتــضح مــن الجــدول رقــم   

الحاليــة كــلٍّ علــى حــدة فــي التنبــؤ بالمعــدل التراكمــي للدراســات العليــا، حيــث يعــد معيــار     
ــدل التراكمـــي  ــة    المعـ ــد قيمـ ــح عنـ ــصائياً وبـــشكل واضـ ــر دال إحـ ) ٠٫٦٠٠) (ت( الـــسابق غيـ

، ممــا يعنــي عــدم إســهام درجــة المعــدل التراكمــي الــسابق فــي   )٠٫٥٥٠(ومــستوى الداللــة 
التنبــؤ بالمعــدل التراكمــي للدراســات العليــا، ولعــل ذلــك يعــود إلــى أن المعــدل التراكمــي           
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عن برامج الدراسـات العليـا بقـسم        السابق يرتبط بالتخصص العلمي الذي قد يكون بعيدا         
وكــذلك فــإن معيــار اختبــار القبــول التحريــري غيــر دال إحــصائياً عنــد  . الــسياسات التربويــة

، ممـا يعنـي عـدم إسـهام درجـة اختبـار القبـول              )٠٫٠٩٥(ومستوى الداللة   ) ١٫٦٩٣) (ت(قيمة  
ت العليــا التحريــري الــذي يعــده القــسم فــي التنبــؤ بالمعــدل التراكمــي فــي مرحلــة الدراســا     

بقسم السياسات التربوية، ولعل ذلك يعود إلى أن االختبار قد يكون تحصيلياً يعتمد علـى          
قدرة المتقدم لالستعداد له، وكذلك ال يستطيع هذا االختبـار قيـاس القـدرات واالسـتعداد                
للدراسة في برامج الدراسات العليا، وتجدر اإلشارة إلى أن مستوى الداللـة اإلحـصائية لهـذا                

، ممـا يعنـي أنـه قريـب مـن تحقيـق التنبـؤ بالمعـدل         )٠٫٠٥(متغير قريبـة مـن مـستوى الداللـة         ال
ــا  ــة الشخــصية يعــد داالً إحــصائياً وبــشكل     . التراكمــي للدراســات العلي ــار المقابل لكــن معي

، ممـا يعنـي     )٠٫٠٠٠(، ومـستوى الداللـة يـساوي        )٥٫١٤٨(، حيـث تـساوي      )ت(واضح عنـد قيمـة      
ــة ال   ــؤ بدرجــة المعــدل التراكمــي       إســهام درجــة المقابل شخــصية وبــشكل قــوي فــي التنب

للدراسات العليا بقسم الـسياسات التربويـة، ولعـل ذلـك يعـود إلـى أن المقابلـة الشخـصية                
تــسهم فــي كــشف ســمات شخــصية المتقــدم للدراســة فــي بــرامج الدراســات العليــا مــن    

ــة، خـــالل التعـــرف علـــى الثقافـــة العامـــة، والرغبـــة واإلصـــرار فـــي الدراســـة وســـر     عة البديهـ
والطموح واالهتمامات وغيرها من السمات المهمة، وتجدر اإلشارة إلى أن المقابلة اختبـار     

بمقـدار تـأثير المتغيـر    ) βبيتـا  (نوعي أكثر منه كميا،ً كما في المعـايير الـسابقة، وتفيـد قـيم           
للمقابلـة الشخـصية    معياريـة  درجـة  كـل  تغيـر  أن المـستقل علـى المتغيـر التـابع، بمعنـى     

، )٠٫٥٠٥ (التراكمـي للدراسـات العليـا بمقـدار     للمعـدل  المعيارية الدرجة تغيير سهم فيي
 .وهي نسبة عالية جداً

     ولكن هـذه النتيجـة دفعـت الباحـث للقيـام بزيـادة تحليـل بيانـات الدراسـة لكـشف                     
ؤ، المعايير التي لها قـدرة علـى التنبـؤ مـع معيـار المقابلـة الـذي كـان واضـحاً قدرتـه علـى التنبـ                          

وذلك من خالل معرفـة تنبـؤ كـل متغيـر مـستقل واحـد علـى المتغيـر التـابع، ومعرفـة تنبـؤ                         
 .متغيرين مستقلين فقط على المتغير التابع
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تحليـــل االنحـــدار لمعرفـــة تنبـــؤ المقابلـــة فقـــط بالمعـــدل ) ٣(     ويعـــرض جـــدول رقـــم 
عرفـة تنبـؤ اختبـار    تحليـل االنحـدار لم   ) ٤(التراكمي لطلبـة الدراسـات العليـا، والجـدول رقـم            

) ٥(القبــول التحريـــري فقــط بالمعـــدل التراكمــي لطلبـــة الدراســات العليـــا، والجــدول رقـــم      
تحليــل االنحــدار لمعرفــة تنبــؤ المعــدل التراكمــي الــسابق فقــط بالمعــدل التراكمــي لطلبــة   

 .الدراسات العليا
 لطلبة تحليل االنحدار لمعرفة تنبؤ المقابلة فقط بالمعدل التراكمي) ٣(جدول رقم 

 الدراسات العليا

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 مستوى الداللة )ف(

 ١٫٢٩٠ ١ ١٫٢٩٠ االنحدار
 ٠٫٠٤٢ ٧٥ ٣٫١٧٢ البواقي

٠٫٠٠٠ ٣٠٫٤٩٦@ 

تحليل االنحدار لمعرفة تنبؤ اختبار القبول التحريري فقط بالمعدل ) ٤(جدول رقم 
  الدراسات العلياالتراكمي لطلبة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 مستوى الداللة )ف(

 ٠٫٢٧٩ ١ ٠٫٢٧٩ االنحدار
 ٠٫٠٥٦ ٧٥ ٤٫١٨٣ البواقي

٠٫٠٢٨ ٤٫٩٩٥@ 

تحليل االنحدار لمعرفة تنبؤ المعدل التراكمي السابق فقط بالمعدل ) ٥(جدول رقم 
 ات العلياالتراكمي لطلبة الدراس

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 مستوى الداللة )ف(

 ٠٫١٤٠ ١ ٠٫١٤٠ االنحدار
 ٠٫٠٥٨ ٧٥ ٤٫٣٢١ البواقي

٠٫١٢٣ ٢٫٤٣٦ 

بــأن معيــار المقابلــة وحــده يــسهم فــي التنبــؤ بالمعــدل  ) ٣( ويتــضح مــن الجــداول رقــم 
بقــسم الــسياسات التربويــة بــصورة دالــة إحــصائيا عنــد   التراكمــي لطلبــة الدراســات العليــا  

ويـشير الجـدول رقـم    ). ٠٫٠٠٠(، ومـستوى داللـة يـساوي    )٣٠٫٤٩٦(، حيث تـساوي   )ف(قيمة  
إلى أن معيار اختبار القبول التحريري وحده يسهم في التنبؤ بالمعدل التراكمـي لطلبـة                ) ٤(

ــ      ــة إحـ ــصورة دالـ ــة بـ ــسياسات التربويـ ــسم الـ ــا بقـ ــات العليـ ــة  الدراسـ ــد قيمـ ) = ف(صائيا عنـ
، فــي حــين يــشير الجــدول  )٠٫٠٥(، وهــي أقــل مــن  )٠٫٠٢٨(، ومــستوى داللــة يــساوي )٤٫٩٩٥(
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ــة       ) ٥(رقــم  ــار المعــدل التراكمــي ال يــسهم فــي التنبــؤ بالمعــدل التراكمــي لطلب إلــى أن معي
، )ف(الدراسات العليا بقسم السياسات التربويـة، حيـث يعـد غيـر دال إحـصائيا عنـد قيمـة                   

 ).٠٫١٢٣(ومستوى داللة ) ٢٫٤٣٦(تساوي حيث 
) ٦(وفيما يخـص معرفـة تنبـؤ متغيـرين مـستقلين علـى المتغيـر التـابع، فالجـدول رقـم                    

يعرض تحليل االنحدار لمعرفة تنبؤ معيار المقابلة ومعيار المعدل التراكمي السابق فقـط      
ــة الدراســات العليــا، والجــدول رقــم        االنحــدار يعــرض تحليــل ) ٧(بالمعــدل التراكمــي لطلب

لمعرفة تنبؤ معيار المقابلة ومعيار اختبار القبول التحريري فقط بالمعدل التراكمـي لطلبـة            
ــا، والجــدول رقــم    يعــرض تحليــل االنحــدار لمعرفــة تنبــؤ معيــار اختبــار    ) ٨(الدراســات العلي

ــار المعـــدل التراكمـــي الـــسابق فقـــط بالمعـــدل التراكمـــي لطلبـــة      القبـــول التحريـــري ومعيـ
 .علياالدراسات ال

تحليل االنحدار لمعرفة تنبؤ معيار المقابلة ومعيار المعدل التراكمي ) ٦(جدول رقم 
 السابق بالمعدل التراكمي لطلبة الدراسات العليا

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 مستوى الداللة )ف(

 ٠٫٦٦٣ ٢ ١٫٣٢٧ االنحدار
 ٠٫٠٤٢ ٧٤ ٣٫١٣٤ البواقي

٠٫٠٠٠ ١٥٫٦٦٤@ 

تحليل االنحدار لمعرفة تنبؤ معيار المقابلة ومعيار اختبار القبول ) ٧(جدول رقم 
 التحريري بالمعدل التراكمي لطلبة الدراسات العليا

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 مستوى الداللة )ف(

 ٠٫٧١٥ ٢ ١٫٤٣٠ االنحدار
 ٠٫٠٤١ ٧٤ ٣٫٠٣١ البواقي

٠٫٠٠٠ ١٧٫٤٦٣@ 

تحليل االنحدار لمعرفة تنبؤ معيار المعدل التراكمي السابق ومعيار ) ٨(جدول رقم 
 اختبار القبول التحريري بالمعدل التراكمي لطلبة الدراسات العليا

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 مستوى الداللة )ف(

 ٠٫١٧٥ ٢ ٠٫٣٥٠ االنحدار
 ٠٫٠٥٦ ٧٤ ٤٫١١١ البواقي

٠٫٠٥١ ٣٫١٥٣ 
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بـأن معيـاري  المقابلـة  والمعـدل التراكمـي الـسابق معـاً              ) ٦( ويتضح من الجـداول رقـم       
يسهمان في التنبؤ بالمعدل التراكمي لطلبة الدراسـات العليـا بقـسم الـسياسات التربويـة          

، )٠٫٠٠٠(، ومستوى داللة يـساوي      )١٥٫٦٦٤(التي  تساوي    ) ف(بصورة دالة إحصائيا عند قيمة      
إلـى أن معيـاري  المقابلـة واختبـار القبـول التحريـري معـاً يـسهمان                  ) ٧(ويشير الجدول رقم    

فــي التنبــؤ بالمعــدل التراكمــي لطلبــة الدراســات العليــا بقــسم الــسياسات التربويــة بــصورة  
، فــي )٠٫٠٠٠(يــساوي ، ومــستوى داللــة )١٧٫٤٦٣(التــي تــساوي ) ف(دالــة إحــصائيا عنــد قيمــة  

إلــى أن معيــاري المعــدل التراكمــي الــسابق واختبــار القبــول   ) ٨(حــين يــشير الجــدول رقــم  
ــا بقــسم        التحريــري معــاً ال يــسهمان فــي التنبــؤ بالمعــدل التراكمــي لطلبــة الدراســات العلي

ــة، حيــث يعــد غيــر دال إحــصائيا عــن قيمــة        ــسياسات التربوي ــي تــساوي  ) ف(ال ، )٣٫١٥٣(الت
 ).٠٫٠٥(، وهي أعلى من )٠٫٠٥١(لة ومستوى دال

 ويتضح من التحليل السابق بأن معيـار المقابلـة كأحـد معـايير القبـول الحاليـة بقـسم            
السياسات التربوية يسهم وبشكل قـوي فـي التنبـؤ بالمعـدل التراكمـي لطلبـة الدراسـات                  

ــا       ره العليــا بقــسم الــسياسات التربويــة، وذلــك مــن خــالل وجــود داللــة إحــصائية عنــد اختب
المعـدل التراكمـي الـسابق      (، أو اختباره مع معيـار آخـر         )٣(لوحده كما يوضح الجدول رقم      

، أو اختبـاره مـع جميـع    )١١(و رقـم  ) ٦(، كمـا فـي الجـدولين رقـم     )أو اختبار القبـول التحريـري   
، ولعـل ذلـك كمـا تـم إيـضاحه يرجـع ألهميـة المقابلـة                 )١(المعايير كما يوضح الجـدول رقـم        

ياس سمات عديدة للمتقدم للدراسات العليا، ويشير التحليـل الـسابق إلـى             وقدرتها على ق  
أن معيــار اختبــار القبــول التحريــري يــسهم فــي التنبــؤ بالمعــدل التراكمــي لطلبــة الدراســات 
العليا بقسم السياسات التربويـة بـشكل جيـد عنـد دمجـه مـع معيـار المقابلـة، وذلـك مـن                        

، )٧(ع معيـار المقابلـة كمـا يوضـح الجـدول رقـم              خالل وجود داللة إحصائية عنـد اختبـاره مـ         
، ولعـل ذلـك يرجـع الـى أن تـرابط         )٤(وكذلك عند اختباره لوحده كمـا يوضـح جـدول رقـم             

هــذين المعيـــارين يحقـــق قياســاً جيـــداً، فالمقابلـــة تقــيس الـــسمات الشخـــصية للمتقـــدم،    
 بالقـسم، ومـن     واالختبار يقيس المعارف والمهارات ذات العالقة ببـرامج الدراسـات العليـا           

جهة أخرى فإن التحليل السابق يشير إلـى أن معيـار المعـدل التراكمـي الـسابق ال يـسهم        



 

 
٣٣٦

قدرة معايير قبول الدراسات العليا بقسم السياسات التربوية في 
 جامعة الملك سعود على التنبؤ بالتحصيل الدراسي للمقبولين 

 عثمان محمد المنيع. د

في التنبؤ بالمعدل التراكمي لطلبة الدراسات العليا بقسم السياسات التربوية، وذلـك مـن              
،  )٥(خـــالل عـــدم وجـــود داللـــة إحـــصائية عنـــد اختبـــاره لوحـــده كمـــا يوضـــح الجـــدول رقـــم  

د داللــة إحــصائية عنــد دمجــه مــع معيــار اختبــار القبــول التحريــري، كمــا  وكــذلك عــدم وجــو
، ولعــل ذلــك يفــسر بــأن معيــار المعــدل الــسابق اســتخدم ضــمن     )٨(يوضــح الجــدول رقــم  

ــرامج         ــا التــي تــشترط للقبــول لجميــع ب معــايير الجامعــة ممثلــة فــي عمــادة الدراســات العلي
جيد جداً في المعـدل الـسابق، ومـن         الدراسات العليا بالجامعة حصول المتقدم على تقدير        

ثم فإن جميع المتقدمين لقسم السياسات التربوية تكـون معـدالتهم الـسابقة متقاربـة؛                
وتخــالف نتيجــة هــذه الدراســة فيمــا يخــص قــوة    . ألنهــا محــصورة فــي المعــدالت المرتفعــة  

 تشير التي) ٢٠٠٤ ,Briihl & Wasieleski(المقابلة في التنبؤ بالتحصيل األكاديمي دراسة 
إلى أن المقابلة تعد من معايير القبول الثانوية، وتتفق نتائج هذه الدراسة فيما يخـص قـدرة                 

دراســــة اختبــــار القبــــول التحريــــري بــــالتنبؤ بالتحــــصيل األكــــاديمي، مــــع نتــــائج كــــل مــــن    
)Alexandre, ــي أشــارت إلــى أن االختبــارات التــي تعــد مــن األقــسام       ) و آخــرين ٢٠٠٩  الت

ــة، ودراســة     االكاديميــة تــسهم فــ    ٢٠٠٩ ,Jenny(ي التنبــؤ بقــدرات الطلبــة بمعــدالت عالي
التــي أشــارت نتائجهــا إلــى قــدرة االختبــار المــصمم للقبــول علــى التــأثير القــوي فــي  ) وآخــرين

اكتشاف مجموعة من القدرات التي يمكن التنبؤ بأداء الطلبة فـي المـستقبل مـن خاللهـا،         
جهـا إلـى اعتمـاد اختبـار للتخصـصات التربويـة            التي أشـارت نتائ   ) م٢٠١١البستنجي،  (ودراسة  

بجامعة الملك عبد العزيز ألغراض القبول في برامج الدراسـات التربويـة لتحقيقـه ألهدافـه            
أمــا فيمــا يخــص نتــائج هــذه الدراســة عــن المعــدل التراكمــي الــسابق     . التــي وضــعت ألجلــه 

ضـع هـذا المعيـار    تتفق معها من خـالل و ) ٢٠٠٤ ,Briihl & Wasieleski(نلحظ أن دراسة 
 كمعــدل تراكمــي ٤ أو أكثــر مــن أصــل  ٣كــشرط للقبــول، فالبــد مــن حــصول الطالــب علــى 

التـي  ) ٢٠١١ ,Casey & Childs(للقبـول فـي بـرامج الماجـستير، وتختلـف مـع نتـائج دراسـة         
 .أشارت إلى أن المعدل التراكمي السابق له قدرة على التنبؤ باكتساب الطالب التعليم

 النتيجـة فـإن علـى قـسم الـسياسات التربويـة بجامعـة الملـك سـعود                   وبناءً علـى هـذه    
المقابلـة، واختبـار القبــول   : األخـذ فقـط بمعيـارين للقبــول فـي بـرامج الدراسـات العليــا وهمـا       
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التحريــري، اللــذان يعــدان مــن القــسم، واســتبعاد معيــار المعــدل التراكمــي الــسابق لعــدم     
طلبـــة الدراســـات العليـــا فـــي القـــسم،  إســـهامه فـــي التنبـــؤ بمـــستوى التحـــصيل الدراســـي ل 

واالكتفاء بهـذا المعيـار كـشرط للقبـول يطبـق علـى جميـع الطلبـة المتقـدمين للدراسـات                     
العليا في الجامعـة، كمـا يجـب إعـادة توزيـع درجـات هـذه المعـايير  بحيـث تعطـى المقابلـة                         

بــؤ  فقــط نظــراً قــدرة المقابلــة لتن  %١٠وزن أكثــر ممــا كانــت عليــه فقــد كانــت تعطــى لهــا     
ــا فــي قــسم الــسياسات التربويــة كمــا        وبدرجــة عاليــة فــي تحــصيل طلبــة الدراســات العلي

 . اشارت نتائج هذه الدراسة
هـل هنـاك فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـطات                 (ولإلجابة عن السؤال الثاني   

درجــات المعــدل التراكمــي لطــالب الدراســات العليــا بقــسم الــسياسات التربويــة تعــزى          
نتـائج تحليـل التبـاين    ) ٩(يعـرض الجـدول رقـم    ) التي تخرجوا منهـا؟  ) وريوسبكال(للجامعة  

األحــادي للكــشف عــن الفــروق اإلحــصائية فــي المتوســطات الحــسابية لــدرجات المعــدل      
التراكمـــي لطلبـــة الدراســـات العليـــا وفقـــا للجامعـــة التـــي تخـــرج منهـــا الطلبـــة فـــي مرحلـــة    

 .البكالوريوس
 للكشف عن الفروق اإلحصائية في المتوسطات نتائج تحليل التباين) ٩(جدول رقم 

الحسابية لدرجات المعدل  التراكمي لطلبة الدراسات العليا وفقا للجامعة التي تخرجوا 
 منها 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستوى  )ف(قيمة  المربعات

 الداللة
 ٠٫١٠٨ ٠٫٣٢٣ ٣ بين المجموعات

 ٠٫٠٥٧ ٤٫١٣٩ ٧٣ موعاتداخل المج
  ٤٫٤٦١ ٧٦ المجموع الكلي

٠٫١٣٨ ١٫٨٩٦ 

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي متوســطات    ) ٩(يتــضح مــن الجــدول رقــم   
المعدل التراكمي لطلبة الدراسات العليـا بقـسم الـسياسات التربويـة تعـزى لالخـتالف فـي          

، )١٫٨٩٦(تـساوي   ) ف(التي تخرج منها الطلبـة، حيـث كانـت قيمـة            ) البكالوريوس(الجامعة  
، ممــا )٠٫٠٥(، وهــي قيمــة أكبــر مــن مــستوى الداللــة  )٠٫١٣٨(ومــستوى الداللــة لــذلك يــساوي 
جامعـة الملــك سـعود، جامعــة اإلمـام محمــد بـن ســعود،     (يعنـي أن االخــتالف فـي الجامعــة   
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ــورة، كليــة المعلمــين    ــرة ن ــا بقــسم      ) جامعــة األمي ــة الدراســات العلي التــي تخــرج منهــا طلب
تربويــة فــي مرحلــة البكــالوريوس، ال تــسهم فــي التنبــؤ بتحــصيل الطلبــة فــي     الــسياسات ال

 .برامج الدراسات العليا في القسم
 ويمكن تفسير هـذا النتيجـة بـأن هـذه الجامعـات كلهـا جامعـات حكوميـة سـعودية                    
تـــشرف عليهـــا وزارة واحـــدة هـــي وزارة التعلـــيم العـــالي، فأنظمتهـــا وبرامجهـــا الدراســـية  

 .متقاربة جدا
 النتيجــة تختلــف مــع التوجهــات الحديثــة نحــو تــصنيف الجامعــات، ووضــعها فــي   وهــذه

، وبنـاءً   )QS(رتب تعتمد على جودتها وتميز مخرجاتها، مثل تصنيف شـنغهاي و كيـو إس               
 م ٢٠١٠(  Raghunathan  على هذه التصنيفات فقد نادت دراسات وآراء كثيرة مثل رأي 

 منها الطلبة في عين االعتبار كمعيار مـن معـايير   الذي ينادي بأن تؤخذ الجامعة التي تخرج   
القبــول للدراســات العليــا،، وهــذه اآلراء انعكــست علــى آراء وتوجهــات فــي داخــل قــسم      
السياسات التربوية تطالب بإدخال الجامعة التي تخرج منها الطلبـة المتقـدمين للدراسـات              

 . العليا كمعيار من معايير القبول في برامج الدراسات العليا
 وبناءً على هـذه النتيجـة فـإن علـى قـسم الـسياسات التربويـة بجامعـة الملـك سـعود                      
عدم األخذ بالجامعة التي تخرج منها الطلبة في مرحلة البكـالوريوس كمعيـار للقبـول فـي         
برنامج الدراسـات العليـا لـدى القـسم، وعـدم االسـتجابة للمطالبـات بإدخـال الجامعـة التـي                     

ن معـايير القبـول للدراسـات العليـا بالقـسم، فقـد يـنجح هـذا                 تخرج منهـا الطلبـة كمعيـار مـ        
المعيار كأحد معايير القبول فـي الدراسـات العليـا فـي أنظمـة تعليميـة أخـرى تختلـف فيهـا                      
الجامعـــات حـــسب نوعهـــا مـــن أهلـــي وحكـــومي، وكـــذلك حـــسب تمويلهـــا وانتماءاتهـــا   

ن الـــبالد األوربيـــة الثقافيــة والدينيـــة وغيرهـــا مــن جوانـــب االخـــتالف كمــا هـــو فـــي كثيــر مـــ    
أمــا جامعــات المملكــة فهــي متقاربــة فــي أنظمتهــا ومناهجهــا؛ حيــث إنهــا تحــت   . وأمريكــا

 .إشراف جهة واحدة
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هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات        (ولإلجابة عن السؤال الثالث      
درجــات المعــدل التراكمــي لطــالب الدراســات العليــا بقــسم الــسياسات التربويــة تعــزى          

 )تخصص العلمي لهم؟لل
نتــائج تحليــل التبــاين األحــادي للكــشف عــن الفــروق  ) ١٠(     فقــد عــرض الجــدول رقــم 

اإلحصائية في المتوسطات الحسابية لـدرجات المعـدل التراكمـي لطلبـة الدراسـات العليـا                
 .وفقا لتخصصهم العلمي السابق

في المتوسطات نتائج تحليل التباين للكشف عن الفروق اإلحصائية ) ١٠(جدول رقم 
 الحسابية لدرجات  المعدل  التراكمي لطلبة الدراسات العليا وفقا لتخصصهم العلمي 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستوى  )ف(قيمة  المربعات

 الداللة

 ٠٫٠٦٧ ٠٫٣٣٦ ٥ بين المجموعات

 ٠٫٠٥٨ ٤٫١٢٥ ٧١ داخل المجموعات

  ٤٫٤٦١ ٧٦ يالمجموع الكل

٠٫٣٣٨ ١٫١٥٨ 

عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي متوسـطات        ) ١٠(     يتضح من الجدول رقـم   
ــزى         ــة تعـ ــسياسات التربويـ ــسم الـ ــا بقـ ــات العليـ ــرامج الدراسـ ــة بـ ــي لطلبـ ــدل التراكمـ المعـ

) ف(لالختالف في التخصص العلمي خالل مرحلة البكالوريوس لديهم، حيث كانت قيمـة             
ــذلك يــساوي   ، ومــستوى ا)١٫١٥٨(تــساوي  ــة ل ــر مــن مــستوى    )٠٫٣٣٨(لدالل ، وهــي قيمــة أكب

، ممــا يعنــي أن االخــتالف فــي تخصــصاتهم العلميــة فــي مرحلــة البكــالوريوس )٠٫٠٥(الداللــة 
) اجتماعيـات علـوم ورياضـيات،      ،عربيـة ، لغـة    سـالمية أطفـال، تربيـة إ    ريـاض   اقتصاد منزلي،   (

ويمكن تفـسير   . لدراسات العليا ليس له تأثير على مستوى تحصيلهم الدراسي في برامج ا         
هذه النتيجة بأن برامج الدراسات العليا في قسم السياسات التربويـة لـيس لـه امتـداد يبـدأ                   

 . من البكالوريوس
 التـي أشـارت فـي    ) (٢٠٠٧ ,Kuncel  & Thomas وهـذه النتيجـة تتفـق مـع دراسـة      

س لديـه قـدرة علـى    الـذي يعـد للمتخصـصين فـي اإلدارة لـي     ) GMAT(نتائجهـا إلـى أن اختبـار    
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التنبؤ بمستوى تحـصيل طلبـة الدراسـات العليـا فـي تخـصص اإلدارة، ممـا يعنـي أن الخلفيـة                      
 . العلمية للمتقدم ال تسهم في التنبؤ بتحصيلهم األكاديمي

    وبناءً على هذه النتيجة فإن على قـسم الـسياسات التربويـة بجامعـة الملـك سـعود               
ة البكـــالوريوس كمعيـــار للقبـــول فـــي برنـــامج عـــدم األخـــذ بالتخـــصص العلمـــي فـــي مرحلـــ

الدراســات العليــا لــدى القــسم؛ ألن ذلــك لــن يــسهم فــي التنبــؤ بتحــصيل الطلبــة فــي بــرامج    
 .الدراسات العليا

هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين الدرجــة  (ولإلجابــة عــن الــسؤال الرابــع   
اسات التربويـة تعـزى لمتغيـر       الكلية لمعايير القبـول لطـالب الدراسـات العليـا بقـسم الـسي             

للكشف عـن الفـروق   ) ت(نتائج اختبار  ) ١١(؟ فقد عرض الجدول رقم      )أنثى-ذكر  (الجنس  
اإلحــصائية فــي المتوســطات الحــسابية للدرجــة الكليــة لمعــايير القبــول ببــرامج الدراســات  

 ).ذكر، أنثى ( العليا بقسم السياسات التربوية وفقا لمتغير الجنس 
للكشف عن الفروق اإلحصائية في المتوسطات )  ت(نتائج اختبار ) ١١(جدول رقم 

 الحسابية للدرجة الكلية لمعايير القبول وفقا لالختالف في الجنس 

االنحراف  المتوسط العدد المتغير
 الداللة اإلحصائية )(tت : قيمة المعياري

 ٦٫١٨٥٦ ٧١٫١٩٩ ٣٨ الطالب
 ٦٫٣٤٣٧ ٧٠٫٣٩٠ ٣٩ الطالبات

٠٫٥٧٣ ٠٫٥٦٦ 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكليـة          ) ١١(    يتضح من الجدول رقم     
لمعايير القبول لطلبة برامج الدراسـات العليـا بقـسم الـسياسات التربويـة تعـزى لالخـتالف                

، ومـــستوى الداللـــة لـــذلك يـــساوي )٠٫٥٦٦(تـــساوي ) ت(فـــي الجـــنس، حيـــث كانـــت قيمـــة  
، وهـذا يتـضح مـن تقـارب متوســطات     )٠٫٠٥(ى الداللـة  ، وهـي قيمـة أكبـر مـن مـستو     )٠٫٥٧٣(

لـيس  ) ذكر ، انثـى (،  مما يعني أن االختالف في الجنس         )١١(كل فئة كما يبين الجدول رقم       
له تأثير في معايير القبول للدراسات العليا، األمر الذي ال يتطلب وضع معايير خاصـة للطـالب                 

ذا النتيجــة بــأن المــؤهالت والقــدرات  ومعــايير أخــرى مختلفــة للطالبــات، ويمكــن تفــسير هــ  
واالســتعدادات للطلبــة يمكــن أن تــشترك بــين الطــالب والطالبــات، ومــن ثــم فــإن معــايير      



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٤١

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

القبــول إذا كانــت موحــدة بــيهم  يمكــن أن تكــشف تلــك المــؤهالت واالســتعدادات لهــم   
 .جمعياً

 نتائجهـا   التـي أشـارت   )  م ٢٠١١عيسى و أبو المعـاطي،      (     وتتفق هذ النتيجة مع دراسة      
إلــى أنــه ال يوجــد فــروق بــين الــذكور واإلنــاث حــول محــور سياســات القبــول فــي الدراســات   

 .  العليا
 وبناءً على هـذه النتيجـة فـإن علـى قـسم الـسياسات التربويـة بجامعـة الملـك سـعود                      
عـدم أخـذ االخـتالف فـي جـنس المتقـدمين للدراسـات العليـا فـي تـصميم أو تطـوير معـايير             

 . العليا، فما ينطبق على الطالب ينطبق على الطالباتالقبول للدراسات
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بـين الدرجـة        (ولإلجابة عن السؤال الخامس        

الكلية لمعايير القبـول لطـالب الدراسـات العليـا بقـسم الـسياسات التربويـة تعـزى لمتغيـر                    
) ت(نتــائج اختبــار ) ١٢ (؟ فقــد عــرض الجــدول رقــم)ماجــستير-دكتــوراه (الدرجــة العلميــة 

للكشف عن الفروق اإلحصائية في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لمعايير القبـول       
ببـــرامج الدراســـات العليـــا بقـــسم الـــسياسات التربويـــة، وفقـــا لمتغيـــر الدرجـــة العلميـــة          

 ).دكتوراه أو ماجستير(
ي المتوسطات للكشف عن الفروق اإلحصائية ف)  ت(نتائج اختبار ) ١٢(جدول رقم 

 الحسابية للدرجة الكلية لمعايير القبول وفقا لالختالف في الدرجة العلمية

االنحراف  المتوسط العدد المتغير
 الداللة اإلحصائية )(tت : قيمة المعياري

 ٦٫٠٢٧ ٧٥٫٢٥٦ ٢٥ دكتوراه
 ٥٫١٣٩ ٦٨٫٦٤ ٥٢ الطالبات

٠٫٠٠٠ ٠٫٤٩٩ 

ذات داللــة إحــصائية فــي الدرجــة الكليــة  وجــود فــروق ) ١٢(     يتــضح مــن الجــدول رقــم  
لمعايير قبول الطلبة ببرامج الدراسات العليـا بقـسم الـسياسات التربويـة تعـزى لالخـتالف                  

، ومستوى الداللة لذلك يساوي    )٠٫٤٩٩(تساوي  ) ت(في الدرجة العملية، حيث كانت قيمة       
عنـي أن االخـتالف     ، ممـا ي   )٠٫٠٥(، وهي قيمة أصغر بشكل واضح من مستوى الداللة          )٠٫٠٠٠(

لــه تــأثير فــي معــايير القبــول للدراســات العليــا،  )  ماجــستير-دكتــوراه (فــي الدرجــة العلميــة 
األمر الذي يتطلب وضع معايير خاصة للطلبة المتقـدمين لبرنـامج الـدكتوراه ومعـايير أخـرى              



 

 
٣٤٢

قدرة معايير قبول الدراسات العليا بقسم السياسات التربوية في 
 جامعة الملك سعود على التنبؤ بالتحصيل الدراسي للمقبولين 

 عثمان محمد المنيع. د

بــأن متوســط ) ١٢(مختلفــة للطلبــة المتقــدمين للماجــستير، ويتــضح أيــضاً مــن الجــدول رقــم  
، وهـي أعلـى مـن       )٧٥٫٢٥٦(لمعايير قبـول طلبـة الـدكتوراه تـساوي          ) ١٠٠(درجة الكلية من    ال

، ممــا )٦٨٬٦٤(متوســط الدرجــة الكليــة لمعــايير القبــول لطلبــة الماجــستير، والتــي تــساوي     
يعنــي أن معــايير القبــول الحاليــة تناســب برنــامج الــدكتوراه أكثــر مــن برنــامج الماجــستير،    

كانت دالة إحصائيا في تنبئها بالمعدل التراكمـي للدراسـات العليـا      السيما أن هذه المعايير     
كما اتضح في نتائج السؤال األول،  ويمكن تفسير هذا النتيجة بـأن معـايير القبـول الحاليـة              
ــدرات والـــسمات       ــي تقـــيس القـ ــصية التـ ــة الشخـ ــى المقابلـ ــد علـ بقـــسم الـــسياسات تعتمـ

الكتابــة والتحليــل التــي أخــذ خبرتهــا  الشخــصية، واالختبــار التحريــري يتطلــب القــدرة علــى  
 .الطالب من خالل دراسته في مرحلة الماجستير

 وبناءً على هـذه النتيجـة فـإن علـى قـسم الـسياسات التربويـة بجامعـة الملـك سـعود                      
بعين االعتبار من خالل وضع معـايير       ) دكتوراه وماجستير (أخذ االختالف بالدرجة العملية     

عليـــا فـــي برنـــامج الـــدكتوراه وأخـــرى مختلفـــة لبرنـــامج       للقبـــول للمتقـــدمين للدراســـات ال  
الماجــستير، وهــذه النتيجــة تــسهم فــي تطــوير معــايير القبــول بالقــسم مــن خــالل تكــوين   
ــامج         ــدكتوراه واألخــرى معنيــة ببرن ــامج ال ــى معنيــة ببرن ــا، األول ــين فــي الدراســات العلي لجنت

 .الماجستير
@      @      @ 
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 ت ملخص النتائج والتوصيا: خامسا
 : ملخص النتائج

    أظهرت الدراسة الحالية مجموعة من النتـائج التـي تـستحق االهتمـام والتـي يمكـن                 
 : استعراضها في النقاط التالية

ــا      .١ ــات العليــ ــة للدراســ ــول بقــــسم الــــسياسات التربويــ ــة للقبــ ــايير الحاليــ أن المعــ
معــة تــسهم والمتمثلــة بالمعــدل الــسابق ودرجــة االختبــار التحريــري ودرجــة المقابلــة مجت 

ــة إحــصائيا عنــد قيمــة     ــة  ) ١١٫٦٦١) (ف(بــصورة دال فــي التنبــؤ بالمعــدل   ) ٠٫٠٠٠(ومــستوى دالل
 .التراكمي للدراسات العليا بقسم السياسات التربوية

يعد معيار المقابلة أقـوى معـايير القبـول الحاليـة بقـسم الـسياسات التربويـة فـي                    .٢
بقسم السياسات التربوية، كما أن معيـار   التنبؤ بالمعدل التراكمي لطلبة الدراسات العليا       

اختبــار القبــول التحريــري يــسهم فــي التنبــؤ بالمعــدل التراكمــي لطلبــة الدراســات العليــا           
بقــسم الــسياسات التربويــة عنــد دمجــه مــع معيــار المقابلــة، أمــا معيــار المعــدل التراكمــي    

بقسم الـسياسات  السابق فال يسهم في التنبؤ بالمعدل التراكمي لطلبة الدراسات العليا         
 . التربوية

عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي متوسـطات المعـدل التراكمـي لطلبـة                    .٣
الدراسات العليا بقسم السياسات التربوية تعزى لالختالف فـي الجامعـة التـي تخـرج منهـا                 

ــة البكــالوريوس، حيــث كانــت قيمــة       ــة خــالل مرحل ، ومــستوى )١٫٨٩٦(تــساوي ) ف(الطلب
 ).٠٫١٣٨(وي الداللة لذلك يسا

عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي متوسـطات المعـدل التراكمـي لطلبـة                    .٤
برامج الدراسات العليا بقسم الـسياسات التربويـة تعـزى لالخـتالف فـي التخـصص العلمـي                 

، ومــستوى )١٫١٥٨(تــساوي ) ف(خــالل مرحلــة البكــالوريوس لــديهم، حيــث كانــت قيمــة       
 ).٠٫٣٣٨(الداللة يساوي 

روق ذات داللـة إحـصائية فـي الدرجـة الكليـة لمعـايير القبـول لطلبـة          عدم وجود ف   .٥
بــرامج الدراســات العليــا بقــسم الــسياسات التربويــة تعــزى لمتغيــر الجــنس، حيــث كانــت   

 ).٠٫٥٧٣(، ومستوى الداللة لذلك يساوي )٠٫٥٦٦(تساوي ) ت(قيمة 



 

 
٣٤٤
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 ببـرامج  وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكليـة لمعـايير قبـول الطلبـة              .٦
الدراسات العليـا بقـسم الـسياسات التربويـة تعـزى لمتغيـر الدرجـة العمليـة، حيـث كانـت                     

 ).٠٫٠٠٠(، ومستوى الداللة لذلك يساوي )٠٫٤٩٩(تساوي ) ت(قيمة 
 :التوصيات

 :بناء على نتائج الدراسة فإن الباحث يقدم عدداً من التوصيات
ود مراجعــة معــايير يجــب علــى قــسم الــسياسات التربويــة بجامعــة الملــك ســع   .١

قبول الدراسات العليا لديه؛ نظراً ألن نتائج هذه الدراسة أوضحت أن بعض المعايير الحالية              
 . ال تسهم في التنبؤ بالمستوى التحصيلي لطلبة الدراسات العليا

تغييـــر أوزان كـــل معيـــار مـــن معـــايير القبـــول بنـــاء علـــى قـــوة تـــأثيره علـــى التنبـــؤ  .٢
 . بتحصيل الطالب دراسياً

الهتمــام بالمقابلـــة كأحـــد معـــايير القبـــول ببـــرامج الدراســـات العليـــا مـــن خـــالل  ا .٣
 .إعطائها الوقت الكافي، ووضع آليات موحدة لتنفيذها

ــدم      .٤ ــول وعــ ــي الــــسابق كــــشرط للقبــ ــدل التراكمــ ــتخدام المعــ ــاء باســ االكتفــ
 .استخدامه مرة أخرى كمعيار للمفاضلة في القبول للدراسات العليا

لتي تخرج منهـا الطلبـة فـي مرحلـة البكـالوريوس كمعيـار              عدم األخذ بالجامعة ا    .٥
 . للقبول في الدراسات العليا بقسم السياسات التربوية

عدم األخذ بالتخصـصات العلميـة فـي مرحلـة البكـالوريوس كمعيـار للقبـول فـي                    .٦
 . الدراسات العليا بقسم السياسات التربوية

فمـا ينطبـق علـى الطـالب        عند تـصميم أو تطـوير معـايير القبـول للدراسـات العليـا                .٧
 .ينطبق على الطالبات

بنــاء معــايير قبــول خاصــة ومناســبة لبــرامج الــدكتوراه وأخــرى مختلفــة لتناســب     .٨
 .برامج الماجستير

@      @      @ 
 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٤٥

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 :المراجع العربية
دار الفكـر  ، بيـروت ، )١٢ ( المجلـد ،)٣(الطابعـة   لـسان العـرب،   ،)هـ١٤١٤ (. العالمة أبو الفضل منظور،ابن   •

 .لطباعة والنشرل

، معايير القبول بالتعليم العالي كما تـدركها عينـات مختلفـة مـن        ) م ٢٠١٢. (أبو هاشم، السيد محمد    •

، مـن ص  ، المملكـة العربيـة الـسعودية   والتقـويم المـؤتمر الـدولي األول للقيـاس    المجتمـع الـسعودي،   

١٢٩-٩٦. 

الواقـع   : الـسعوديين فـي الخـارج      التصنيف العالمي لجامعات الدارسـين    ،  ) م ٢٠١٣. (األحمدي، عائشة  •

 .٥٦٣-٥٢٧، من ص ١٤، المجلد )٢(والمأمول، مجلة العلوم التربوية والنفسية، البحرين، العدد

 اإلمـارات  العـين،  سـعد الحـسيني،   :ترجمـة  التربيـة،  فـي  للبحـث  ، مقدمـة )م٢٠٠٤. (دونالـد  آري، •

 .الجامعي الكتاب دار العربية المتحدة،

 دراسـة حالـة     :الجـودة  منظومة التعليم في ضوء بعـض مؤشـرات           تطوير ،)م٢٠١٠. (إسالم، وآخرون  •

 .٦٣-١٥، من ص )١٦١(، مصر، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد على جامعة طيبة

ــدولي  • ــيم العــالي  ) م٢٠١٠. (البنــك ال ــاريس،    : ، مراجعــات لــسياسات التعل ــيم العــالي فــي مــصر، ب التعل

 .ميدان االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية في ال

 .، الكتاب االحصائي للجامعة، الرياض، مطابع جامعة الملك سعود)٢٠١٠. (جامعة الملك سعود •

، تشخيص برامج الدراسات العليا بجامعـة       )هـ١٤٣٣. (عمادة الدراسات العليا  : جامعة الملك سعود   •

 .الملك سعود، الرياض، مطابع جامعة الملك سعود

الواقع والتحديات، مصر، المكتبة : ، التعليم العالي العام والخاص)م٢٠١٢. (جوهر، علي، و رضوان وائل  •

 .   العصرية

واقع برامج الدراسات العليا في كليـة التربيـة فـي جامعـة الملـك سـعود مـن              ،  )٢٠١١. (الحربي ، محمد   •

، الــسعودية ، المجلــة الــسعودية للتعلــيم العــالي، العــدد  وجهــة نظــر الطلبــة وأعــضاء هيئــة التــدريس 

  ١٢٧-٩٤ ص من لخامس،ا

واقع تكـوين طلبـة الدراسـات العليـا فـي      : دراسة حالة جامعة منتوري ،)م٢٠٠٩. (نةیسمی ،خدنة •

 .الجامعة الجزائرية، رسالة ماجستر غير منشورة ، الجزائر، جامعة منتوري
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ل، دراســة حالــة كليــات التربيــة فــي عــدة دو : ، تطــوير اإلدارة الجامعيــة)م٢٠١٠. (ديــاب، عبــد الباســط •

 . مصر، العلم واإليمان للنشر والتوزيع

الغـش، واسـتراتيجيات    : ، مشكالت الطلبة في االختبارات وطـرق عالجهـا        )م٢٠٠٦. (دودين، حمزة  •

 . تقديم االختبارات، وقلق االختبار، الكويت، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع

كــــاديمي لطــــالب الــــسنة ، قــــدرة معـــايير القبــــول علــــى التنبــــؤ بالتقـــدم األ  )م٢٠١٢. (الزامـــل، محمــــد  •

مجلــة رســالة الخلــيج العربــي، الريــاض، مكتــب التربيــة : الريــاض. التحــضيرية بجامعــة الملــك ســعود

 . ٢١٣-١٥٧، ص )١٢٦(العربية لدول الخليج العدد 

، التــرويح والتحــصيل الدراســي، الريــاض، مكتــب التربيــة العربــي لــدول    )م٢٠٠٤. (الــسدحان، عبــداهللا •

 . الخليج

 التربيــة بالجامعــات  كليــات فــي الطلبــة اختيــار لــشروط مقتــرح ، تــصور) م٢٠١٢. (دالــسلخي، محمــو  •

 لألبحـــاث المفتوحـــة القـــدس جامعـــة ، مجلـــةالقـــدسالعالميـــة،  القبـــول شـــروط ضـــوء فـــي األردنيـــة

 .٣٥٢-٣١٥، من ص )٢٦(، العدد )٢(والدراسات، المجلد 

مجلـة اتحـاد الجامعـات    : تهـا، عمـان  ، الدراسات العليا طبيعتهـا وإداري   )م١٩٨٣. (عبد الموجود، عزت   •

  .٩٨-٥٧، من ص ) ١٩(العربية، العدد

، تقـويم برنـامج الدراسـات العليـا بكليـة التربيـة جامعـة               )م٢٠١١. (عيسى، محمد و أبو المعاطي، وليـد       •

جامعـة  : الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب، مصر، مجلة بحوث التربية النوعية            

  .٤٤-٣، من ص )١٩( المنصورة، العدد 

، اإلحصاء للباحث في التربية والعلوم اإلنسانية، عمـان، دار          )م١٩٨٨. (عودة، أحمد، والخليلي، خليل    •

 . الفكر

 واإللكترونيـة،  التقليديـة  المعلومـات  واستخدام مصادر العلمي البحث ،)م٢٠٠٨(.عامر قنديلجي، •

 .والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار عمان،

مطـابع جامعـة الملـك    : ، دليـل كليـة التربيـة، الريـاض    ) م٢٠٠٤. (بية، جامعـة الملـك سـعود      كلية التر  •

 .سعود
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 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 دراسـة تقويميـة فـي ضـوء      ،رامج الدراسات العليا التربوية بجامعة القـاهرة      ، ب )م٢٠١٢. (متولي، شادية  •

 .٣٣٢-٢٧٩، ص من )٢(، العدد )٢٠(، مجلة العلوم التربية، مصر، المجلد معايير الجودة

:  معــايير القبــول فــي جامعــات المملكــة العربيــة الــسعودية   ،)م٢٠٠٥ (.مقبــل، العنــود بنــت ســعود  ال •

 . كلية التربية بجامعة الملك سعودماجستير، الرياض، رسالة دراسة تحليلية وتصور مقترح،

، تطوير نظام قبول الطـالب بالجامعـات العربيـة فـي ضـوء       ) م ٢٠١٢. (موسى، محمد و العتيبي، منصور     •

، )٣٠(اهات العالمية المعاصرة، القاهرة، مجلة دراسات عربية في التربية وعلـم الـنفس، العـدد                االتج

 .١١١-٧٧الجزء األول، من ص 

 مـن  نـابلس  فـي  النجـاح الوطنيـة    جامعـة  فـي  العليـا  الدراسـات  برامج ، تقويم )م٢٠٠٩. (النادي، ابتهاج  •

 . ت العليا في فلسطينالخريجين، فلسطين، مؤتمر استشراف مستقبل الدراسا نظر وجهة

 للنـشر  األردن، الـوراق  العلمـي،  البحـث  طـرق ومنـاهج   ،)م٢٠٠٩( .عبـدالعال  محمـد  النعيمـي،  •

 .والتوزيع
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Abilityof theCriteria of Admission ToPost-Graduate Studies in the 

Department of Educational Policy at King Saud Universityto Predict 

Students' Academic Achievement 
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Abstract: 

This study aims to verify the suitability of thecriteria of admission for post-

graduate students in the Department of Educational Policy at King Saud 

University to predict the academic achievement of students. In addition to this, 

the study aims to determine whether further criteria such as previous major and 

University can be used to predict the academic achievement of graduates. The 

researcher uses the documentary method of using a sample thatconsists of 77 

records of graduate students in the Department of Educational Policy. This 

includes summarizing and classifying data of graduate students prior to entering 

the graduate program and post-graduation. Subsequently, this data is analyzed 

and measured using thecorrelation method to identify any correlation between 

the variables.  

The results of the study show that a combination of the current criteria for 

admission, namely previous grade point average (GPA), admission test and 

interview have a strong correlation with accurately predicting graduate 

achievement. The criterion of the interview shows the strongest correlation while 

the previous GPA is statistically insignificant. Further to this, the study 

concludes that previous major and University of a graduate have no effect on 

predicting the academic achievement of graduates. The results also indicate that 

there is a significant difference between admission criteria attributed to the 

program of study variable (MS, PhD). However, there is no statistical 

significance attributed to gender variable (male, female). 

Keywords:  Higher education, Admission requirements
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 اتجاهات معلمي ووالدي األطفال ذوي اضطراب التوحد 

  تعليم الوالدين في ضوء بعض المتغيراتنحو برامج
 
 إبراهيم عبد الفتاح الغنيمي. د

 الملك سعودجامعة  بنها وة جامع-كلية التربية 
 
 
 
 :ملخص البحث 

التعرف على اتجاهات معلمي، ووالدي األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد نحـو بـرامج تعلـيم                  : هدف البحث 

مقيـــاس : أدوات البحـــث. األطفـــال ذوي اضـــطراب التوحـــدمـــن معلمـــي ووالـــدي ) ٦٠: (عينـــة البحـــث. الوالـــدين

 بــين متوســطي درجــات -إحــصائياً–وجــود فــرق دال : نتــائج البحــث". االتجاهــات نحــو بــرامج تعلــيم الوالــدين"

معلمي ووالدي األطفال ذوي اضطراب التوحد على مقياس االتجاهات نحـو بـرامج تعلـيم الوالـدين، وذلـك فـي            

 بــين متوســطات رتــب درجــات معلمــي األطفــال ذوي  -إحــصائياً- فــروق دالــة  وعــدم وجــوداتجــاه المعلمــين،

وسنوات ، اضطراب التوحد على مقياس االتجاهات نحو برامج تعليم الوالدين تعزى لمتغير المؤهل التعليمي      

 بـين متوسـطات   -إحـصائياً -والمرحلة التعليمية، والدافع نحو العمل في الميدان، ووجود فروق دالـة   ،  الخبرة

رتب درجات معلمي األطفال ذوي اضطراب التوحد على مقياس االتجاهات نحو برامج تعلـيم الوالـدين تعـزى     

 درجــات والــدي  بــين متوســطات رتــب-إحــصائياً-لمتغيــر الحــصول علــى دورات تدريبيــة، ووجــود فــروق دالــة  

األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد علـى مقيـاس االتجاهـات نحـو بـرامج تعلـيم الوالـدين تعـزى لمتغيـر المـستوى              

التعليمي، والمستوى االقتصادي المدرك، ومستوى المساندة االجتماعية المدرك، ومستوى الرضـا عـن حالـة          

 درجات مجموعتي اآلباء واألمهات على    بين متوسطات رتب   -إحصائياً-الطفل، وعدم وجود فروق دالة                  

 .مقياس االتجاهات نحو برامج تعليم الوالدين

 .االتجاهات، اضطراب التوحد، برامج تعليم الوالدين: الكلمات المفتاحية
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 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 :مقدمةال
ــد مــن األطفــال،           ــي تــصيب العدي يعــد اضــطراب التوحــد أحــد االضــطرابات المحيــرة الت
ويتـــضح ذلـــك فـــي صـــعوبة تحديـــد األســـباب الحقيقيـــة لهـــذا االضـــطراب، والمـــشكالت          
ــاج إليهــا فــي          ــه، والتكلفــة التــي يُحت ــاتج عن ــسلوكية، والقــصور االجتمــاعي والمعرفــي الن ال

ب، بل إن المشكلة الكبيرة التي تواجه العاملين في         سبيل الحد من آثاره؛ ليس هذا فحس      
ميدان اضطراب التوحد تتمثل في عدم تجانس األطفال المصابين به، مما يثقل كواهلهم             
في سبيل تفريد الخدمات المقدمـة لهـم، بمـا يتناسـب وخـصائص، ومـشكالت كـل طفـل                    

 .على حدة
تمرة في أعداد األطفال    ومن أبرز المشكالت في ميدان اضطراب التوحد الزيادة المس        

المــصابين بــه، وهــو مــا أوضــحته التقــارير الــصادرة عــن المركــز القــومي إلحــصاءات الــصحة      
بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، والتـــي تناولـــت التغيـــرات الحادثـــة فـــي نـــسبة انتـــشار هـــذا    
 االضطراب لدى األطفال فـي عمـر المدرسـة بنـاءً علـى تقـارير الوالـدين، وذلـك فـي الفتـرة مـا                     

 بنـسبة   ٢٠١٢-٢٠١١، حيث قُدر انتشار هذا االضـطراب فـي عـامي            ٢٠١٢-٢٠١١ حتى   ٢٠٠٧بين  
، ) طفـالً ٥٠ فـي كـل   ١( عاماً، أي ما يعادل ١٧-٦ لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  %٢

 لــدى %١٫١٦، حيــث بلــغ ٢٠٠٧وهــو عــال بــصورة واضــحة مقارنــة بالتقــدير الــذي تــم فــي عــام  
، كمـا لوحظـت هـذه      ) طفـالً  ٨٦ فـي كـل      ١(ة العمريـة، وهـو مـا يعـادل          األطفال في نفس الفئـ    

 لـدى  %١٫٨٢ إلى %١٫٣١من (الزيادة المستمرة لدى األطفال في جميع المجموعات العمرية     
 لــدى األطفــال %٢٫٣٩ إلــى %١٫٤٥أعــوام، ومــن ٩-٦األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين  

 لدى األطفال الـذين تتـراوح    %١٫٧٨ إلى   %.٧٣ عاماً، ومن    ١٣-١٠الذين تتراوح أعمارهم بين     
مـن  (، ولـدى اإلنـاث    )%٣٫٢٣ إلى   %١٫٨٠من  ( عاماً، ولدى األوالد الذكور      ١٧-١٤أعمارهم بين   

 . (٢٠١٣ ,Blumberg, Bramlett, Kogan, Schieve, Jones, & Lu)) %.٧٠ إلى    %.٤٩
توحد، والذين هـم فـي      ونتيجةً لهذا التزايد المستمر في أعداد األطفال ذوي اضطراب ال         

حاجــة إلــى التــدخل، عــرض العديــد مــن البــاحثين تــدريب وتعلــيم الوالــدين كــإجراء فعــال      
وبديل للتدخالت المباشرة من جانب المختـصين، وذلـك لزيـادة فـرص التعلـيم، والتعمـيم،                 
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 & ,Heitzman-Powell, Buzhardt, Rusinko)وتقليـل تكلفـة عـالج هـؤالء األطفـال      

Miller, مـن هـؤالء األطفـال،    %٧٠-٥٠وكنتيجة لتأثير السلوكات المضطربة فـي  ، (٢٠١٣ 
مثل نوبات الغضب، والعدوان، وعدم االمتثال، وإيذاء الـذات، وتـدمير الممتلكـات، والتهـور،               
وفــرط الحركــة، والتــي تتعــارض مــع اكتــساب وأداء مهــارات الحيــاة اليوميــة، حيــث يــتم       

لــسلوكات، أو االســتجابة لهــا، مثــل اســتخدام تعلـيم الوالــدين االســتراتيجيات لمنــع هــذه ا 
ــات       ــديم التعليمـ ــات تقـ ــزي، وفنيـ ــز التمييـ ــة، والتعزيـ ــات البيئيـ ــصرية، والمعالجـ ــداول البـ الجـ

(Bearss, Johnson, Handen, Smith, & Scahill, ٢٠١٣)  كمــا أن حاجــة هــؤالء ،
حيــاة، األطفــال إلشــراف ورقابــة الكبــار بــصورة مــستمرة خــالل الــسنوات المبكــرة مــن ال    

وقــضاءهم معظــم الوقــت مــع الوالــدين، يجعــل الوالــدين معلمــين أوائــل، بــصورة مباشــرة،    
، فخـالل  (١٩٩٩ ,Hart, & Risely)ألطفالهم أثناء اليوم في العديـد مـن األوضـاع الطبيعيـة     

الـــسنوات المبكـــرة تكـــون التفـــاعالت بـــين الوالـــدين والطفـــل متكـــررة ومتنوعـــة بـــصورة 
التغذيـة،  : مثـل (، والنشاط   )المنزل، والسيارة، ومحل البقالة   : مثل (كبيرة، بناءً على الموقع   

الوقت خالل اليوم، ومـزاج الطفـل       : مثل(، والعوامل األخرى    )واالرتداء، واللعب، واالغتسال  
، مما يسهل على الوالدين تعريض أطفالهم للعديد مـن فـرص الـتعلم علـى مـدار          )والوالدين

، وهــذا كلــه  (٢٠٠١ ,Symon)ين، ومقــدمي الخدمــة  الــساعة، خالفــاً للمختــصين، والمعلمــ   
يجعــــل مــــن الــــضروري إعــــداد بــــرامج أو دورات تدريبيــــة إلمــــداد الوالــــدين بالمعلومــــات، أو  
تعليمهم المهارات لمساعدتهم في تغييـر سـلوكهم، لتعـديل تفـاعالتهم مـع أطفـالهم                

(Schultz, Schmidt, & Stichter, ٢٠١١). 
كمعـــالجين امتـــدت عبـــر العقـــود األربعـــة الماضـــية، وفكـــرة االســـتفادة مـــن الوالـــدين 

باعتبار أن تعليم الوالدين يمكن أن يتصدى لمسألة التعميم، فمقدمو الخدمة يرون الطفل   
 في عدد مـن األوضـاع المقيـدة فقـط، مثـل غرفـة العيـادة، بينمـا يـستطيع الوالـدان                       -عادةً-

يـة، مثـل المنـزل، والمجتمـع،        تقديم فرص التعلم ألطفالهم في العديـد مـن األوضـاع الطبيع           
وبـــالرغم مـــن أن طبيعـــة إشـــراك الوالـــدين مـــن الممكـــن أن تختلـــف بـــصورة كبيـــرة عبـــر 
البــرامج، واألســر، واألطفــال، إال أن النمــوذج األكثــر شــيوعاً لمــشاركة الوالــدين هــو نمــوذج    
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تعلــيم الوالــدين، حيــث يــتعلم الوالــدان الفنيــات للعمــل مــع أطفــالهم، ومــن ثــم يـــستمر            
، (٢٠١٢ ,Steiner, Koegel, Koegel, & Ence)خل، حتـى فـي حالـة غيـاب المخـتص     التـد 

فاســتخدام بــرامج تعلــيم والــدي األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد التــسريعية والمختــصرة      
يسهم في استمرارية عالج أطفالهم، باكتساب هـؤالء األطفـال للمهـارات،      وتعميمهـا                   
(Stahmer, & Gist, ٢٠٠١; Vismara, Colombi, & Rogers, ٢٠٠٩; Nefdt, 

Koegel, Singer, & Gerber, حيث يقوم هذا التدخل على فكرة أن نمو الطفل ( ٢٠١٠ ،
مـــن الممكـــن أن يُـــسَهّل مـــن خـــالل تحـــسين معرفـــة واســـتراتيجيات الوالـــدين الخاصـــة     

، كما أن تـدريب الوالـدين علـى    (٢٠٠١ ,Knowlton, & Mulanax)بتفاعلهم مع أطفالهم 
لــسلوك، ونمــو المهــارات الوالديــة، لزيــادة إحــساس الوالــدين بالكفــاءة، يحــد مــن          إدارة ا

الــضغوط الوالديــة، ويحــسن ســلوكيات الطفــل ذي اضــطراب التوحــد، فاألطفــال يتعلمــون   
وينمــون فــي ســياق أســرهم، ممــا يجعــل مــن المنطقــي ضــرورة نقــل فنيــات التــدخل عبــر        

ــة تحــدث فيهــا    األوضــاع التــي يــشارك فيهــا كــل مــن األســرة والطفــل،        ــات الطبيعي فالبيئ
 ,Tonge, Brereton)أنــشطة الــتعلم، باعتبارهــا المكــان الــصحيح فــي الوقــت الــصحيح   

Kiomall, Mackinnon, & Rinehart, ٢٠١٢). 
 يجــد مــن Parent Education Programsوالمراجــع لتــاريخ بــرامج تعلــيم الوالــدين  

، لمواجهـة مـشكالت الطفولـة، مثـل     الباحثين مَن أقرّ ظهورها منذ ستينات القـرن الماضـي         
الــسلوكيات المــضطربة، واضــطراب فــرط الحركــة وصــعوبة االنتبــاه، والقلــق، والــصعوبات  
النمائية، واضطراب التوحد، وذلك للحد من هذه المـشكالت، وتحـسين مهـارات األطفـال،         

 ,Brookman-Frazee, Stahmer, Baker, Tsai)وزيــادة مهــارات وكفــاءة الوالــدين 

 عامـــاً لتعلـــيم والـــدي األطفـــال ذوي الـــسلوك  ٣٠ ومـــنهم مـــن أقـــر ظهورهـــا منـــذ  ، (٢٠٠٦
المضطرب، وذوي اإلعاقـة الفكريـة فـي مرحلـة مـا قبـل المدرسـة، وحتـى مرحلـة المراهقـة            

(Bearss, Johnson, Handen, Smith, & Scahill, ٢٠١٣)    وآخـرون يؤكـدون ظهورهـا ،
حوا أن األطفال الـذين تـم تـدريب والـديهم         ، والذين أوض  ١٩٧٣على يد لوفاس، وزمالئه، عام      

على إدارة التدخل استمروا في تحقيق المكاسب، بينما األطفال الذين تمت إعـادتهم إلـى           
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الوضع المؤسسي فقدوا المهارات التي اكتسبوها سـابقاً، حيـث تعمـل هـذه البـرامج علـى                  
 العنايــة بالــذات، تحــسين العالقــة بــين الطفــل ووالديــه، وزيــادة مهــارات التواصــل، ومهــارات

ــاه المتـــــرابط، والمهـــــارات االجتماعيـــــة، وتقليـــــل الـــــسلوكيات غيـــــر المالئمـــــة،        واالنتبـــ
والسلوكيات التكرارية والمقيدة، وزيادة التعميم، والمحافظة على المهارات المكتـسبة           
عبر الوقت لدى أطفالهم، وتحسين جودة حيـاة األسـرة بتقليـل الـضغوط الوالديـة، وزيـادة        

 ,٢٠٠٦ ,Ingersoll & Dvortcsak)الدين بقدرتهم على التأثير في نمو أطفـالهم تفاؤل الو

Steiner, Koegel, Koegel, & Ence, حيـث تعتمـد هـذه البـرامج علـى توسـط       ( ٢٠١٢ ،
الوالــدين وتعلــيمهم تعزيــز الــسلوكيات االجتماعيــة ألطفــالهم، وإتاحــة الفــرص البيئيــة         

 .(٢٠١١ ,Jull, & Mirenda)لتسهيل تفاعلهم مع أقرانهم
وعلى المستوى المؤسـساتي أقـر المركـز القـومي األمريكـي للبحـوث ضـرورة تـضمين                  
تعلــيم الوالــدين فــي بــرامج التــدخل الــشاملة لتحــسين التواصــل، والــسلوك االجتمــاعي،          
وخفض السلوك المضطرب، وزيادة التعميم لدى األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد، وتقليـل               

ــادة الــدعم    العالجــي للطفــل، حيــث إن والــدي هــؤالء األطفــال أكثــر     تكلفــة الخــدمات، وزي
، ألنهــا فعالــة فــي تعلــيمهم اســتخدام  (٢٠١١ ,Steiner)حاجــةً إلــى بــرامج تعلــيم الوالــدين  

ــة    ــات الــــسلوكية المتنوعــ ــراءات، والفنيــ ــي، والتــــشكيل،  : مثــــل(اإلجــ ــز، والتالشــ التحفيــ
مــــــع  ) لمداومــــــة والتسلــــــسل، والتعزيــــــز، والعقــــــاب، وجمــــــع البيانــــــات، والتعمــــــيم، وا     

 ,Crockett, Fleming ,٢٠٠٧ ,Crockett, Fleming, Doepke, & Stevens)أطفـالهم 

Doepke, & Stevens, فتدريب الوالدين كمعـالجين يزيـد كميـة الـدعم لألطفـال      (٢٠٠٧ ،
 .(٢٠٠١ ,Symon)الذين يحتاجون تدخالً فردياً مكثفاً، ويزيد في معدالت تقدمهم 

ت لبــرامج تعلــيم الوالــدين، منهــا تعريفهــا بأنهــا األنــشطة  وهنــاك العديــد مــن التعريفــا
النظاميــة التــي يقــوم المختــصون بتطبيقهــا لمــساعدة الوالــدين فــي تحقيــق أهــداف ونتــائج  

 ,Mahoney, Kaiser, Girolametto, MacDonald, Robinson) محددة مع أطفالهم

Safford, et al., لوالـدين لزيـادة صـحة،    ، أو التـدخالت التـي تهـدف تحـسين مهـارة ا     (١٩٩٩
وأمان، ونمو أطفـالهم، حيـث يـتعلم الوالـدان كيفيـة التعامـل مـع الـسلوكيات المـشكلة،                    
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وزيادة االستقاللية في مهارات الحياة اليومية، وتشجيع التواصل الوظيفي، وزيادة مهارات 
ــه عليهــا،          ــدى الطفــل، ممــا يــساعده فــي اكتــساب المهــارات، وتــسهيل محافظت اللعــب ل

، (٢٠٠١ ,Matthews, & Hudson)تعميمها عبـر األشـخاص، واألوضـاع، والـسلوك     وزيادة 
والتقيــيم الــوظيفي، والمبــادئ الــسلوكية، وإجــراءات زيــادة التواصــل االجتمــاعي، وهنــاك      
العديد من الطرق، ووسائل اإلعالم التي تستخدم لزيادة الحـصول علـى التـدريب، وتـشمل                

ــدين باســتخدام الكمبيــوتر،   هــذه الطــرق بــرامج الفيــديو، وبــرامج التــ    دريب الــسلوكي للوال
وبرامج التدريب المكثـف لمـدة أسـبوع ألسـر األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد فـي المنـاطق                

 .(٢٠١٣ ,Heitzman-Powell, Buzhardt, Rusinko, & Miller)البعيدة جغرافياً 
ي تختلف  كما يوجد العديد من نماذج تعليم والدي األطفال ذوي اضطراب التوحد، والت           

فــي كميـــة التـــدخل، وطريقــة تقـــديم العـــالج، والمكونــات العالجيـــة المقدمـــة، والمتلقـــين    
، وبــالرغم مــن أن معظــم بــرامج  (٢٠٠٥ ,Marcus, Kunce, Schopler)المــستهدفين 

مـشكالت  : مثـل (تعليم الوالدين تميل إلى مواجهة األعراض األساسية الضطراب التوحد          
، فـإن  )عدم االمتثال، والعدوان: مثل( أو السلوك المشكل   ،)التواصل والتفاعل االجتماعي  

) النوم، واستخدام الحمَّـام، والتغذيـة  : مثل(هناك برامج أخرى تواجه حاالت أكثر تحديداً    
(Steiner, Koegel, Koegel, & Ence, ٢٠١٢). 

  إلى البرامج والـدورات التدريبيـة المـصممة إلمـداد          -أيضاً-وتشير برامج تعليم الوالدين   
الوالــدين بالمعلومــات، وتعلــيمهم المهــارات وجهــاً لوجــه، وتتــضمن تــأثيرات إيجابيــة علــى    

مثــل (األطفــال ذوي اإلعاقــات، ووالــديهم، وتــستخدم المحاضــرات فــي موضــوعات محــددة  
فهم اضطراب التوحد، ومبـادئ إدارة الـسلوك، والخـدمات المتاحـة، واسـتراتيجيات زيـادة              

جتماعيــة، وإدارة الــضغوط ومــشكالت الــصحة النفــسية  مهــارات التواصــل، والمهــارات اال
، والمناقشات الجماعية، والنمذجة، ولعب الدور، ومـشاهدة أشـرطة الفيـديو،        )لدى الوالدين 

، (٢٠١٣ ,Chiang)وحــل المــشكالت، والواجبــات المنزليــة، وبنــاء العالقــات بــين الوالــدين     
درة علــى تطبيــق إجــراءات     يكــسب الوالــدين القــ   -مــثالً -فالتــدريب الــسلوكي للوالــدين   

تحليــل الــسلوك التطبيقــي مــع أطفــالهم فــي المنــزل وجهــاً لوجــه، مثــل أن يقــدم الوالــدان   
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: مثـل (ألطفالهم العديد من المهام التعليمية المنفصلة، مثل اتبـاع األوامـر خطـوةً بخطـوة         
، )ب: أ، قــل: قــل: مثــل(، والقيــام بالتقليــد اللفظــي  )أشــر إلــى الكــرة الحمــراء، المــس أنفــك  

ومطابقة األشياء، وبعد تقديم كل توجيه إما أن تتم مكافأة الطفـل، بعـد إعطـاء اإلجابـة                  
الــصحيحة، أو يــتم عقابــه بعــد إعطــاء إجابــة خاطئــة، كمــا تتــضمن بــرامج تعلــيم الوالــدين     

 ,Symon)تعلــيمهم الــدفاع عــن أطفــالهم، وإمــداد اآلبــاء اآلخــرين بالمعلومــات والــدعم    

٢٠٠١). 
البــرامج الفرديــة لتعلــيم الوالــدين : امج تعلــيم الوالــدين إلــى نــوعينويمكــن تقــسيم بــر

Individualized Parent Education Programs:       ًوتتكـون مـن جلـسات فرديـة وجهـا
ــاءً علــى          ــدما تــصمم بن ــدةً عن ــدين والطفــل، وهــذه االســتراتيجية تــصبح مفي لوجــه مــع الوال

ة الراجعــة، والجلـسات الفرديــة  احتياجـات الطفـل، وعنــدما تؤكـد علــى الممارسـة والتغذيـ     
، وذلـك   )المنـزل، واألوضـاع المجتمعيـة     : مثـل (من الممكـن أن تعقـد فـي أي مكـان مناسـب              

واألســـلوب الـــشائع لتعلـــيم الوالـــدين االســـتراتيجيات . للمـــساعدة فـــي تعمـــيم المهـــارات
التعلـيم التـوجيهي، وعـرض     -١: المحددة في التعلـيم الفـردي للوالـدين هـو الـذي يجمـع بـين               

ــة؛ا ــواد المكتوبـ ــدة؛  -٢لمـ ــراءات الجديـ ــة، أو وصـــف اإلجـ الممارســـة الحيـــة مـــع  -٣النمذجـ
 .(٢٠٠٧ ,Gillette, & LeBlanc)التغذية الراجعة الفورية 

 Group and Distanceوتمثل النوع الثاني في البـرامج الجماعيـة، والبـرامج عـن بعـد      

Programs :        دعم االجتمـاعي، وتخفيـف   وتتميز بالعديد من المزايـا، مـن حيـث التكلفـة، والـ
الضغوط، وبالرغم من أن البرامج الجماعية تتيح المعلومات المتعلقة بـالبرامج الفرديـة، إال              

 فـي هـذه المجموعـات، ممـا يجعلهـا فرصـة فريـدة للـتعلم             -غالبـاً -أن األطفال ال يحـضرون      
الرســـمي، فعلـــي ســـبيل المثـــال تتـــضمن بعـــض البـــرامج الجماعيـــة أشـــرطة فيـــديو لعمـــل   

الدين مع أطفالهم، ويتم إعطـاء التغذيـة الراجعـة للوالـدين داخـل سـياق الجماعـة بنـاء                الو
ويتم في هـذه البـرامج الجماعيـة إتاحـة الفـرص للوالـدين للـتعلم          . على أشرطة الفيديو هذه   

من األعضاء اآلخرين في المجموعة، حيث تعمل المجموعة على زيادة الدعم االجتمـاعي         
احثون إلى نتائج واعـدة بخـصوص بـرامج تلقـي تعلـيم الوالـدين               للمشاركين، كما توصل الب   
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عبر برنامج مؤتمرات اإلنترنـت، كمـا أن هنـاك عـدداً مـن مواقـع اإلنترنـت التـي تتـيح العديـد                       
 ,Steiner, Koegel)من الخدمات للوالدين والمهنيين بخصوص التدريب، وإدارة البرنـامج  

Koegel, & Ence, ادث فـي التكنولوجيـا دوراً واضـحاً فـي     ، حيـث لعـب التطـور الحـ    (٢٠١٢
ــديو، وأســطوانات الفيــديو           ــد أجهــزة الفي ــيم الوالــدين، وذلــك مــع تزاي تطــوير تــدخالت تعل
الرقمية، واستخدام برامج التدريب التكنولوجي الموجهة ذاتياً، وبـرامج شـبكة اإلنترنـت،             

 ,Steiner, Koegel, Koegel, & Ence)والتـي أصـبحت نموذجـاً واعـداً لتعلـيم الوالـدين      

٢٠١٢). 
وبـــرامج الـــتعلم الموجـــه ذاتيـــاً، والتـــي بـــدأت مـــن خـــالل التعليمـــات بواســـطة الفيـــديو، 
استخدمت بصورة فعالة في كل من العنايـة الـصحية، واألوضـاع التعليميـة، لتغييـر وتعلـيم            

وتقـوم هـذه البـرامج علـى فكـرة مؤداهـا أن الفـرد مـن                 . السلوكيات للعديد مـن األشـخاص     
 يـــتعلم المهـــارات كـــي يعـــدل ســـلوكه الخـــاص بـــصورة مـــستقلة، وهـــي تعـــد  الممكـــن أن

ــدي األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد،         ــدريب التمهيــدي لوال ــاً لتقــديم الت أســلوباً فعــاالً وعملي
ســـواء الـــذين ينتظـــرون مـــن أجـــل الحـــصول علـــى خـــدمات التـــدخل الـــذي يتبـــع عمليـــة            

 فيهـــا علـــى العالجـــات التـــشخيص، أو الـــذين وجـــدوا فـــي أمـــاكن ال يـــستطيعون الحـــصول
 .(٢٠١٠ ,Nefdt, Koegel, Singer, & Gerber)المدعومة إمبريقياً

ويستطيع المختصون تطوير العديد من االستراتيجيات كي تستخدمها األسـر خـالل            
ــدي       ــتخدام الوالــ ــضغوط، وتــــسهيل االســ ــل الــ ــة، وذلــــك لتقليــ ــة اليوميــ ــا الروتينيــ أعمالهــ

 االســـتفادة مـــن نمـــاذج العـــالج خـــالل البيئـــة  لالســـتراتيجيات العالجيـــة، وذلـــك مـــن خـــالل 
، فعلـى سـبيل المثـال إذا كـان الـسلوك المـستهدف       (٢٠٠٦ Yoder, & Stone)الطبيعيـة  

هــو زيــادة حــصيلة المفــردات اللغويــة لــدى الطفــل، فــإن الوالــدين يــستطيعون أن يــوفروا            
ل هـذا الـسياق     الفرص لتعليم اللغة إذا كان الطفل جائعاً، ويريد تناول وجبة خفيفة، وخال           

يــستطيع الوالــدان إعطــاء الطفــل االختيــار بــين عناصــر الوجبــات الخفيفــة، ووضــع تــسمية   
للعنصر الذي اختاره الطفـل، والطلـب منـه أن يكـرر اسـم العنـصر المـستهدف، وبعـد ذلـك                      
إعطاء العنصر كمعزز طبيعي، والعديد من فرص التعليم هـذه مـن الممكـن أن تطبـق فـي                   
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 & ,Steiner, Koegel, Koegel) فـي الـسيارة، وأنـشطة اللعـب     الـدخول : سـياقات، مثـل  

Ence, ٢٠١٢). 
ــدين ينظــر إلــى مــدربي     (٢٠٠٥ ,Symon)ويوضــح ســايمون    أنــه فــي بــرامج تعلــيم الوال

ــدين كمتعلمــين، ويقــوم مــدربو          ــى الوال ــراء، أو معلمــون، وينظــر إل ــى أنهــم خب ــدين عل الوال
داد األســرة بالمعلومــات، ويكــون الهــدف   الوالــدين بــشرح ونمذجــة الفنيــات للوالــدين، وإمــ   

بالنسبة للوالدين هو استيعاب المعلومـات، وتعلـم اسـتخدام الفنيـات بأنفـسهم، كمـا أن               
بعض بـرامج تعلـيم الوالـدين تثـري دور الوالـدين مـن مجـرد كـونهم متعلمـين إلـى كـونهم                        

  مجموعـة (٢٠٠٣ ,Kaiser, & Hancock)شركاء متعاونين، وقـد حـدد قيـصر وهـانكوك     
ــدين، وهــذه المهــارات هــي       ــضرورية لمعلمــي الوال الفهــم المــتقن  : مــن المهــارات القبليــة ال

إلجـراءات التـدخل، ونمـوذج الــتعلم التعـاوني واالسـتجابي، والطالقــة فـي العـرض، وتقــديم        
التغذيــة الراجعــة الفوريــة للوالــدين، والقــدرة علــى تفريــد برنــامج التــدخل، وتقيــيم التقــدم،     

إليجابيـــة المحـــسوسة، وبنـــاء األلفـــة مـــن خـــالل االعتـــراف بمـــشاعر واســـتخدام األمثلـــة ا
 .، واالستماع إلى مخاوف الوالدين)الشعور بالذنب، واإلحباط: مثل(الوالدين 

أن (٢٠١٠ ,Keen, Couzens, Muspratt, & Rodger) وأوضــح كــين، وآخــرون 
داً مـــن القـــصور فـــي المهـــارات االجتماعيـــة لـــدى األطفـــال ذوي اضـــطرب التوحـــد يعـــد واحـــ 

المنبئــات الثابتــة بالــضغوط لــدى والــدي هــؤالء األطفــال، وبينمــا تتــأثر األمهــات بالمــشكالت    
االنفعاليـــة، ومـــشكالت األكـــل والنـــوم لـــدى الطفـــل، يتـــأثر اآلبـــاء بالـــسلوكات الخارجيـــة  
للطفل، وتسهم برامج تعليم الوالـدين فـي مـساعدتهم علـى التغلـب علـى هـذه الـضغوط،               

ل المعزز والبديل، والترتيب البيئي، وإتاحة الفرصـة، والتقليـد، واتخـاذ            فاستراتيجيات التواص 
الــدور فنيــات يــستخدمها الوالــدان فــي تفــاعالتهم اليوميــة مــع أطفــالهم لتــشجيع نمــوهم  
االجتمــاعي، والتواصــلي، ممــا يــوفر لهــؤالء األطفــال بيئــات منزليــة تثــري نمــوهم االجتمــاعي   

للصعوبات المضاعفة المرتبطة بالخبرات الوالدية      -في الوقت نفسه  -والتواصلي، وتتصدى   
 .    حول الضغوط والكفاءة
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وتقدم برامج تعليم الوالـدين العديـد مـن الفوائـد المهمـة للطفـل، واألسـرة، مـن حيـث                  
مساعدة الطفل علـى تعمـيم المهـارات التـي اكتـسبها، واإلبقـاء عليهـا، وتحـسين جـودة                  

وزيــادة أوقــات الراحــة والترفيــه؛ وتفــاؤل الوالــدين  الحيــاة األســرية بتقليــل الــضغط الوالــدي،  
بقدرتهم على التأثير في نمو أطفالهم، وتعلـيمهم مهـارات اللغـة اللفظيـة، والتواصـل غيـر              

ــاء الــسنوات    (٢٠٠٧ ,Ingersoll, & Gergans)اللفظــي  ــادة وفــرة التــدخالت، فأثن ، وزي
والتفـاعالت الطبيعيـة    المبكرة من حياة الطفل تكون هنـاك حاجـة للمراقبـة المـستمرة،              

بين الطفل والوالدين، واإلجراءات المعتادة التي تحدث خالل اليوم تتنوع وتتكرر، وعنـدما    
 ,Koegel)تـستخدم بفعاليــة مــن الممكــن أن تمــد بعــدد هائـل مــن فــرص الــتعلم الفعــال   

Symon, & Koegel, كمــا تــسهم هــذه البــرامج فــي تقليــل أعــراض االكتئــاب،  (٢٠٠٢ ،
ال غيــر المقبــول، والمــشكالت األســرية، والــضغوط المرتبطــة بمحدوديــة    وخفــض االنفعــ

 ,Brookman-Frazee, & Koegel)الفرص المتاحـة، وزيـادة فعاليـة الـذات لـدى الوالـدين       

٢٠٠٤, Oosterling, Visser, Swinkels, Rommelse, Donders, Woudenberg et 

al., اضـطراب التوحـد، وتعلـيم الوالـدين     ، وزيادة السلوك التكيفي لـدى األطفـال ذوي   (٢٠١٠
ــة       ــة المالئمــ ــتجابات الوظيفيــ ــسلوك، واالســ ــستقلة للــ ــة المــ ــات الوظيفيــ ــراء التقييمــ إجــ
ألطفـــالهم، ممـــا يـــسهم فـــي زيـــادة الـــسلوك المالئـــم، وتعزيـــز التعمـــيم، وإمـــداد الوالـــدين 

، وبنـاءً علـى ذلـك أصـبح     (١٩٩٩ ,Frea, & Hepburn)بأساليب إدارة سـلوكيات أطفـالهم   
والـدان جـزءاً ال يتجـزأ مـن ممارسـات التــدخل مـع األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد، ألنهــم          ال

يؤدون دوراً محورياً في دعـم تواصـل، وإدارة سـلوك هـؤالء األطفـال، وتعلـيمهم يقلـل مـن                     
عدد الخدمات التي تخرج الطفل من المنزل، أو األوضـاع المجتمعيـة األخـرى، وتكلفـة هـذه                  

 ,Rocha, Shreibman) قت الذي يقـضيه فـي البيئـات الطبيعيـة     الخدمات ومن ثم تزيد الو

& Stahmer, ٢٠٠٧) . 
وفي برامج تعليم الوالدين يجب التأكد من ممارسة الوالدين للمهارات بدالً مـن قـضاء        
وقــت طويــل فــي نمذجــة اإلجــراءات، وهــذا يعــد نقطــةً مهمــةً للوالــد المعلــم، وباإلضــافة إلــى 

ــدين التقليــل مــن التواصــل الــسلبي     ممارســة المهــارات خــالل الجلــس   ات، فــإن تعلــيم الوال
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، وإظهــار الحمــاس، واتبــاع قيــادة الطفــل فــي أنــشطة اللعــب هــي  )النقــد، والــسخرية: مثــل(
ــضاً-مكونـــات  ــائج الناجحـــة الخاصـــة بـــسلوكيات    -أيـ ــدين ذوات النتـ ــرامج تعلـــيم الوالـ  لبـ

 .(٢٠١٢ ,Steiner, Koegel, Koegel, & Ence)ومهارات الوالدين 
ومــن أجــل أن يــصبح تــدريب الوالــدين متقــبالً كمكــون قــانوني وضــروري فــي تعلــيم           
األطفال ذوي اضطراب التوحد في عمر ما قبل المدرسة، فإن الباحثين يحتاجون إلى إتاحة       
نماذج تدريب الوالدين، والتي من الممكن أن يتبناها بـسهولة معلمـو التربيـة الخاصـة الـذين                  

ــون فــي النظــام العــام،     ــتم إمــدادهم      يعمل ــاجون أن ي ــة الخاصــة يحت كمــا أن معلمــي التربي
بالتعليمــات الــصريحة حــول اســتراتيجيات التــدريس للوالــدين، وكيفيــة العمــل مــع األســر،   

 .(٢٠٠٦ ,Ingersoll & Dvortcsak)واستراتيجيات تعلم الكبار، ومهارات التدريب 
 بمـسألة   - أساسـية  بـصورة -والعقبات التي تحـول دون إتاحـة تعلـيم الوالـدين تـرتبط              

النشر، والتعميم، والتدريب، فمعظم برامج تدريب الوالدين القائمة على الدليل ليـست فـي               
ــة اســتخدام           ــى كيفي ــدريب المعلمــين عل ــتم ت ــادر أن ي ــه مــن الن ــاول المعلمــين، كمــا أن متن

ومعظــم معلمــي التربيــة الخاصــة، خاصــةً مــن يعمــل مــع         . اســتراتيجيات تعلــيم الوالــدين   
ين وصــلت أعمــارهم ثــالث ســـنوات أو أكثــر، تــم تــدريبهم علــى العمــل مـــع         األطفــال الــذ  

األطفــال، ولــيس الكبــار، وهــم يفتقــرون إلــى معرفــة كيــف يــتعلم الكبــار، وفنيــات تــدريس  
المهارات المحددة للوالدين، كما أن هناك عدم تناسب بين نماذج تعليم الوالدين الحاليـة       

لتربيــة الخاصــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة  القائمــة علــى التــدريب، وبنــاء معظــم بــرامج ا 
بالنــسبة لألطفـــال ذوي اضـــطراب التوحـــد، ومعظـــم نمــاذج تـــدريب الوالـــدين القائمـــة علـــى   
التجريب يتم تطبيقها بصورة فردية مع الوالد، والطفل، ومعلم الوالدين مرة أو مرتين كـل      

لـة الطفولـة المبكـرة    أسبوع عبر العديد من األشـهر، بينمـا بـرامج التربيـة الخاصـة فـي مرح            
لألطفال ذوي اضطراب التوحد تقدم بصورة نموذجية في وضع الصف، ممـا يتـيح وقتـاً قلـيالً                  

 مع الوالد، والطفل، وهذا االختالف يجعـل مـن          -بصورة فردية -جداً للمعلمين كي يتقابلوا     
الــصعب علــى معظــم معلمــي التربيــة الخاصــة وضــع تــصور باســتخدام هــذه النمــاذج داخــل   

 .(٢٠٠٦ ,Ingersoll & Dvortcsak)هم برامج
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ويعــد التــدريب علــى االســتجابة الجوهريــة أحــد التــدخالت الفعالــة المــستخدمة مــع          
األطفـــال ذوي اضـــطراب التوحـــد فـــي ســـياق نمـــوذج تعلـــيم الوالـــدين، وهـــو نمـــوذج تـــدخل  
ــؤدي         ــي يـ ــة، والتـ ــارات الجوهريـ ــسلوكات، والمهـ ــى الـ ــز علـ ــامي يركـ ــي نظـ ــلوكي طبيعـ سـ

-اكتـساب مهـارات أخـرى غيـر مـستهدفة، خاصـةً التفـاعالت االجتماعيـة            اكتسابها إلـى    
إضـــافة االهتمامـــات، والـــضبط (التواصـــلية، وذلـــك مـــن خـــالل التركيـــز علـــى اختيـــار الطفـــل 

، وتوفير الفـرص للطفـل كـي يحقـق الـسلوك المـستهدف، والتعزيـز الطبيعـي،                  )المشترك
ب علـى االسـتجابة الجوهريـة    ويتـألف التـدري  . (٢٠١٢ ,Roxburgh & Karbone)والجماعي 

من فنيات التدريب على المحاولة المنفصلة، وتحليل السلوك التطبيقي، حيث يـتم إعطـاء          
التعليمات الواضحة المناسبة للمهمة، والمهـام التـي يـستطيع الطفـل القيـام بهـا مـسبقاً،                  

ة، والتـي  ويتم اختيار المهام التي تمثل أشـياء يحـب الطفـل القيـام بهـا، ويتبـع ذلـك النتيجـ           
 .(٢٠٠٩ ,National Autism Center)تعتمد على االستجابة 

 Parent-Child Interactionويعتبـــر العـــالج بالتفاعـــل بـــين الوالـــدين والطفـــل      

Therapy   والــذي يركــز علــى عــالج الــسلوكات المــضطربة لــدى األطفــال، نموذجــاً لتعلــيم ،
ج باللعــــب، والفنيــــات وتــــدريب والــــدي األطفــــال ذوي اضــــطراب التوحــــد، يــــستخدم العــــال 

السلوكية لتحسين العالقة بين الوالـدين والطفـل، حيـث يـتعلم الوالـدان مـن خاللـه كيـف                    
 ,Heitzman-Powell, Buzhardt)يــصبحون أكثــر فعاليــة فــي إدارة ســلوك أطفــالهم  

Rusinko, & Miller, ٢٠١٣). 
 (٢٠١١ ,Boyd, McDonough, Rupp, Khan, & Bodfish)وقـام بويـد، وآخـرون    

العــالج المطبـــق بواســطة األســـرة لعـــدم   "تــصميم برنـــامج لتعلــيم الوالـــدين أُطلــق عليـــه    ب
، )المحاوالت المنفـصلة : مثل(، وفيه استُخْدِمَ كلٌ من التعليم المباشر    "المرونة السلوكية 

، وذلــك لعــالج  )اســتراتيجيات الــتعلم المــضمنة : مثــل(وطــرق الــتعلم الــسلوكي الطبيعــي   
وكانــت أهــداف هــذا البرنــامج .  األطفــال ذوي اضــطراب التوحــدالــسلوكيات التكراريــة لــدى

تعليم الوالدين ومقدمي الرعاية النظر إلى السلوكات التكراريـة باسـتخدام           -أ: متمثلة في 
النموذج النمائي العـصبي، والـذي يتنـاول هـذه األعـراض كجـزء مـن اضـطراب مقـره الـدماغ،                   
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-يميــة، وتجريبيــة محــددة؛ ب حيــث يكــون مــن الممكــن أن يتغيــر مــن خــالل خبــرات تعل    
ــة         ــد اإلشــارات البيئي ــدان تحدي ــتعلم الوال ــسات، حيــث ي ــة إدارة الجل ــدين كيفي ــيم الوال تعل
المحتملة التي تثير أعراض الطفل، وبعد ذلك يقومون بتعلـيم أطفـالهم منـع الـسلوكيات            

ــة؛ ج      تعلــيم -التكراريــة فــي وجــود هــذه اإلشــارات، واســتبدالها بــسلوكيات تكيفيــة بديل
الــدين كيفيــة تــضمين هــذا البرنــامج فــي األعمــال اليوميــة ألطفــالهم كأســلوب لتقليــل       الو

 .التكييف والتعزيز الوالدي للسلوكيات التكرارية، وتكثيف البرنامج
 أنــه (٢٠١٣ ,Meadan, Meyer, Snodgrass, & Halle)وأوضــح ميــدان وآخــرون 

تربويـة األمريكـي، تـم تطـوير        بدعم من اإلدارة األمريكية للتربية، وكـذلك معهـد العلـوم ال           
-Parentمـــــــشروع برنـــــــامج اســـــــتراتيجيات التواصـــــــل المطبقـــــــة بواســـــــطة الوالـــــــدين 

Implemented Communication Strategies (PiCS)  لتحــسين مهــارات التواصــل 
االجتماعي لدى األطفال الصغار ذوي اضطراب التوحد، وذوي االضطرابات النمائيـة األخـرى،              

ــديهم لغــة تع   ــذين ل ويركــز هــذا المــشروع علــى تطــوير اســتراتيجيات     . بيريــة محــدودة وال
التـــدريس القائمـــة علـــى األســـرة، والمطبقـــة بواســـطة الوالـــدين، وذلـــك مـــن خـــالل تعلـــيم  
الوالدين استراتيجيات التدريس الطبيعية، والبصرية، والتي يمكن تعميمها عبر العديد من           

 ويتـضمن هـذا المـشروع العديـد         .فرص التواصل الطبيعـي التـي يـستخدمونها مـع أطفـالهم           
التـدريس فـي البيئـة الطبيعيـة للطفـل      -أ: من الممارسات الجيدة في التدخل المبكـر، وهـي    

استخدام اسـتراتيجيات التـدريس القائمـة علـى البحـث إلثـراء سـلوك               -؛ ب )المنزل: مثل(
تطـوير  التعاون مـع الوالـدين ل   -؛ ج )استراتيجيات التدريس البيئي  : مثل(التواصل االجتماعي   
 .وتطبيق التدخل

 ,McConachie, Randle, Hammal, & Couteur)وأشـار ماكوناتـشي، وآخـرون    

 Theبرنــامج أكثــر مــن مجــرد كلمــات   "-أيــضاً- إلــى أن مــن بــرامج تعلــيم الوالــدين  (٢٠٠٥

More Than Words Program"       والـذي تـم تـصميمه بواسـطة مركـز هـانين ،Hanen 

Centre     ويهـدف هـذا البرنـامج إلـى تـسهيل          . وي اضـطراب التوحـد     في كندا ألسر األطفال ذ
مهارات الوالدين في التفاعل االجتماعي مع أطفالهم، وبناء تواصل ناجح مـن خـالل زيـادة               
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مثل أغاني العمل مـع     (قدرة الوالدين على مالحظة الطفل، وإشراكه في إجراءات منظمة          
 ومهـام العنايـة بالطفـل مـن       ، واستخدام الفـرص الطبيعيـة، مثـل المهـام األسـرية،           )الطفل

 .  أجل تحسين االنتباه المترابط للطفل خالل اليوم
وألهمية برامج تعليم الوالدين فقد عني البحث التربـوي بتنـاول هـذا الموضـوع للوقـوف          
على مدى فعاليتها في تحسين الحالة النفسية للوالدين، وكذلك تحـسين حالـة أطفـالهم               

درة والدي هـؤالء األطفـال علـى تطبيـق االسـتراتيجيات      ذوي اضطراب التوحد، وتبين مدى ق  
والفنيات التي تساعدهم في إكساب أطفالهم العديد من المهارات، والحد من العديد من             

 .     المشكالت السلوكية التي تواجههم
 مقارنـة تـدريب الوالـدين بواسـطة     (١٩٩٥ ,Neef)وفي هذا السياق هدفت دراسة نيـف  

تكونـت عينـة الدراسـة      . ، وتدريبهم بواسطة مختصين محترفين    )والدين آخرين (أقرانهم  
مـن آبـاء األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد تلقـوا تـدريباً علـى العـالج                   ) ٦(من أمهات، و  ) ٢٠(من  

مــن الوالــدين يمثلــون مجموعــة ) ١٤(الــسلوكي، خاصــةً التــدريب علــى المحاولــة المنفــصلة، و
وتــضمن التــدريب فــي . موعــة المحتــرفينمــن المختــصين يمثلــون مج) ١٢(تــدريب األقــران، و

ــدرب، والممارســـة         ــل، ونمـــوذج المـ ــول تعلـــيم الطفـ ــوعتين مناقـــشة برتوكـ ــا المجمـ كلتـ
ــصحيح   ــى األداء الـ ــاء علـ ــررة، والثنـ ــال     . المتكـ ــي كـ ــدين فـ ــة أن الوالـ ــائج الدراسـ ــحت نتـ أوضـ

، كمـا أنهـم   %٨٥المجموعتين اكتسبوا مهارات العـالج الـسلوكي المـستهدفة، بنـسبة          
ا في االستخدام الصحيح للمهارات في فترة المتابعة، ومن ثم أوضحت نتائج هـذه             استمرو

 .الدراسة أن خصائص المدرب قد ال تؤثر في اكتساب الوالدين للمهارات بصورة دالة
 توضيح قدرة الوالدين علـى  (١٩٩٩ ,Frea, & Hepburn)وتناولت دراسة فريا، وهبيرن 

وظيفي، وإعداد التدخالت بصورة مـستقلة، وذلـك مـن          تعلم المهارات المرتبطة بالتقييم ال    
خالل تقييم قدرتهم على استخدام قائمة تعلم أداء التقييم الوظيفي الوصفي، وقـدرتهم    

أوضــحت نتــائج الدراســة نجــاح . علــى إنتــاج ســلوكات بديلــة، وتعلمهــم ســلوكيات جديــدة
 بـصورة مـستقلة،     أحد األسر في استخدام معلومات التقييم الوظيفي إلعداد تدخل فعـال          
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بينمــا طلبــت األســرة الثانيــة جلــسة تعليميــة مختــصرة حــول إجــراءات التحفيــز لتطبيــق        
 .التدخل بفعالية

 علــى فحــص تــأثير تــدريب (٢٠٠٢ ,Moes, & Frea)وركــزت دراســة مــويس، وفريــا 
الوالــدين علــى التواصــل الــوظيفي، والمحاولــة المنفــصلة فــي تكــرار األطفــال ذوي اضــطراب    

تــم تــدريب الوالــدين علــى إتقــان المهــارات بنــسبة  . لوك المــشكل، والتواصــلالتوحــد للــس
.  مــن خــالل النمذجــة الحيــة للمــدرب، والممارســة المتكــررة مــع التغذيــة الراجعــة         %٨٠

أوضــحت نتــائج الدراســة أن الوالــدين تعلمــوا أن يعــدوا البيئــة فــي أوقــات صــعبة كــي يزيــدوا    
زات، والتعزيـــز فـــي إطـــار التـــدريب علـــى  التواصـــل الـــوظيفي للطفـــل، وكـــي يطبقـــوا المحفـــ 

 .المحاولة المنفصلة
 تقيـيم  (٢٠٠٢ ,Koegel, Symon, & Koegel)وحاولـت دراسـة كويجـل، وآخـرين     

برنــامج مكثــف لمــدة أســبوع متمركــز علــى تعلــيم الوالــدين، يعلمهــم اإلجــراءات الالزمــة    
 الدراسـة مـن     تكونت عينة . لتحسين التواصل االجتماعي ألطفالهم ذوي اضطراب التوحد      

تـم تجميـع البيانـات حـول     . ممثلين لخمـسة أسـر مـن أسـر األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد            
تطبيق الوالـدين للـسلوكات المـستهدفة باسـتخدام إجـراءات تـدريس تحفيزيـة محـددة                 

أوضـحت نتـائج الدراسـة تحـسناً فـي اسـتخدام          . خاصة بالتدريب على االستجابة الجوهرية    
عور االنفعــالي للوالــدين، واللغــة التعبيريــة للطفــل أثنــاء جلــسة   الوالــدين لإلجــراءات، والــش 

ــا         ــم تعميمهـ ــة تـ ــرات اإليجابيـ ــذه التغيـ ــحت أن هـ ــا أوضـ ــبوعية، كمـ ــدين األسـ ــيم الوالـ تعلـ
 .لمجتمعات منازل األسر، وتم اإلبقاء عليها عبر الوقت

 ,Brookman-Frazee, & Koegel)فـرازي، وكويجـل   -وهـدفت دراسـة بروكمـان   

 تأثيرات تدخل تعليم الوالدين، والذي يشمل المبادئ المحددة في الدراسـات        مقارنة (٢٠٠٤
ــأثرات النمـــوذج القـــائم علـــى تـــدخل      ــة، بتـ التـــي تـــضمنت تمكـــين الوالـــدين، والبيئـــة الثقافيـ

: وتمـت هـذه المقارنـة بنـاءً علـى المقـاييس اآلتيـة             . المختص، والـذي ال يـشمل هـذه المبـادئ         
الوالدية المالحظة، وانفعـال الطفـل المالحـظ، واسـتجابة          الضغط الوالدي المالحظ، والثقة     

ــشاركته  ــل ومـ ــصين      . الطفـ ــين المختـ ــة بـ ــة تعاونيـ ــاء عالقـ ــة أن بنـ ــائج الدراسـ ــحت نتـ أوضـ
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 في تفاعالت تدخل الوالدين مع      -بصورة إيجابية -والوالدين في برامج تعليم الوالدين تؤثر       
ــالهم ــة     . أطفـ ــذه الدراسـ ــي هـ ــات فـ ــوحظ أن األمهـ ــة لـ ــصورة خاصـ ــستويات  وبـ ــرن مـ  أظهـ

منخفــضة مــن الــضغوط المالحظــة، ومــستويات عاليــة مــن الثقــة المالحظــة أثنــاء التعــاون،   
كما أظهر األطفال انفعـاالً أكثـر إيجابيـةً، ومـستويات مرتفعـة مـن االسـتجابة ومـشاركةً                   

 .مالئمةً عندما يصبح الوالدان رفقاء في عملية التدخل
 بتقيــيم العالقــة بــين تعلــيم الوالــدين، (٢٠٠٦ ,Contreras)وقامــت دراســة كــونتريراز 

ــة ألطفــالهم ذوي اضــطراب التوحــد    ــدي   . والتوقعــات الوالدي ــائج الدراســة أن وال أوضــحت نت
هــؤالء األطفــال فــي مجموعــة تعلــيم الوالــدين لــديهم تغيــر إيجــابي واضــح فــي توقعــاتهم       

جموعـة تعلـيم   ألطفالهم ذوي اضطراب التوحد، بينما أظهر اآلباء الذين لم يشاركوا في م       
الوالدين انخفاضاً في التوقعات الوالدية ألطفالهم، كما أوضحت النتائج ضرورة دعـم قيمـة             

  .  إتاحة برامج تعليم الوالدين لوالدي األطفال ذوي اضطراب التوحد
 & ,Crockett, Fleming, Doepke)وفحـــصت دراســـة كروكيـــت، وآخـــرين 

Stevens, للوالدين على اكتساب وتعميم إجراءات  تأثيرات برنامج تدريبي مكثف(٢٠٠٧ 
ــة المنفــصلة   تكونــت عينــة الدراســة مــن اثنــين مــن والــدي     . تــدريس التــدريب علــى المحاول

وخـالل سـير    . األطفال ذوي اضطراب التوحد، وثالثة من أبنائهم المصابين بهـذا االضـطراب           
ــاله    م أربـــع البرنـــامج طبـــق الوالـــدان إجـــراءات تـــدريس المحاولـــة المنفـــصلة لتعلـــيم أطفـ

وأُجــري . مهــارات وظيفيــة مختلفــة، ممــا ســمح بتقيــيم التعمــيم خــالل النمــاذج المحفــزة     
تقيــيم الوالــدين مــن خــالل التعليمــات، والتوضــيحات، ولعــب الــدور، والممارســة مــع التغذيــة  

وتم قياس استخدام الوالدين لمهارات تدريس المحاولة المنفصلة، واالسـتجابة   . الراجعة
أوضــحت نتــائج الدراســة وجــود ضــبط أولــي للبرنــامج  . حيحة لألطفــالالــصحيحة، وغيــر الــص

التدريبي من خالل استجابة الوالدين، وقدرة كل والد تمديد استخدامه إلجـراءات تـدريس              
 .المحاولة المنفصلة عبر المهارات المختلفة التي لم يتم تدريب الطفل عليها

 فعاليـة  (٢٠٠٧ ,Ingersoll, & Gergans)وقيمـت دراسـة إنجرسـول، وجريجـانس     
تطبيق الوالدين للتدريب على التقليد التبـادلي فـي تنميـة  مهـارات التقليـد التلقـائي لـدى ثالثـة               
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ــاء اللعــب    وقــد تــم تعلــيم أمهــات هــؤالء األطفــال    . مــن األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد أثن
ة كيفية تطبيق فنيات التدريب على التقليـد التبـادلي مـع أطفـالهن مـرتين كـل أسـبوع لمـد                    

أوضـحت نتـائج الدراسـة أن اثنتـين مـن األمهـات الـثالث تعلمـوا اسـتخدام                   . عشرة أسـابيع  
هـــذه الفنيــــات لتعلـــيم تقليــــد الموضــــوع، وتعلمـــت األم الثالثــــة اســـتخدام هــــذه الفنيــــات     
الســتهداف كــل مــن تقليــد الموضــوع، وتقليــد اإلشــارات، وتــم تقيــيم التعمــيم فــي منــازل      

 .هر فترة متابعةاألسر في نهاية العالج، وخالل ش
 تعلــيم والــدي  (٢٠٠٧ ,Gillet, & LeBlance)وهــدفت دراســة جيليــت، وليبالنــك   

األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد تطبيــق أنمــوذج اللغــة الطبيعيــة، وأثــر ذلــك فــي تنميــة لغــة    
أوضـحت نتـائج الدراسـة أن الوالـدين أصـبحوا قـادرين علـى        . ولعب ثالثـة مـن هـؤالء األطفـال       

ت أنمــوذج اللغــة الطبيعيــة بــصورة ســريعة، مــع وجــود نتــائج مفيــدة    تعلــم تطبيــق إجــراءا 
ألطفــالهم، خاصــةً علــى مــستوى اكتــسابهم لأللفــاظ، واللغــة التقليديــة، واللغــة التلقائيــة،     

كمــا أوضــحت نتــائج الدراســة إقــرار الوالــدين بفائــدة اســتخدام إجــراءات أنمــوذج . واللعــب
 .اللغة الطبيعية، خاصةً في المنزل

  (٢٠٠٧ ,Rocha, Shreibman, & Stahmer)راســة روشــا، وآخــرين  وتناولــت د
فحص تدخل مطبق بواسطة الوالدين يستهدف استجابة االنتبـاه المتـرابط لـدى األطفـال               

تــم تــدريب الوالــدين لزيــادة محــاوالت االنتبــاه المتــرابط باســتخدام   . ذوي اضــطراب التوحــد
قد استخدم الوالدان فنيات تدخل     و. فنيات تحليل السلوك لتسهيل االستجابة المناسبة     

االنتبــاه المتــرابط بفعاليــة، حيــث إنــه كلمــا زادت محــاوالت االنتبــاه المتــرابط لــدى الوالــدين    
ــديهم أيــضاً     ــائج  . زادت اســتجابات األطفــال، وزادت مبــادآت االنتبــاه المتــرابط ل أوضــحت نت

يـرات فـي الـسلوك،      الدراسة أن سلوكات الوالدين أثناء وبعد التدخل تؤثر فـي تعمـيم التغ            
 .والمحافظة عليها

 (٢٠١٠ ,Keen, Couzens, Muspratt, & Rodger)وركـزت دراسـة كـين، وآخـرين     
ــأثير نــوعين مــن التــدخالت المتمركــزة علــى والــدي األطفــال ذوي اضــطراب        علــى توضــيح ت

 ســــنوات، فــــي إدراكــــات الوالــــدين للــــضغط، ٤-٢التوحــــد، الــــذين تتــــراوح أعمــــارهم بــــين 
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وتـم  . ك من خالل تضمين االستراتيجيات الوالدية داخل الروتينات األسـرية         والكفاءة، وذل 
) ١٠(أسرةً، في تدخل مدعوم مهنيـاً تـضمن ورشـة عمـل، و            ) ١٧(إشراك بعض هذه األسر،     

ــديو،        ــذاتي باســتخدام الفي ــه ال ــة، أو فــي تــدخل قــائم علــى التوجي ــارات منزلي . أســرةً) ٢٢(زي
دخالت فــي تنميــة التواصــل االجتمــاعي، والــسلوك أوضــحت نتــائج الدراســة فعاليــة هــذه التــ

التكيفي لألطفال في األسر التي تلقت الدعم المهنـي، كمـا أوضـحت أن التـدخل المـدعوم                  
مهنيـاً فعــال فــي تقليــل الــضغوط الوالديــة المرتبطــة بالطفــل، وزيــادة فعاليــة الــذات الوالديــة  

 . مقارنةً بالتدخل الموجه ذاتياً
 (٢٠١٠ ,Nefdt, Koegel, Singer, & Gerber)ين وهــدفت دراســة نفــدت، وآخــر

تقيــيم مــا إذا كــان اســتخدام برنــامج الــتعلم الموجــه ذاتيــاً ينــتج عنــه تغيــرات فــي ســلوك    
أوضــحت نتــائج الدراســة وجــود فــروق . الوالــدين، وســلوك أطفــالهم ذوي اضــطراب التوحــد

بـاء الـذين أكملـوا      دالة إحصائياً بـين المجمـوعتين التجريبيـة والـضابطة، حيـث إن جميـع اآل               
برنــامج الــتعلم الموجــه ذاتيــاً حققــوا مــستويات مرتفعــة مــن الرضــا، كمــا أوضــحت النتــائج     
فعالية برنامج التعلم الموجه ذاتياً كخطوة أوليـة نحـو تـوفير التـدخل لوالـدي األطفـال ذوي           

 .اضطراب التوحد
ة تطبيق اثنـين   تقييم فعالي(٢٠١١ ,Jull, & Mirenda)وتناولت دراسة جول، ومايرندا 

من والدي األطفال ذوي اضطراب التوحد لجلـسات لعـب مدعومـة فـي سـياق محـدد لتنميـة               
التفــاعالت االجتماعيــة لــدى هــؤالء األطفــال، حيــث تــم تعليمهمــا كيفيــة تــصميم ترتيبــات   
اللعــب التعــاوني لتــسهيل تفــاعالت أطفــالهم ذوي اضــطراب التوحــد وأقــرانهم ذوي النمــو   

أوضحت نتائج الدراسة فعالية جلـسات اللعـب المطبقـة بواسـطة          . مالنموذجي في منازله  
الوالــدين فــي تنميــة العالقــات الوظيفيــة، والتفــاعالت التبادليــة لــدى األطفــال ذوي اضــطراب     

 .التوحد
 فحــص تــأثيرات البيانــات التفاضــلية للوالــدين (٢٠١١ ,Steiner)وهــدفت دراســة ســتينر 

تـــم تـــدريب . ء جلـــسات تعلـــيم الوالـــدينبخـــصوص أطفـــالهم ذوي اضـــطراب التوحـــد أثنـــا
الوالــدين علــى اســتخدام إجــراءات االســتجابة الجوهريــة، كمــا تمــت مقارنــة نمــوذجين         
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القائم علـى القـوة، حيـث يقـوم الكلينيكـي بتقـديم بيانـات قائمـة علـى                   -أ: لسلوك الطفل 
ات حيث يقوم الكلينيكي بتقديم بيان: القائم على الصعوبة-جوانب القوة لدى الطفل؛ ب

: وهـذان النموذجـان تـم تقييمهمـا علـى المقـاييس اآلتيـة             . تحدد جوانب احتياجات الطفـل    
انفعـــال الوالـــدين، وبيانـــات الوالـــدين بخـــصوص ســـلوك الطفـــل، وجـــودة التفـــاعالت بـــين     

ــدين والطفــل  ــدين أظهــروا انفعــاالً متحــسناً، وقــاموا     . الوال ــائج الدراســة أن الوال أوضــحت نت
 حول أطفالهم، وأظهروا مودة بدنية أكثر تجاه أطفالهم أثنـاء           بعمل بيانات أكثر إيجابيةً   
 .النموذج القائم على القوة

 توضيح اسـتجابات  (٢٠١١ ,Moore, & Symons)وحاولت دراسة موري، وسايمونس 
مــن والــدي األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد علــى اســتبيان خــاص بــااللتزام باســتخدام     ) ٢١(

ــم المهــارات، واســ    ــي لــوحظ    اســتراتيجيات تعل ــسلوك المــشكل، والت تراتيجيات إدارة ال
أنهم أتقنوها من قبل في منهج تدريبي مقنن قائم على مبـادئ تحليـل الـسلوك التطبيقـي،       
حيــــث تــــم تعلــــيم الوالــــدين فــــي منــــازلهم ســــت مهــــارات أساســــية إلدارة الــــسلوك          

الهم، ، وذلك كي يستخدموها في األعمال اليوميـة مـع أطفـ           )استراتيجيات التفاعل العام  (
وضــع : حيــث تتكــون كــل مهــارة مــن مكــونين إلــى ســتة مكونــات، وهــذه المهــارات هــي      

المعززات، وإتاحـة فـرص النـشاط، وإعطـاء التعليمـات، واحتـرام الطلبـات، وإعـادة توجيـه                 
ــائج الدراســة أن  . الــسلوك الــصعب، واالســتجابة للــسلوك الــصعب األساســي    أوضــحت نت

سة مـن المهـارات الـست الـسابقة، ووجـود عالقـة             الوالدين أظهروا التزامـاً وتمـسكاً بخمـ       
دالــة بــين تمــسك الوالــدين بهــذه المهــارات، وكــل مــن الفعاليــة المدركــة كعامــل لتغييــر     
 .السلوك، والثقة في التدخل إلحداث تغيير حقيقي، وتقبل الطفل في األسرة والمجتمع

 ,Boyd, McDonough, Rupp, Kham, & Bodfish)وقامت دراسة بويد، وآخرين

 بتصميم برنامج مطبق بواسطة األسرة لمواجهـة عـدم المرونـة الـسلوكية، وذلـك       (٢٠١١
من أجل استهداف العديد من السلوكات التكراريـة لـدى األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد،                 

)  شهرا٤٨ًمتوسط أعمارهم  (حيث قام آباء ومعلمو خمسة أطفال ذوي اضطراب توحد          
ــر   ــامج األسـ ــي تطبيـــق البرنـ ــاون فـ ــع    بالتعـ ــي وضـ ــسلوكية فـ ــة الـ ــدم المرونـ ــة عـ ي لمواجهـ
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أوضــحت نتــائج الدراســة فعاليــة تطبيــق الوالــدين والمعلمــين . أســبوعاً) ١٢(كلينيكــي لمــدة 
للبرنــامج األســري فــي تقليــل الــسلوكات التكراريــة لــدى عينــة الدراســة مــن األطفــال ذوي     

 .اضطراب التوحد
 برنــامج تعــاوني لتــدريب     تقيــيم فعاليــة  (٢٠١١ ,Tomanio)وهــدفت دراســة تومــانيو   

الوالــدين فــي تعلــيم الوالــدين تطبيــق برنــامج نــصي لتعلــيم أطفــالهم ذوي اضــطراب التوحــد  
ــال( ــتة أطفـ ــة التبادليـــة ) سـ ــادة  . االشـــتراك فـــي المحادثـ ــاوني لزيـ ــتخدم النمـــوذج التعـ واسـ

ــة         ــمان األهميـ ــدخل، وضـ ــاء التـ ــدين أثنـ ــة الوالـ ــادة دافعيـ ــدخل، وزيـ ــسياقية للتـ ــبة الـ المناسـ
أوضــحت نتــائج الدراســة زيــادة فــي الكــالم التخــاطبي  . جيــة، وزيــادة تعمــيم المهــاراتالعال

أثناء المحادثات النصية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد عينة الدراسة، وأن خمـسة مـن       
األطفـال الـستة اسـتطاعوا تعمــيم المهـارة عبـر الموضـوع التخــاطبي إلـى موضـوع آخـر لــم          

والدو هؤالء األطفـال االسـتراتيجيات الـسلوكية بـصورة       يتم تدريبهم عليه، كما اكتسب      
 انخفاضاً في الضغوط واالكتئـاب لـدى الوالـدين، وكـذلك            -أيضاً-سريعة، وأظهرت النتائج    

 .انخفاض قلقهم بخصوص الكالم التخاطبي لدى أطفالهم
 (٢٠١٢ ,Young, Boris, Thomson, Martin, & Yu)وقيمت دراسة يونج، وآخرين 

يم الـذاتي لتـدريب والـدي األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد علـى تطبيـق تـدريس                    حقيبة للتعلـ  
تكونــت الحقيبــة مــن قائمــة التعلــيم الــذاتي، وفيــديو التعلــيم الــذاتي،  . المحــاوالت المنفــصلة

من والدي األطفال ذوي اضطراب التوحـد كيفيـة         ) ٥(ولعب الدور، والتغذية الراجعة لتعليم      
لة بــصورة صــحيحة لتعلــيم ثالثــة مهــام لألطفــال ذوي   تطبيــق تــدريس المحــاوالت المنفــص 

أوضـحت نتـائج الدراسـة أن الحقيبـة التدريبيـة حققـت             . اضطراب التوحـد خـالل لعـب الـدور        
تــأثيراً فعــاالً لــدى ثالثــة مــن اآلبــاء، حيــث اســتطاعوا تطبيــق تــدريس المحــاوالت المنفــصلة    

 .بفعالية
 & ,Tonge, Brereton, Kiomall, Mackinnon)وهـدفت دراسـة تـونج، وآخـرين     

Rinehart, توضـيح تـأثير برنـامج لتعلـيم الوالـدين علـى الـسلوك التكيفـي، وأعـراض          (٢٠١٢ 
تكونـت  . اللغوية لدى األطفال الصغار ذوي اضـطراب التوحـد        /التوحد، والمهارات المعرفية  
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) ٣٠(، ومجموعة ضابطة مكونـة مـن        )٧٠(عينة الدراسة من مجموعة تجريبية مكونة من        
: تــم تقــسيم العينــة التجريبيــة إلــى مجمــوعتين. دي األطفــال ذوي اضــطراب التوحــدمــن والــ

، ومجموعـة تعلـيم     )٣٥(مجموعة تعليم الوالدين، وتدريبهم على مهـارات إدارة الـسلوك           
ــائج  ). ٣٥(الوالــدين وإرشــادهم حــول األنــشطة والمهــارات الالزمــة ألطفــالهم      أوضــحت نت

ة السلوك فـي تحـسين الـسلوك التكيفـي، وأعـراض            الدراسة فعالية تعليم الوالدين وإدار    
التوحد خالل ستة أشهر من المتابعة لـدى أطفـالهم ذوي اضـطراب التوحـد ذوي الوظيفيـة                 

أسبوعاً مـن برنـامج     ) ٢٠(المنخفضة، وأنه أقوى من تعليم الوالدين واإلرشاد، وأن ذلك نتاج           
 .تعليم الوالدين يشمل تدريبهم على المهارات

 فعاليــة برنــامج تعلــيم الوالــدين فــي تقليــل (٢٠١٣ ,Chiang)يانج وفحــصت دراســة شــ
الــضغط الوالــدي، وزيــادة الثقــة الوالديــة، وجــودة الحيــاة لــدى والــدي األطفــال األمــريكيين           

وقد ركز البرنامج على مراعاة اهتمامات الوالـدين، وتنميـة          . الصينيين ذوي اضطراب التوحد   
فهـم  :  المالحظة،وهـذه الموضـوعات هـي      معرفتهم بمجموعة من الموضوعات مـن خـالل       

اضــطراب التوحــد، ونظــام التربيــة الخاصــة، وتعلــيم مهــارات التواصــل، وتعلــيم المهــارات       
االجتماعية ومهـارات اللعـب، وتقليـل الـسلوك المـشكل، وتعلـيم المهـارات األكاديميـة،                 
وتعلــــــيم المهــــــارات الوظيفيــــــة، والفــــــرص المتاحــــــة لألفــــــراد ذوي اضــــــطراب التوحــــــد،   

أوضــحت نتــائج الدراســة فعاليــة برنــامج   . تراتيجيات المواجهــة، والمــوارد المجتمعيــة واســ
ــة، وتحــسين جــودة         ــة، وتحــسين الثقــة الوالدي ــدين فــي تقليــل الــضغوط الوالدي تعلــيم الوال

 .الحياة في الصحة البدنية، والمجاالت البيئية لدى والدي األطفال ذوي اضطراب التوحد
 ,Heitzman-Powell, Buzhardt)وآخـــرين بويـــل، -وركـــزت دراســـة هيتزمـــان 

Rusinko, & Miller, على توضيح مـدى إمكانيـة تعلـيم سـبعة مـن والـدي األطفـال        (٢٠١٣ 
ذوي اضطراب التوحد تطبيق استراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي مع أطفالهم، وذلك  

.  بعـد من خالل التدريب القائم على استخدام شبكة اإلنترنت، وتكنولوجيـا التطبيـب عـن             
مقدمــة عــن اضــطراب التوحــد، والعــالج   : وتناولــت الجلــسات التدريبيــة ثمــان وحــدات، هــي   

الــسلوكي، وتحديــد ومراقبــة الــسلوك، ومبــادئ الــسلوك، وضــبط المثيــر، واســتراتيجيات      



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٧٧

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

الـــضبط : الـــضبط الـــسابق، وتقليـــل الـــسلوكيات : التـــدريس الفعـــال، وتقليـــل الـــسلوكات 
يــة اإلجــراء المــستخدم فــي زيــادة معرفــة الوالــدين     أوضــحت نتــائج الدراســة فعال . الالحــق

، وتحــسن تطبــيقهم  %٣٩باســتراتيجيات ومفــاهيم تحليــل الــسلوك التطبيقــي، بنــسبة    
 .%٤١الستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي مع أطفالهم بنسبة 

يتضح من عرض الدراسات السابقة كون برامج تعليم الوالـدين ضـرورةً ال غنـى عنهـا                 
سين حالة األطفال ذوي اضطراب التوحد، ووالديهم، وكذلك تنمية قدرة          لإلسهام في تح  

ــات،       ــد مـــــن الفنيـــ ــال فـــــي تطبيـــــق العديـــ ــال علـــــى اإلســـــهام الفعـــ ــؤالء األطفـــ والـــــدي هـــ
واالستراتيجيات في هذا المجال، مما يكون لـه األثـر اإليجـابي فـي خفـض تكلفـة الخـدمات            

فعالــة ألطفــالهم، وتنميــة فــاعليتهم المقدمــة لهــؤالء األطفــال، وكــذلك متابعــة الوالــدين ال
بكونهم شركاء إيجابيين فعالين في تطبيق البرامج المقدمة ألطفالهم، مما يـسهم فـي              
تغيــر النظــرة إلــيهم مــن كــونهم مجــرد مــصادر للمعلومــات عــن أطفــالهم المــصابين بهــذا  

خفيـف  االضطراب إلى كونهم معالجين، ومعلمين لهم، وهذا له األثر اإليجابي األكبـر فـي ت              
الكثير من المشاعر السلبية التي تواجههم نتيجـة المـشكالت التـي يواجههـا أطفـالهم،                
وذلــك نتيجــة مــشاركتهم ببــرامج تــستند إلــى اســتراتيجيات وفنيــات أثبــت العديــد مــن           
البحــوث فعاليتهــا فــي تنميــة مهــارات أطفــالهم، والحــد مــن الكثيــر مــن مــشكالتهم، ممــا    

تعمــيم المهــارات التــي اكتــسبوها فــي ســياق البيئــة   يــساعد هــؤالء األطفــال علــى تحقيــق  
 .  الطبيعية التي يعيشون فيها

 :مشكلة البحث
يعد الكشف عن اتجاهـات والـدي ومعلمـي األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد بخـصوص                  
فعاليــة بــرامج تعلــيم الوالــدين أمــراً علــى قــدر كبيــر مــن األهميــة، خاصــةً وأنــه يبــين لنــا مــدى   

ل تلك البرامج مـن جهـة، وفاعليتهـا فـي تحـسين حالـة أطفـالهم،                 قناعتهم بإيجاد، وتفعي  
ومساعدتهم على تخطي العديد من العقبات التي تواجههم في سبيل ذلـك، سـواء علـى                 

 .  المستوى النفسي، أو االجتماعي، أو األسري، من جهة أخرى
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ــدين جــزءاً ال يتجــزأ مــن البــرامج المقدمــة ألطفــالهم ذو       ي ويعــد االهتمــام بجعــل الوال
اضــطراب التوحــد مــسايرة للتوجهــات العالميــة فــي هــذا المــضمار، والتــي تــستند إلــى نتــائج     
العديـــد مـــن البحـــوث التـــي أكـــدت مـــدى االســـتفادة مـــن تعلـــيم والـــدي هـــؤالء األطفـــال            
االستراتيجيات والفنيـات التـي تجعلهـم قـادرين علـى تحـسين حالـة أطفـالهم مـن ناحيـة،                   

لــسلبية التــي تكتــنفهم نتيجــة المــشكالت التــي  وتــساعدهم فــي التغلــب علــى المــشاعر ا 
يعانيها هؤالء األطفـال مـن ناحيـة أخـرى، حيـث أكـد المجلـس القـومي األمريكـي للبحـوث                      

(National Research Council, ٢٠٠١)       علـى أن تـدريب وتعلـيم الوالـدين يجـب أن يكـون 
 فـي توجيـه نمـو       مكوناً أساسياً في التدخل المبكـر، وذلـك نتيجـة الـدور المركـزي للوالـدين               

أطفالهم، ومن ثم فـإن أي برنـامج لألطفـال ذوي اضـطراب التوحـد يجـب أن يتـضمن تعلـيم           
 .وتدريب الوالدين

 ,Roberts, Williams, Carter, Evans, Parmenter) وأوضـح روبـرتس، وآخـرون   

Silove, Clark, & Warren, أن بــرامج تعلــيم الوالــدين، وبــرامج مهــارات إدارة  (٢٠١١ 
المقدمة للوالدين ترتبط بتحسن واضح في الصحة النفسية للوالدين، وتوافقهمـا،       السلوك  

كما أن التدريب السلوكي للوالـدين، عنـدما يقـدم مـع العـالج الطبـي، يعـد أكثـر فعاليـة مـن                      
العــالج الطبــي بمفــرده، فــي الحــد مــن الــسلوكيات المــشكلة الــشديدة لــدى األطفــال ذوي      

ريب الوالدين التي تـستهدف زيـادة التواصـل االجتمـاعي           اضطراب التوحد، وإضافة برامج تد    
بين الوالدين واألطفال ذوي اضطراب التوحد ينتج عنهـا تحـسن فـي عمليـات التفاعـل بـين                   

 .الطفل والوالدين، وزيادة كمية التواصل من جانب األطفال
والمهــارات التــي يتعلمهــا الوالــدان مــن خــالل بــرامج تعلــيم الوالــدين تــرتبط بــإدارتهم    
ــدين التـــي تتـــضمن         ــرامج تعلـــيم الوالـ ــلوكهم، حيـــث إن بـ ــاالتهم، وأفكـــارهم، وسـ النفعـ
مكونات اإلرشاد تعـد مفيـدة لوالـدي األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد، فـتعلمهم المهـارات                   
المعرفية السلوكية إلجراءات إدارة الضغوط يزيد من قدرتهم على التعامل مع الـضغوط   

ــذنب،     ــة، وتقليــل شــعورهم بال ــسلبية، وأعــراض    الوالدي وتقليــل أفكــارهم وإعــزاءاتهم ال
 .(٢٠١٢ ,Steiner, Koegel, Koegel, & Ence)االكتئاب لديهم 
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ــدين فــي قــوة هــذه البــرامج، مــن حيــث طبيعتهــا         وتتأصــل الحاجــة لبــرامج تعلــيم الوال
الــشمولية، وقــدرتها علــى خدمــة العديــد مــن المهــام، وخــضوعها للتكييــف وفقــاً للظــروف، 

وذج إلعــالم الوالــدين، وتعلــيهم المهــارات الجديــدة، وتكملــة التــدخالت   فهــي تخــدم كنمــ
الموجهـــة للطفـــل، وزيـــادة معـــرفتهم ومهـــاراتهم فـــي مجـــاالت إدارة الـــسلوك، وتعلـــيم   
أطفالهم مهارات التواصل، والمهـارات االجتماعيـة، وتقليـل الـضغوط التـي يتعرضـون لهـا،                 

 .(٢٠١١ ,Schultz, Schmidt, & Stichter)وزيادة إحساسهم بالكفاءة 
 :ومن ثم يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

هل تختلف اتجاهات والدي، ومعلمـي األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد نحـو بـرامج                  .١
 تعليم الوالدين؟

هــل تختلــف اتجاهــات معلمــي األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد نحــو بــرامج تعلــيم  .٢
ن المؤهــل التعليمــي، وســنوات الخبــرة، والــدافع نحــو العمــل فــي   الوالــدين بــاختالف كــل مــ 

 الميدان، والدورات التدريبية، والمرحلة التعليمية لألطفال؟

هــل تختلــف اتجاهــات والــدي األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد نحــو بــرامج تعلــيم      .٣
الوالــدين بــاختالف كــل مــن المــستوى التعليمــي، والنــوع، والمــستوى االقتــصادي المــدرك،       

 توى الرضا عن حالة الطفل، ومستوى المساندة االجتماعية المدرك؟ومس

  :أهداف البحث
ــال ذوي         ــدي األطفـ ــي، ووالـ ــات معلمـ ــى اتجاهـ ــرف علـ ــى التعـ ــالي إلـ ــدف البحـــث الحـ يهـ
ــاختالف          ــدين، ومــدى اخــتالف هــذه االتجاهــات ب ــيم الوال ــرامج تعل اضــطراب التوحــد نحــو ب

حـو العمـل فـي الميـدان، والـدورات التدريبيـة،       المؤهل التعليمي، وسـنوات الخبـرة، والـدافع ن       
والمرحلــة التعليميــة لألطفــال بالنــسبة للمعلمــين، وبــاختالف المؤهــل التعليمــي، والنـــوع،         
ــة الطفــل، ومــستوى المــساندة         ــصادي المــدرك، ومــستوى الرضــا عــن حال والمــستوى االقت

 .االجتماعية المدرك بالنسبة للوالدين
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 :أهمية البحث
  :ث الحالي، على المستويين النظري والتطبيقي، في اآلتيتتضح أهمية البح

اإلسهام في التأصيل النظري لمفهـوم بـرامج تعلـيم الوالـدين،        :األهمية النظرية   )أ (
وإعداد مقياس اتجاهات معلمي ووالدي األطفال ذوي اضـطراب التوحـد نحـو بـرامج تعلـيم                 

تجاهــات لــدى معلمــي الوالــدين، وكــذلك الدراســة الوصــفية، والكــشف عــن طبيعــة هــذه اال 
 .ووالدي األطفال ذوي اضطراب التوحد في ضوء بعض المتغيرات

يمكن االستفادة من نتائج البحث الحـالي فـي وضـع البـرامج             :األهمية التطبيقية    )ب (
المعنية بتعليم والدي األطفال ذوي اضطراب التوحد الفنيـات واالسـتراتيجيات الفعالـة فـي               

 أساســية فــي البــرامج المختلفــة التــي تقــدم الخــدمات    هــذا الميــدان، وجعلهــا اســتراتيجية 
لهؤالء األطفال، سواء على المستوى التعليمي، أو اإلرشـادي، أو العالجـي، وكـذلك جعلهـا            
ضــمن بــرامج إعــداد معلمــي األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد، مــن حيــث تعلــيمهم كيفيــة       

 حالـة أطفـالهم ذوي      تصميم تلك البرامج، وتدريب الوالدين على االستفادة منهـا لتحـسين          
 .اضطراب التوحد

  :محددات البحث
ــشرية   )أ ( ــدي األطفــال ذوي      :المحــددات الب  وتمثلــت فــي مجموعــة مــن معلمــي ووال

 ).٦٠= ن (اضطراب التوحد 
ــة   )ب ( ــددات المكانيـ ــرق، وغـــرب    : المحـ ــة شـ ــة الفكريـ ــدي التربيـ وتمثلـــت فـــي معهـ
 .الرياض

ــة   )ج ( ــددات الزمنيـــ ــي ا    : المحـــ ــصل الدراســـ ــالل الفـــ ــذا البحـــــث خـــ ــق هـــ ــاني طبـــ لثـــ
)١٤٣٤/١٤٣٥.( 
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 :مصطلحات البحث
 :االتجاه) ١(

 نحـو  الـسالبة  أو الموجبـة  لالسـتجابة  مـتعلم  عقلـي  تهيـؤ  أو ،نفـسي  اسـتعداد 

 هـذه  تثيـر  التـي  البيئـة  فـي  رمـوز  أو ،مواقـف  أو ،موضـوعات  أو ،أشـياء  أو ،أشـخاص 
 ).١٩٩٧زهران، (االستجابة 

ــاً-ويعـــرف  ــا   -إجرائيـ ــة التـــي يحـــصل عليهـ ــه الدرجـ ــال ذوي   بأنـ ــو األطفـ ــدو ومعلمـ والـ
 ). الباحث/ إعداد(اضطراب التوحد على مقياس االتجاهات نحو برامج تعليم الوالدين 

 :Parent Education Programsبرامج تعليم الوالدين ) ٢(
جهد تربوي تعليمي يهدف إلى زيـادة، أو تـسهيل سـلوكيات الوالـدين التـي تـؤثر تـأثيراً                  

 علـى تعلـيم المهـارات، والفنيـات،     -بـصورة عامـة  - حيـث تركـز   إيجابياً في نمـو  أطفـالهم،   
واالســتراتيجيات المتميــزة للوالــدين لمــساعدتهم فــي إدارة الــسلوك المــشكل، وتعلــيم    
المهــارات ألطفــالهم، وتحــسين جــودة العالقــات بيــنهم وبــين  أطفــالهم، ويختلــف تعلــيم  

لتعلـيم الوالـدين محتـوى      ، والـذي صـمم      Psycho-educationالوالدين عن التثقيف النفسي     
، وذلـك فـي مقابـل المحتـوى القـائم      )مـا اضـطراب التوحـد؟   : مثـل (محدد قائم على المعرفـة    

ــارة   ــطراب    : مثــــــل(علــــــى المهــــ ــال ذوي اضــــ كيــــــف تطبــــــق العــــــالج مــــــن أجــــــل األطفــــ
 ، (٢٠١٢ ,Steiner, Koegel, Koegel, & Ence))التوحد؟

ــاً-وتعــرف  ــدورات التدريب  -إجرائي ــرامج وال يــة التــي يــتم إعــدادها، وتطبيقهــا     بأنهــا الب
إلمـــداد الوالــــدين بالمعلومـــات، وتعلــــيمهم المهـــارات، وذلــــك مـــن خــــالل مجموعـــة مــــن      

ــددة     ــة حـــول موضـــوعات محـ ــرات والمناقـــشات الجماعيـ ــاليب، مثـــل المحاضـ : مثـــل(األسـ
المفـــاهيم فـــي مجـــال اضـــطراب التوحـــد، ومبـــادئ إدارة الـــسلوك، والخـــدمات المتاحـــة،         

ــاد ــتراتيجيات زيـــ ــة، وإدارة الـــــضغوط   واســـ ــارات االجتماعيـــ ــارات التواصـــــل، والمهـــ ة مهـــ
، وحــل المــشكالت، والنمذجــة، ولعــب الــدور،   )ومــشكالت الــصحة النفــسية لــدى الوالــدين  

والواجبـــات المنزليـــة، وتطبيـــق الفنيـــات واالســـتراتيجيات لتحـــسين حالـــة أطفـــالهم ذوي   
 . اضطراب التوحد
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 :اضطراب التوحد) ٣(
على الفرد مدى الحياة، وتؤثر في تواصله، وتفاعالتـه االجتماعيـة،           إعاقة يستمر تأثيرها    

 American)والـسلوكية، وتـؤدي إلـى صـعوبات فـي نمـوه التعليمـي، واكتـسابه للمهـارات          

Psychiatric Association, ٢٠١٣). 
 بمجموعة من التالميذ ذوي اضطراب التوحـد الملتحقـين بمعهـدي            -إجرائياً-ويعرف  

 . بشرق وغرب الرياضالتربية الفكرية، 

 :المعلمون والوالدون) ٤(
ويقصد بهم، في الدراسة الحالية، مجموعة من والدي ومعلمي التالميـذ ذوي اضـطراب             

 .         التوحد بمعهدي التربية الفكرية بشرق وغرب الرياض

 :تساؤالت، وفروض البحث
تعلــيم مــا اتجاهــات معلمــي ووالــدي األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد نحــو بــرامج      .١

 الوالدين؟

 بين متوسطي درجات معلمي ووالدي األطفال ذوي    -إحصائياً-ال يوجد فرق دال      .٢
 .اضطراب التوحد على مقياس االتجاهات نحو برامج تعليم الوالدين

 بــين متوســطات رتــب درجــات معلمــي األطفــال  -إحــصائياً-ال توجــد فــروق دالــة  .٣
ج تعلـيم الوالـدين تعـزى لمتغيـرات     ذوي اضطراب التوحد على مقياس االتجاهات نحو بـرام     

المؤهل التعليمي، وسـنوات الخبـرة، والـدافع نحـو العمـل فـي الميـدان، والـدورات التدريبيـة،              
 .والمرحلة التعليمية لألطفال

 بين متوسطات رتب درجات والـدي األطفـال ذوي          -إحصائياً-ال توجد فروق دالة      .٤
ــرامج تع      ــرات   اضــطراب التوحــد علــى مقيــاس االتجاهــات نحــو ب ــدين تعــزى لمتغي ــيم الوال ل

المؤهل التعليمي، والنوع، والمستوى االقتصادي المدرك، ومستوى الرضا عن حالة الطفـل،           
 .    ومستوى المساندة االجتماعية المدرك
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 :الطريقة واإلجراءات
 :منهج البحث: أوالً

ئع، استخدم الباحث في بحثه الحالي المنهج الوصـفي القـائم علـى رصـد وتحليـل الوقـا                 
وذلــك للتعــرف علــى اتجاهــات معلمــي ووالــدي األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد نحــو بــرامج    

 .تعليم الوالدين، في ضوء بعض المتغيرات

 :عينة البحث: ثانياً
مـن معلمـي ووالـدي      ) ٣٠( تكونت عينة البحث االستطالعية مـن        :العينة االستطالعية 

ة، بــشرق وغــرب الريــاض، وقــد   األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد، بمعهــدي التربيــة الفكريــ    
 .استفاد الباحث من تلك العينة في تطوير المقياس

مــن معلمــي  ) ٣٠(تكونــت عينــة البحــث فــي صــورتها النهائيــة مــن    : العينــة األساســية 
من والـدي هـؤالء األطفـال بمعهـدي التربيـة الفكريـة،       ) ٣٠(األطفال ذوي اضطراب التوحد، و   

 :، وصف عينة الدراسة األساسية)٢، و١(ويوضح الجدوالن . بشرق وغرب الرياض
 )٣٠=ن(، وفقاً لمتغيرات الدراسة  )المعلمين(تقسيم أفراد العينة ) ١(جدول 

 % ت التقسيم المتغيرات م
 ٢٠ ٦ بكالوريوس عام

 ٥٦٫٧ ١٧ بكالوريوس تربية خاصة
 ١٣٫٣ ٥ دبلوم تربية خاصة

 
١ 

 
 المؤهل الدراسي

 ١٠ ٢ ماجستير تربية خاصة
 ٤٦٫٧ ١٤  سنوات٥ إلى أقل من ١من 
 ١٦٫٧ ٥  سنوات١٠ إلى أقل من ٥من 

 ١٦٫٧ ٥  سنة١٥ً إلى أقل من ١٠من 

 
٢ 

 
 سنوات الخبرة

 ٢٠ ٦  سنةً فأكثر١٥
 ٦٦٫٧ ٢٠ االبتدائية
 ٢٣٫٣ ٧ المتوسطة

 
٣ 

 
 المرحلة التعليمية

 ١٠ ٣ التأهيل المهني
 ٢٦٫٧ ٨ شخصي
 ٢٣٫٣ ٧ إنساني
 ٣٦٫٧ ١١ اقتصادي

 
٤ 

 
 الدافع نحو العمل

 ١٣٫٣ ٤ اجتماعي
 ٧٠ ١٦  دورات٣أكثر من   
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 % ت التقسيم المتغيرات م
 ١٠ ٤ دورتان

 ١٠ ٥ دورة واحدة
 الدورات التدريبية ٥

 ١٠ ٥ ال يوجد

 
 )٣٠=ن(، وفقاً لمتغيرات الدراسة )الوالدين(تقسيم أفراد العينة ) ٢(جدول 

 % ت التقسيم  المتغيرات  م
 ٢٦٫٧ ٨ أقل من متوسط

 ٢٣٫٣ ٧ متوسط
 ٢٦٫٧ ٨ أعلى من متوسط

 
١ 

 
 مستوى التعليميال

 ٢٣٫٣ ٧ بكالوريوس
 ١٣٫٣ ٤ مرتفع

 ٧٠ ٢١ متوسط

 
٢ 

 
 المستوى االقتصادي المدرك

 ١٦٫٧ ٥ منخفض

 ١٣٫٣ ٤ مرتفع

 ٦٦٫٧ ٢٠ متوسط

 
٣ 

 
 مستوى المساندة االجتماعية المدرك

 ٢٠ ٦ منخفض

 ٢٦٫٧ ٨ مرتفع  
 ٥٦٫٧ ١٧ متوسط

 
٤ 

 

 
 مستوى الرضا عن حالة الطفل

 ١٦٫٧ ٥ منخفض
  ٦٦٫٧ ٢٠ أم

٥ 
 
 ٣٣٫٣ ١٠ أب النوع

 

 ":مقياس االتجاهات نحو برامج تعليم الوالدين: "أدوات الدراسة: ثالثاً
ــام    ــاس قـ ــة للمقيـ ــصورة النهائيـ ــى الـ ــول إلـ ــر ب الباحـــث وللوصـ ــار النظـ ــة اإلطـ ، يمراجعـ

ببرامج تعليم والدي األطفال ذوي اضطراب التوحـد، واالطـالع          الخاصة   سات السابقة والدرا
عــداد الــصورة األوليــة  إلوذلــك علــى بعــض المقــاييس التــي تناولــت بــرامج تعلــيم الوالــدين،     

تــساؤل لمعلمــي ووالــدي   دراســة اســتطالعية فــى شــكل    ب ، كمــا قــام الباحــث  للمقيــاس
ا فـي تحديـد بعـض اتجاهـاتهم نحـو بـرامج              منهـ   لالسـتفادة  األطفال ذوي اضـطراب التوحـد،     

اتجاهاتهم نحو إعداد وتطبيق بـرامج تعلـيم   : "تعليم الوالدين، وذلك بعد تعريفها بكونها     
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الوالدين، وهي البرامج، والدورات التدريبية التـي يـتم تـصميمها إلمـداد الوالـدين بالمعلومـات،        
ب، مثــــل المحاضــــرات وتعلــــيمهم المهــــارات، وذلــــك مــــن خــــالل مجموعــــة مــــن األســــالي

مثل المفاهيم في مجال التوحد، ومبـادئ       (والمناقشات الجماعية حول موضوعات محددة      
ــضغوط،      ــارات وإدارة الـ ــادة المهـ ــتراتيجيات زيـ ــة، واسـ ــدمات المتاحـ ــسلوك، والخـ إدارة الـ

، وحــل المــشكالت، والنمذجــة، ولعــب الــدور،   )ومــشكالت الــصحة النفــسية لــدى الوالــدين  
يـــة، والتـــدريب علـــى تطبيـــق الفنيـــات، واالســـتراتيجيات لتحـــسين حالـــة   والواجبـــات المنزل

 ".أطفالهم ذوي اضطراب التوحد

 :الخصائص السيكومترية لمقياس االتجاهات نحو برامج تعليم الوالدين) ١ (
كي يتأكد الباحث من الخصائص السيكومترية للمقياس، بما يخدم أهداف الدراسة           

) ٣٠(بـات المقيـاس، وذلـك علـى عينـة التقنـين، وقوامهـا         الحالية، قام بالتحقق من صـدق وث      
مـــن معلمـــي ووالـــدي األطفـــال ذوي اضـــطراب التوحـــد، بمعهـــدي التربيـــة الفكريـــة، بـــشرق 

 :وغرب الرياض، ويتضح ذلك في اآلتي

 :صدق المقياس) أ (
 :صدق المحكمين

) ٦(ى عبـارةً، علـ  ) ٤٣(قام الباحث بعرض المقياس فـي صـورته األوليـة ، والمكونـة مـن                
مــن أعــضاء هيئــة التــدريس المختــصين فــي مجــال التربيــة الخاصــة، وتــم إجــراء التعــديالت     

مــن الــسادة ) %٨٠(المطلوبــة، كمــا تــم حــذف عبــارتين لــم تــصل نــسبة االتفــاق عليهمــا     
 . عبارةً) ٤١(المحكمين، حيث أصبح عدد عبارات المقياس بعد الحذف 

يــة للمقيــاس بعــد حــذف درجــة معــامالت ارتبــاط درجــة كــل عبــارة بالدرجــة الكل 
 :العبارة من الدرجة الكلية

قام الباحث بالتحقق من الصدق البنائي للمقياس مـن خـالل إيجـاد تجـانس المقيـاس،            
وذلــك عــن طريــق حــساب معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل عبــارة والدرجــة الكليــة            

 ارتبــاط  وقــد تراوحــت معــامالت ،للمقيــاس بعــد حــذف درجــة العبــارة مــن الدرجــة الكليــة   
، وكانــت معــامالت االرتبــاط دالــة إحــصائياً،   )٠٫٤٢٨-٠٫٧١١(العبــارات بالدرجــة الكليــة بــين   
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ــارة رقــم   ، غيــر دال إحــصائياً، وتــم  )٠٫١١٢(، والتــي كــان معامــل ارتباطهــا   )١٦(باســتثناء العب
 .عبارةً) ٤٠(حذفها لعدم صدقها، ليصبح عدد عبارات المقياس في صورته النهائية 

 :المقياسثبات ) ب (
 :إعادة التطبيق

مـــن معلمـــي ووالـــدي ) ٣٠( وعـــددها ، تـــم تطبيـــق المقيـــاس علـــى أفـــراد عينـــة التقنـــين 
 قدره أسبوعان بـين  يثم أعيد تطبيق المقياس بفاصل زمناألطفال ذوي اضطراب التوحد،   

 معامـــل ثبـــات دال ، وهـــو.)٧٨٥(، وكـــان معامـــل ثبـــات المقيـــاس يالتطبيقـــين األول والثـــان
 .).٠١(عند مستوى إحصائيًا 

 :التجزئة النصفية
 : باتباع الخطوات التالية، المقياس بطريقة التجزئة النصفيةثبات حسابتم 

 . وتصحيحهالتقنين تطبيق المقياس على عينة -
 التي تحمل التسلـسل الرقمـى       العبارات تجزئة المقياس إلى قسمين، القسم األول        -

مــل التسلــسل الرقمــى الزوجــى، وذلــك لكــل       التــي تحالعبــاراتالفــردى، والقــسم الثــانى   
 .مفحوص على حدة

 حساب معامل االرتباط بين درجات نصفي المقياس، فوجد أن معامل االرتباط هـو              -
  .).٠١( وهو دال إحصائيًا عند مستوى ،.)٦٩٣(

 وهـو معامـل ثبـات     ،.)٨١٩( بلـغ معامـل ثبـات االختبـار           سبيرمان براون  معادلةوبتطبيق  
بمعامـل   مما يؤكـد أن المقيـاس فـي صـورته النهائيـة يتمتـع          ،.)٠١( مستوى   ددال إحصائيًا عن  
 .ثبات مناسب

 :معامل ثبات ألفا كرونباخ
، Alpha Cronbach Coefficientقام الباحـث بحـساب معامـل ثبـات ألفـا كرونبـاخ       

وذلك من أجل التأكد من ثبات األداة، حيث بلـغ متوسـط قـيم معامـل ثبـات ألفـا كرونبـاخ            
 .، وهو معاما ثبات دال إحصائياً، مما يؤكد ثبات المقياس)٠٫٨٢٣(
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ــة      ) ٢( ــدين، وطريق ــيم الوال ــرامج تعل ــاس االتجاهــات نحــو ب ــة لمقي ــصورة النهائي ال
 :تصحيحه

ــصورة النهائيــة للمقيــاس     ــى المقيــاس     ) ٤٠(تــضمنت ال ــارةً، وتكــون االســتجابة عل عب
أمـام العبـارة التـي تتفـق        ) √(بوضع معلمي، أو والـدي األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد عالمـة               

ال أوافـق إطالقـاً، ال أوافـق، محايـد، أوافـق، أوافـق       (مع رأيه، أو اتجاهه، من خـالل االختيـارات        
بالترتيـب علـى التـوالي، وبـذلك        ) ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١(، حيث تأخذ هـذه االسـتجابات درجـات          )بشدة

تـي سـوف يحـصل      ال أن الدرجـة الكليـة       يأ). ٢٠٠(تكون الدرجـة العظمـى للمقيـاس ككـل          
 . درجة)٢٠٠(و، )٤٠(بين   على المقياس تتراوح ماعليها المعلمون، أو الوالدان

 :األساليب اإلحصائية
ــراء التحليــــل اإلحــــصائي للبيانــــات باســــتخدام الحزمــــة اإلحــــصائية للعلــــوم     تــــم إجــ

، للتحقق من صـحة فـروض الدراسـة الحاليـة، حيـث اسـتُخدم اختبـار                 (SPSS)االجتماعية  
 .ويتني-واليز، واختبار مان-بار كروسكال، واخت)ت(

 :نتائج البحث ومناقشتها
 :نتائج البحث: أوالً

 :إجابة التساؤل األول
ما اتجاهـات معلمـي ووالـدي األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد        : " األول على  التساؤلنص  

ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحـث بحـساب التكـرارات،           ". نحو برامج تعليم الوالدين؟   
ــة لــدرجات المعلمــين       و النــسب المئويــة، والمتوســطات الحــسابية، واالنحرافــات المعياري

والوالدين على عبارات مقياس االتجاهـات نحـو بـرامج تعلـيم الوالـدين، وقـد جـاءت النتـائج                    
 ):٥، و٤: (كما هي موضحةً في الجدولين
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فات المعيارية التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرا) ٤(جدول 
الستجابات معلمي األطفال ذوي اضطراب التوحد على مقياس االتجاهات نحو برامج 

 تعليم الوالدين

فق العبارات م
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تنمية المشاركة الوجدانية بين الوالدين،  ١ ٠ ٠ ٢ ١٧١١ت
ر األطفال اآلخرين في نفس وأولياء أمو

 .حالة الطفل
%

٥٦
٫٧

 ٣٦
٫٧

 

٦٫٦ 

٠ ٠ 

٤٫٥
٠

 

٦٢
٩

. 

٦ 

 فهم الوالدين لطبيعة االضطراب تنمية ٢ ٠ ٠ ٢ ١٣ ١٥ت
٥٠٤٣% .الذي يعاني منه الطفل

٫٣
 

٠ ٦٫٧٠ 

٤٫٤
٣

 

٦٢
٦

. 

٨ 

تنمية فهم الوالدين لألسباب األساسية  ٣ ٠ ٠ ٠ ١٨١٢ت
 ٦٠٤٠% .التي تزيد من مشكلة الطفل

٠ ٠ ٠ 

٤٫٦
٠

 ٤٩
٨

. 

٣ 

تنمية فهم الوالدين لألساليب التربوية  ٤ ٠ ٠ ٥ ١٨ ٧ت
٢٣% .المناسبة للتعامل مع الطفل

١٦٫ ٫٣٦٠
٠ ٧٠ 

٤٫٠
٧

 

٦٣
٩

. 

١٦ 

 إكساب الوالدين بعض المهارات ٥ ٠ ٠ ٢ ١٤ ١٤ت
الضرورية التي تساعدهما في تنمية 

 .مهارات الطفل
%

٤٦
٫٧

 ٤٦
٫٦

 

٦٫٧ 

٠ ٠ 

٤٫٤
٠

 

٦٢
١

. 

٩ 

تنمية قدرة الوالدين على توفير الظروف  ٦ ٠ ٠ ١ ١٨١١ت
٦٠٣٦% .البيئية المالئمة لتحسين حالة الطفل

٫٧
 

٤٫٥ ٠ ٣٫٣٠
٦٧

 

٥٦
٨

. 

٥ 

خدام بعض تنمية قدرة الوالدين على است ٧ ٠ ٠ ٥ ١٠ ١٥ت
٥٠٣٣% .الفنيات لتنمية قدرات الطفل

٫٣
 ١٦٫

٠ ٧٠ 

٤٫٣
٣

 ٥٧
٨

. 

١٠ 

تنمية قدرة الوالدين على استخدام بعض  ٨ ٠ ٠ ٠ ١٥ ١٥ت
الفنيات للحد من المشكالت السلوكية 

 .التي يعاني منها الطفل
%

٥٠ ٥٠ 

٠ ٠ ٠ 

٤٫٥
٠

 

٥٠
٩

. 

٦ 

ة بين الوالدين تطوير الشراكة التعاوني ٩ ٠ ٠ ٢ ١٢ ١٦ت
٥٣% .والمختصين

٠ ٦٫٧٠ ٫٣٤٠ 

٤٫٤
٧

 

٦٢
٩

. 

٧ 

تنمية فهم الوالدين للفروق بين أعراض  ١٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠١٠ت
االضطراب الذي يعاني منه الطفل، 
 .واالضطرابات األخرى الشبيهة

%

٦٦
٫٦

 ٣٣
٫٣

 

٠ ٠ ٠ 

٤٫٦
٧

 

٤٧
٩

. 

١ 

 ١٣ ١٦ت

 الوالدين، تعزيز التواصل االجتماعي بين ١١ ٠ ٠ ١
٥٣% .والمؤسسات المعنية بحالة الطفل

٫٣

٤٣
٫٣

 

٠ ٣٫٤٠ 

٤٫٥
٠

 

٥٧
٢

. 

٦ 

إكساب الوالدين المعلومات الضرورية  ١٢ ٠ ٠ ٣ ١٥ ١٢ت
 ٠ ٠ ١٠ ٤٠٥٠%حول الطفل، والتي قد تكون خافية 

٤٫٣
٠

 

٦٥
١

. 

١١ 
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 .عنهما
تبادل المعلومات حول الطفل بين  ١٣ ٠ ٠ ٠ ١١ ١٩ت

٦٣% .لدين، والمختصينالوا
٫٣

٣٦
٫٧

 

٠ ٠ ٠ 

٤٫٦
٣

 

٤٩
٠

. 

٢ 

تنمية قدرة الوالدين على تطبيق بعض  ١٤ ٠ ٠ ٣ ١٥ ١٢ت
األساليب التي تسهم في تحسين حالة 

 .الطفل
%

٠ ٠ ١٠ ٥٠ ٤٠ 

٤٫٣
٠

 

٦٥
١

. 

١١ 

تنمية قدرة الوالدين على مساعدة الطفل  ١٥ ٠ ٠ ٤ ١٧٩ت
٥٦% .ماعيةفي تنمية مشاركته االجت

١٣ ٫٧٣٠
٠ ٫٣٠ 

٤٫٤
٣

 ٧٢
٨

. 

٨ 

تنمية قدرة الوالدين على مساعدة الطفل  ١٦ ٠ ٠ ٥ ١٢ ١٣ت
٤٣% .في تنمية مهاراته اللغوية والتواصلية

١٦٫ ٫٣٤٠
٠ ٧٠ 

٤٫٢
٧

 ٧٣
٩

. 

١٢ 

تنمية قدرة الوالدين إلكساب الطفل  ١٧ ٠ ٠ ٤ ١٢ ١٤ت
٤٦% .مهارات الحياة اليومية

١٣ ٫٧٤٠
٠ ٫٣٠ 

٤٫٣
٣

 

٧١
١

. 

١٠ 

تنمية قدرة الوالدين لمساعدة الطفل  ١٨ ٠ ٠ ١١ ٦ ١٣ت
٤٣% .الكتساب مهارات العناية بالذات

٣٦ ٫٣٢٠
٠ ٫٧٠ 

٤٫٠
٧

 

٩٠
٧

. 

١٦ 

تنمية قدرة الوالدين لمساعدة الطفل  ١٩ ٠ ٠ ٣ ١٢ ١٥ت
على اكتساب مهارات الفهم 

 .االجتماعي
%

٠ ٠ ١٠ ٤٠ ٥٠ 

٤٫٤
٠

 ٦٧
٥

. 

٩ 

تنمية قدرة الوالدين لمساعدة الطفل  ٢٠ ٠ ٠ ٧ ٩ ١٤ت
٤٦% .على اكتساب مهارات االستقالل الذاتي

٢٣ ٫٧٣٠
٠ ٫٣٠ 

٤٫٢
٣

 

٨١
٧

. 

١٣ 

تنمية قدرة الوالدين لمساعدة الطفل  ٢١ ٠ ٠ ٤ ٥ ٢١ت
٧٠١٦٫% .على اكتساب مهارات الدعم الذاتي

٧
 ١٣

٠ ٫٣٠ 

٤٫٥
٧

 

٧٢
٨

. 

٤ 

 ١٣ ١٦ت

زيادة فهم الوالدين لطبيعة المهارات  ٢٢ ٠ ٠ ١
٥٣% .التي يحتاجها الطفل

٫٣

٤٣
٫٣

 

٠ ٣٫٤٠ 

٤٫٥
٠

 

٥٧
٢

. 

٦ 

مساعدة الوالدين في تصميم األنشطة  ٢٣ ٠ ٠ ٤ ١٣ ١٣ت
٤٣% .اليومية لتحقيق حاجات الطفل

٫٣

٤٣
٫٣

 ١٣
٠ ٫٤٠ 

٤٫٣
٠

 ٧٠
٢

 

١١ 

قدرة الوالدين على وضع أهداف تنمية  ٢٤ ٠ ٠ ٤ ١٠ ١٦ت
٥٣% .أولية لتنمية قدرات الطفل

٫٣

٣٣
٫٣

 ١٣
٠ ٫٤٠ 

٤٫٤
٠

 

٧٢
٤

. 

٩ 

مساعدة الوالدين على تحديد المستوى  ٢٥ ٠ ٠ ٥ ١٤ ١١ت
الحقيقي للمشكالت التي يعاني منها 

 .الطفل
%

٣٦
٫٧

 ٤٦
٫٧

 ١٦٫
٧

 

٠ ٠ 

٤٫٢
٠

 

٧١
٤

. 

١٤ 

٤٫١ ٠ ٠ ٧ ١١ ١٢تالدين لألعراض الجسمية زيادة فهم الو ٢٦
٧

 

٧٩
١

.١٥ 
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اتجاهات معلمي ووالدي األطفال ذوي اضطراب التوحد نحو برامج تعليم 
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٤٠٣٦% .التي يعانيها الطفل
٫٧

 ٢٣
٠ ٫٣٠ 

زيادة فهم الوالدين للسلوكات الغريبة  ٢٧ ٠ ٠ ٤ ٧ ١٩ت
٦٣% .التي تصدر عن الطفل

٫٤

٢٣
٫٣

 ١٣
٠ ٫٣٠ 

٤٫٥
٠

 

٧٣
١

. 

٦ 

 .زيادة فهم الوالدين لطبيعة تفكير الطفل ٢٨ ٠ ٠ ٢ ١٨ ١٠ت
%٣٣

٠ ٦٫٧٠ ٫٣٦٠ 

٤٫٢
٧

 ٥٨
٣

. 

١٢ 

زيادة فهم الوالدين لطبيعة الحالة  ٢٩ ٠ ٠ ٥ ١٢ ١٣ت
٤٣% .االنفعالية للطفل

١٦٫ ٫٣٤٠
٠ ٧٠ 

٤٫٢
٧

 ٧٣
٩

. 

١٢ 

زيادة فهم الوالدين للفروق بين الفنيات،  ٣٠ ٠ ٠ ٦ ١١ ١٣ت
واألساليب، واالستراتيجيات المحددة 

 .لتحسين حالة الطفل
%

٤٣
٫٣

 ٣٦
٫٧

 

٠ ٠ ٢٠ 

٤٫٢
٣

 ٧٧
٤

. 

١٣ 

زيادة قدرة الوالدين على اختيار األسلوب  ٣١ ٠ ٠ ٧ ٨ ١٥ت
٥٠٢٦% .األمثل لتحسين حالة الطفل

٫٧
 ٢٣

٠ ٫٣٠ 

٤٫٢
٧

 ٨٢
٧

. 

١٢ 

مساعدة الوالدين على اإلسهام في بناء،  ٣٢ ٠ ٠ ٥ ١١ ١٤ت
وتنفيذ الخطة التربوية الفردية الموضوعة 

 .للطفل
%

٤٦
٫٧

 ٣٦
٫٧

 

١٦٫
٦

 

٠ ٠ 

٤٫٣
٠

 ٧٤
٩

. 

١١ 

مساعدة الوالدين على التعرف على الجهات  ٣٣ ٠ ٠ ٥ ١٢ ١٣ت
المعنية التي تسهم في تقديم المساعدة 

 .واالستشارة حول حالة الطفل
%

٤٣
٫٣

 

١٦٫ ٤٠
٦

 

٠٠ ٠ 

٤٫٢
٧

 ٧٣
٩

. 

١٢ 

مساعدة الوالدين على تقييم طبيعة  ٣٤ ٠ ٠ ٦ ٩ ١٥ت
 ٠ ٢٠٠ ٥٠٣٠% .يماً موضوعياًحالة الطفل تقي

٤٫٣
٠

 ٧٩
٤

. 

١١ 

زيادة ثقة الوالدين بقدرتهم على  ٣٥ ٠ ٠ ٤ ١٣ ١٣ت
٤٣% .مساعدة الطفل

٫٣

٤٣
٫٤

 ١٣
٠ ٫٣٠ 

٤٫٣
٠

 

٧٠
٢

. 

١١ 

تقليل المشاعر السلبية للوالدين تجاه  ٣٦ ٠ ٠ ٤ ١٣ ١٣ت
٤٣% .حالة الطفل

٫٣

٤٣
٫٤

 ١٣
٠ ٫٣٠ 

٤٫٣
٠

 

٧٠
٢

. 

١١ 

زيادة جودة الحياة األسرية لمساعدة  ٣٧ ٠ ٠ ٥ ١٢ ١٣ت
٤٣% .الوالدين في تحسين حالة الطفل

١٦٫ ٫٣٤٠
٠ ٧٠ 

٤٫٢
٧

 

٧٤
٠

. 

١٢ 

خفض التكلفة التي يحتاجها الوالدان  ٣٨ ٠ ٠ ٣ ١٨٩ت
 ٠ ٠ ١٠ ٦٠٣٠% .لتقديم الخدمات للطفل

٤٫٥
٠

 

٦٨
٢

. 

٦ 

لدين على التغلب على مساعدة الوا ٣٩ ٠ ٠ ٢ ٩ ١٩ت
٦٣% .الضغوط النفسية بسبب حالة الطفل

٠ ٦٫٦٠ ٫٤٣٠ 

٤٫٥
٧

 

٦٢
٦

. 

٤ 

مساعدة الطفل على تعميم المهارات  ٤٠ ٠ ٠ ٤ ١٠ ١٦ت
٥٣% .التي يكتسبها عبر أوضاع جديدة

٫٣

٣٣
٫٤

 ١٣
٠ ٫٣٠ 

٤٫٤
٠

 

٧٢
٤

. 

٩ 
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انية بين الوالدين، تنمية المشاركة الوجد ١ ٠ ٠ ٩ ١٢ ٩ت
وأولياء أمور األطفال اآلخرين في نفس 

 .حالة الطفل
%

٣٠ ٤٠ ٣٠ 

٠ ٠ 

٧٨ ٤
٨

. 

١٥ 

 فهم الوالدين لطبيعة االضطراب تنمية ٢ ٠ ٠ ٧ ١٥ ٨ت
٢٦% .الذي يعاني منه الطفل

٫٧٥٠٢٣
٠ ٫٣٠ 

٤٫٠
٣

 

٧١
٨

. 

١٤ 

اسية تنمية فهم الوالدين لألسباب األس ٣ ٠ ٠ ٩ ١٠ ١١ت
٣٦% .التي تزيد من مشكلة الطفل

٫٧

٣٣
٠ ٫٣٣٠٠ 

٤٫٠
٧

 

٨٢
٧

. 

١٣ 

تنمية فهم الوالدين لألساليب التربوية  ٤ ٠ ٠ ٥ ١١ ١٤ت
٤٦% .المناسبة للتعامل مع الطفل

٫٧

٣٦
٫٧

١٦٫
٠ ٦٠ 

٤٫٣
٠

 ٧٥
٠

. 

٦ 

إكساب الوالدين بعض المهارات  ٥ ٠ ٠ ٥ ١٣ ١٢ت
 في تنمية الضرورية التي تساعدهما
 .مهارات الطفل

%

٤٣ ٤٠
٫٣

 ١٦٫
٧

 

٠ ٠ 

٤٫٢
٣

 ٧٢
٨

. 

٨ 

تنمية قدرة الوالدين على توفير الظروف  ٦ ٠ ٠ ٥ ١٤ ١١ت
٣٦% .البيئية المالئمة لتحسين حالة الطفل

٫٧

٤٦
٫٧

١٦٫
٠ ٦٠ 

٤٫٢
٠

 

٧١
٤

. 

٩ 

تنمية قدرة الوالدين على استخدام بعض  ٧ ٠ ٠ ٧ ١١ ١٢ت
٤٠٣٦% .ة قدرات الطفلالفنيات لتنمي

٫٧

٢٣
٠ ٫٣٠ 

٤٫١
٧

 

٧٩
١

. 

١٠ 

تنمية قدرة الوالدين على استخدام بعض  ٨ ٠ ٠ ٥ ١٠ ١٥ت
الفنيات للحد من المشكالت السلوكية 

 .التي يعاني منها الطفل
%

٣٣ ٥٠
٫٣

 ١٦٫
٦

 

٠ ٠ 

٤٫٣
٣

 ٧٥
٨

. 

٥ 

تطوير الشراكة التعاونية بين الوالدين  ٩ ٠ ٠ ٥ ١٣ ١٢ت
٤٠٤٣% .لمختصينوا

٫٣

١٦٫
٠ ٧٠ 

٤٫٢
٣

 ٧٢
٨

. 

٨ 

تنمية فهم الوالدين للفروق بين أعراض  ١٠ ٠ ٠ ٦ ١١ ١٣ت
االضطراب الذي يعاني منه الطفل، 
 .واالضطرابات األخرى الشبيهة

%

٤٣
٫٣

 ٣٦
٫٧

 

٠ ٠ ٢٠ 

٤٫٢
٣

 ٧٤
٧

. 

٨ 

تعزيز التواصل االجتماعي بين الوالدين،  ١١ ٠ ٠ ٦ ١٠ ١٤ت
٤٦% .ؤسسات المعنية بحالة الطفلوالم

٫٧

٣٣
٠ ٫٣٢٠٠ 

٤٫٢
٧

 ٧٨
٥

. 

٧ 

إكساب الوالدين المعلومات الضرورية  ١٢ ٠ ٠ ٦ ١٣ ١١ت
حول الطفل، والتي قد تكون خافية 

 .عنهما
%

٣٦
٫٧

 ٤٣
٫٣

 

٠ ٠ ٢٠ 

٤٫١
٧

 ٧٤
٧

. 

١٠ 
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اتجاهات معلمي ووالدي األطفال ذوي اضطراب التوحد نحو برامج تعليم 
 الوالدين في ضوء بعض المتغيرات
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تبادل المعلومات حول الطفل بين  ١٣ ٠ ٠ ٦ ١٢ ١٢ت
 ٠ ٤٠٤٠٢٠٠% .صينالوالدين، والمخت

٤٫٢
٠

 

٧٦
١

. 

٩ 

تنمية قدرة الوالدين على تطبيق بعض  ١٤ ٠ ٠ ٥ ١٧٨ت
األساليب التي تسهم في تحسين حالة 

 .الطفل
%

٥٦
٫٧

 ٢٦
٫٧

 ١٦٫
٦

 

٠ ٠ 

٤٫٤
٠

 ٧٧
٠

. 

٢ 

تنمية قدرة الوالدين على مساعدة الطفل  ١٥ ٠ ٠ ٥ ١٤ ١١ت
٣٦% .في تنمية مشاركته االجتماعية

٫٧

٤٦
٫٧

١٦٫
٠ ٦٠ 

٤٫٢
٠

 

٧١
٤

. 

٩ 

تنمية قدرة الوالدين على مساعدة الطفل  ١٦ ٠ ٠ ٤ ١٠ ١٦ت
٥٣% .في تنمية مهاراته اللغوية والتواصلية

٫٤

٣٣
٫٣

١٣
٠ ٫٣٠ 

٤٫٤
٠

 

٧٢
٤

. 

٢ 

تنمية قدرة الوالدين إلكساب الطفل  ١٧ ٠ ٠ ٦ ١٥ ٩ت
 ٠ ٣٠٥٠٢٠٠% .مهارات الحياة اليومية

٤٫١
٠

 

٧١
٢

. 

١٢ 

تنمية قدرة الوالدين لمساعدة الطفل  ١٨ ٠ ٠ ٦ ١١ ١٣ت
٤٣% .الكتساب مهارات العناية بالذات

٫٣

٣٦
٠ ٫٧٢٠٠ 

٤٫٢
٣

 ٧٧
٤

. 

٨ 

تنمية قدرة الوالدين لمساعدة الطفل  ١٩ ٠ ٠ ٣ ١٢ ١٥ت
على اكتساب مهارات الفهم 

 ٠ ٠ ١٠ ٤٠ ٥٠% .االجتماعي

٤٫٤
٠

 ٦٧
٥

. 

٢ 

تنمية قدرة الوالدين لمساعدة الطفل  ٢٠ ٠ ٠ ٤ ١٤ ١٢ت
٤٠٤٦% .على اكتساب مهارات االستقالل الذاتي

٫٧

١٣
٠ ٫٣٠ 

٤٫٢
٧

 

٦٩
١

. 

٧ 

تنمية قدرة الوالدين لمساعدة الطفل  ٢١ ٠ ٠ ٦ ١٠ ١٤ت
 .على اكتساب مهارات الدعم الذاتي

%٤٦
٫٧

٣٣
٠ ٫٣٢٠٠ 

٤٫٢
٧

 ٧٨
٥

. 

٧ 

زيادة فهم الوالدين لطبيعة المهارات  ٢٢ ٠ ٠ ٥ ٩ ١٦ت
٥٣% .التي يحتاجها الطفل

٫٣١٨١٦٫
٠ ٧٠ 

٤٫٣
٧

 

٧٦
٥

. 

٣ 

مساعدة الوالدين في تصميم األنشطة  ٢٣ ٠ ٠ ٥ ١٩ ٦ت
٢٠٦٣% .اليومية لتحقيق حاجات الطفل

٫٣

١٦٫
٠ ٧٠ 

٤٫٠
٣

 

٦١٥ 

١٤ 

 وضع أهداف تنمية قدرة الوالدين على ٢٤ ٠ ٠ ٤ ١٣ ١٣ت
٤٣% .أولية لتنمية قدرات الطفل

٫٣

٤٣
٫٤

١٣
٠ ٫٣٠ 

٤٫٣
٠

 

٧٠
٢

. 

٦ 

مساعدة الوالدين على تحديد المستوى  ٢٥ ٠ ٠ ٤ ١٢ ١٤ت
الحقيقي للمشكالت التي يعاني منها 

 .الطفل
%

٤٦
٫٧

 

١٣ ٤٠
٫٣

 

٠ ٠ 

٤٫٣
٣

 

٧١
١

. 

٥ 

ة زيادة فهم الوالدين لألعراض الجسمي ٢٦ ٠ ٠ ٣ ١٥ ١٢ت
 ٠ ٠ ٤٠٥٠١٠% .التي يعانيها الطفل

٤٫٣
٠

 

٦٥
١

. 

٦ 

زيادة فهم الوالدين للسلوكات الغريبة  ٢٧ ٠ ٠ ٥ ١٨٧ت
٦٠٢٣% .التي تصدر عن الطفل

٫٣

١٦٫
٠ ٧٠ 

٤٫٤
٣

 ٧٧
٤

. 

١ 
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زيادة فهم الوالدين لطبيعة تفكير  ٢٨ ٠ ٠ ٦ ١٣ ١١ت
٣٦% .الطفل

٫٧

٤٣
٠ ٫٣٢٠٠ 

٤٫٢
٣

 ٧٢
٨

. 

٨ 

زيادة فهم الوالدين لطبيعة الحالة  ٢٩ ٠ ٠ ٦ ١٣ ١١ت
٣٦% .االنفعالية للطفل

٫٧

٤٣
٠ ٫٣٢٠٠ 

٤٫١
٧

 ٧٤
٧

. 

١٠ 

زيادة فهم الوالدين للفروق بين الفنيات،  ٣٠ ٠ ٠ ٥ ١٣ ١٢ت
واألساليب، واالستراتيجيات المحددة 

 .لتحسين حالة الطفل
%

٤٣ ٤٠
٫٣

 ١٦٫
٧

 

٠ ٠ 

٤٫٢
٣

 ٧٢
٨

. 

٨ 

زيادة قدرة الوالدين على اختيار األسلوب  ٣١ ٠ ٠ ٥ ١١ ١٤ت
٤٦% .األمثل لتحسين حالة الطفل

٫٧

٣٦
٫٧

١٦٫
٠ ٧٠ 

٤٫٣
٠

 ٧٥
٠

. 

٦ 

مساعدة الوالدين على اإلسهام في بناء،  ٣٢ ٠ ٠ ٤ ١٠ ١٦ت
وتنفيذ الخطة التربوية الفردية الموضوعة 

 .للطفل
%

٥٣
٫٣

 ٣٣
٫٤

 ١٣
٫٣

 

٠ ٠ 

٤٫٤
٠

 

٧٢
٤

. 

٢ 

مساعدة الوالدين على التعرف على  ٣٣ ٠ ٠ ٤ ١٥ ١١ت
الجهات المعنية التي تسهم في تقديم 

المساعدة واالستشارة حول حالة 
 .الطفل

%

٣٦
٫٧

 

١٣ ٥٠
٫٣

 

٠ ٠ 

٤٫٢
٣

 ٦٧
٩

. 

٨ 

مساعدة الوالدين على تقييم طبيعة  ٣٤ ٠ ٠ ٣ ١٣ ١٤ت
٤٦% .حالة الطفل تقييماً موضوعياً

٫٧

٤٣
٠ ٠ ٫٣١٠ 

٤٫٣
٧

 

٦٦
٩

. 

٣ 

زيادة ثقة الوالدين بقدرتهم على  ٣٥ ٠ ٠ ١١ ٤ ١٥ت
٥٠١٣% .مساعدة الطفل

٫٣

٣٦
٠ ٫٧٠ 

٤٫١
٣

 ٩٣
٧

. 

١١ 

تقليل المشاعر السلبية للوالدين تجاه  ٣٦ ٠ ٠ ٥ ١٦ ٩ت
٣٠٥٣% .حالة الطفل

٫٣

١٦٫
٠ ٧٠ 

٤٫٢
٧

 

٧٤
٠

. 

٧ 

لحياة األسرية لمساعدة زيادة جودة ا ٣٧ ٠ ٠ ٥ ١٢ ١٣ت
٤٣% .الوالدين في تحسين حالة الطفل

٫٣٤٠١٦٫
٠ ٧٠ 

٤٫٣
٠

 ٧٥
٠

. 

٦ 

خفض التكلفة التي يحتاجها الوالدان  ٣٨ ٠ ٠ ٥ ١١ ١٤ت
٤٦% .لتقديم الخدمات للطفل

٫٧

٣٦
٫٧

١٦٫
٠ ٦٠ 

٤٫١
٠

 

٧١
٢

. 

١٢ 

مساعدة الوالدين على التغلب على  ٣٩ ٠ ٠ ٦ ١٥ ٩ت
 ٠ ٣٠٥٠٢٠٠% .وط النفسية بسبب حالة الطفلالضغ

٤٫٣
٦

 

٦١٨. 

٤ 

مساعدة الطفل على تعميم المهارات  ٤٠ ٠ ٠ ٥ ١٤ ١١ت
٣٦% .التي يكتسبها عبر أوضاع جديدة

٫٧

٤٦
٫٧

١٦٫
٠ ٦٠ 

٤٫٢
٠

 ٧١
٤

 

٩ 



 

 
٣٩٤

اتجاهات معلمي ووالدي األطفال ذوي اضطراب التوحد نحو برامج تعليم 
 الوالدين في ضوء بعض المتغيرات

 إبراهيم عبد الفتاح الغنيمي. د

، ووالــدي أن المتوســطات الحــسابية الســتجابات معلمــي) ٥، و ٤ (الجــدولينيتــضح مــن 
علــى عبــارات المقيــاس، والتــي تعبــر عــن      ) عينــة البحــث (األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد   

بالنــسبة للمعلمــين، ) ٤٫٠٧ – ٤٫٦٧(اتجاهــاتهم نحــو بــرامج تعلــيم الوالــدين، تراوحــت بــين  
بالنــسبة للوالــدين، وهــذا يــدل علــى التقــارب بــين عينــة البحــث، مــن حيــث    ) ٤ – ٤٫٤٣(وبــين 

ــدين، مــا بــين مــوافقتهم بــشدة علــى       اتفاقهــا فــي طبيعــة    ــرامج تعلــيم الوال االتجــاه نحــو ب
مــن وجهــة  -العبــارة التــي تناســب اتجــاههم، ممــا يــدل علــى كــون هــذه البــرامج ضــرورية      

 فــي مجــال اضــطراب التوحــد، وذلــك لتحــسين حالــة األطفــال المــصابين بهــذا          -نظــرهم
المعلمين، مما يـسهم فـي   االضطراب، وكذلك تفعيل التعاون بين الوالدين، والمختصين، و 

الحــــد مــــن كثيــــر مــــن المــــشكالت التــــي يواجههــــا الوالــــدان، علــــى المــــستوى النفــــسي،   
إال أن مراجعـة االسـتجابات فـي        . واالجتماعي، ومـوافقتهم بـصورة محايـدة فـي هـذا اإلطـار            

الجدولين السابقين، بصورة عامة، يعطينا مؤشراً على أن معظم استجابات عينـة البحـث              
 تقــع فــي إطــار إمــا مــوافقتهم الــشديدة، أو مــوافقتهم، ويــدل علــى ذلــك          علــى المقيــاس 

المتوسطات الحسابية التي تم عرضـها السـتجابات عينـة البحـث علـى عبـارات المقيـاس،          
تنميــة فهــم الوالــدين   : "بالنــسبة للمعلمــين ) ١٣، و ١٠(ومــن هــذه العبــارات العبارتــان رقــم     

 -الطفـل، واالضـطرابات األخـرى الـشبيهة     للفروق بين أعراض االضطراب الـذي يعـاني منـه       
، والتـي حـازت علـى الترتيـب رقـم           "تبادل المعلومات حول الطفل بين الوالدين، والمختصين      

ــدين ) ٣٢، و ٢٧(، والعبارتــان رقــم  )٢، و ١( ــدين للــسلوكيات   : "بالنــسبة للوال ــادة فهــم الوال زي
فـي بنـاء، وتنفيـذ الخطـة      مساعدة الوالـدين علـى اإلسـهام    -الغريبة التي تصدر عن الطفل    

 ".التربوية الفردية الموضوعة للطفل

 :نتيجة الفرض األول
 بين متوسـطي درجـات معلمـي        -إحصائياً-ال يوجد فرق دال     : " األول على  الفرضنصّ  

". ووالدي األطفال ذوي اضطراب التوحد على مقياس االتجاهات نحو برامج تعلـيم الوالـدين        
للكــشف عــن داللــة " ت"الباحــث باســتخدام اختبــار وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض قــام 
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نتــائج هــذا  ) ٦(ويوضــح الجــدول  . الفــروق بــين متوســطي درجــات المجموعــات المــستقلة     
 :اإلجراء

 معلمي ووالدي األطفال ذوي اضطراب  درجاتيداللة الفروق بين متوسط) ٦( جدول 
 التوحد على مقياس االتجاهات نحو برامج تعليم الوالدين

المتوسط  ددالع العينة
 الحسابي

 مستوى الداللة "ت " قيمة  االنحراف المعياري

 ٣٫٨٨٩ ١٧٤٫٩٠٠ ٣٠ المعلمون
 ١٠٫٦١٧ ١٦٩٫٦٣٣ ٣٠ ناالوالد

٠١٣ ٢٫٥٥١. 

، بـين متوسـطي     .)٠٥(، عنـد مـستوى      -إحصائياً–وجود فرق دال    ) ٦(يتضح من الجدول    
س االتجاهـات نحـو بـرامج    درجات معلمي ووالدي األطفال ذوي اضطراب التوحد علـى مقيـا   

 .وبهذه النتيجة يتضح عدم صحة الفرض األول. تعليم الوالدين، وذلك في اتجاه المعلمين

 :نتائج الفرض الثاني
 بـين متوسـطات     -إحـصائياً -ال توجـد فـروق دالـة        : "نص الفرض الثاني للبحث علـى أنـه       

 نحــو بــرامج رتــب درجــات معلمــي األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد علــى مقيــاس االتجاهــات
تعليم الوالـدين تعـزى لمتغيـرات المؤهـل التعليمـي، وسـنوات الخبـرة، والـدافع نحـو العمـل               

وللتحقــق مــن صــحة هــذا ".  فــي الميــدان، والــدورات التدريبيــة، والمرحلــة التعليميــة لألطفــال 
 للكـشف   Kruskal-Wallis واليـز  -الفرض قام الباحـث باسـتخدام اختبـار كروسـكال    

وتوضـح  .  بـين متوسـطات رتـب درجـات المجموعـات الـصغيرة المـستقلة       عن داللة الفروق  
 : نتائج هذا اإلجراء) ١١، و ١٠، و ٩، و ٨، و ٧(الجداول 

للكشف عن داللة الفروق  Kruskal-Wallis واليز-كروسكالنتائج اختبار ) ٧(جدول 
االتجاهات نحو برامج تعليم  على مقياس المعلمينبين متوسطات رتب درجات 
 دين، بناءً على المؤهل التعليميالوال

درجات  ٢كا متوسط الرتب العدد المجموعات
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 ٧٫٦٧ ٦ بكالوريوس عام
 ١٧٫٦٥ ١٧ بكالوريوس تربية خاصة
 ١٧٫٩٠ ٥ دبلوم تربية خاصة
 ١٤٫٧٥ ٢ ماجستير تربية خاصة

 
٦٫٢١٨ 

 
٣ 

 
١٠١. 



 

 
٣٩٦

اتجاهات معلمي ووالدي األطفال ذوي اضطراب التوحد نحو برامج تعليم 
 الوالدين في ضوء بعض المتغيرات

 إبراهيم عبد الفتاح الغنيمي. د

بــين .) ٠٥( عنــد مــستوى  -إحــصائياً-روق دالــة عــدم وجــود فــ ) ٧(يتــضح مــن الجــدول  
متوســطات رتــب درجــات معلمــي التالميــذ ذوي اضــطراب التوحــد علــى مقيــاس االتجاهــات   

 بكالوريوس -بكالوريوس عام(نحو برامج تعليم الوالدين تعزى لمتغير المؤهل التعليمي        
 ). ماجستير تربية خاصة- دبلوم تربية خاصة-تربية خاصة

للكشف عن داللة الفروق  Kruskal-Wallis واليز-كروسكالاختبار نتائج ) ٨(جدول 
االتجاهات نحو برامج تعليم  على مقياس المعلمينبين متوسطات رتب درجات 

 الوالدين، بناءً على سنوات الخبرة
درجات  ٢كا متوسط الرتب العدد المجموعات  

 الحرية
القيمة 
 االحتمالية

 ١١٫٥٤ ١٤  سنوات٥ إلى أقل من ١من 
 ١٩٫٤٠ ٥  سنوات١٠ إلى أقل من ٥من 

 ١٥ إلى أقل من ١٠من 
 سنوات

١٩٫٦٠ ٥ 

 ١٨٫٠٨ ٦  سنةً فأكثر١٥

 
٥٫٤٨٤ 

 
٣ 

 
١٤٠. 

بــين .) ٠٥( عنــد مــستوى  -إحــصائياً-عــدم وجــود فــروق دالــة   ) ٨(يتــضح مــن الجــدول  
ات متوســطات رتــب درجــات معلمــي التالميــذ ذوي اضــطراب التوحــد علــى مقيــاس االتجاهــ  

 مـن  - سـنوات    ٥ إلى أقل من     ١من  (نحو برامج تعليم الوالدين تعزى لمتغير سنوات الخبرة         
 ). سنةً فأكثر١٥ - سنوات١٥ إلى أقل من ١٠ من - سنوات ١٠ إلى أقل من ٥

للكشف عن داللة الفروق  Kruskal-Wallis واليز-كروسكالنتائج اختبار ) ٩(جدول 
االتجاهات نحو برامج تعليم ى مقياس  علالمعلمينبين متوسطات رتب درجات 

 الوالدين، بناءً على المرحلة التعليمية
درجات  ٢كا متوسط الرتب العدد المجموعات

 الحرية
القيمة 
 االحتمالية

 ١٤ ٢٠ االبتدائية
 ٢١٫١٤ ٧ المتوسطة
 ١٢٫٣٣ ٣ التأهيل المهني

 
٣٫٨٨٩ 

 
٢ 

 
١٤٣. 

بــين .) ٠٥( عنــد مــستوى  -إحــصائياً-عــدم وجــود فــروق دالــة   ) ٩(يتــضح مــن الجــدول  
متوســطات رتــب درجــات معلمــي التالميــذ ذوي اضــطراب التوحــد علــى مقيــاس االتجاهــات   
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ــة التعليميــة       ــدين تعــزى لمتغيــر المرحل ــيم الوال ــرامج تعل  – المتوســطة -االبتدائيــة (نحــو ب
 ).التأهيل المهني

 عن داللة الفروق للكشف Kruskal-Wallis واليز-كروسكالنتائج اختبار ) ١٠(جدول 
االتجاهات نحو برامج تعليم  على مقياس المعلمينبين متوسطات رتب درجات 

 الوالدين، بناءً على الدافع نحو العمل في الميدان
درجات  ٢كا متوسط الرتب العدد المجموعات

 الحرية
القيمة 
 االحتمالية

 ٩٫٣١ ٨ شخصي
 ١٤٫٨٦ ٧ إنساني
 ٢٠٫٠٩ ١١ اقتصادي
 ١٦٫٣٨ ٤ اجتماعي

 
٧٫١٠١ 

 
٣ 

 
٠٦٩. 

بــين .) ٠٥( عنــد مــستوى -إحــصائياً-عــدم وجــود فــروق دالــة  ) ١٠(يتــضح مــن الجــدول  
متوســطات رتــب درجــات معلمــي التالميــذ ذوي اضــطراب التوحــد علــى مقيــاس االتجاهــات   

 إنـساني   -شخصي  (نحو برامج تعليم الوالدين تعزى لمتغير الدافع نحو العمل في الميدان            
 ). اجتماعي-ادي اقتص–

للكشف عن داللة الفروق  Kruskal-Wallis واليز-كروسكالنتائج اختبار ) ١١(جدول 
االتجاهات نحو برامج تعليم  على مقياس المعلمينبين متوسطات رتب درجات 

 الوالدين، بناءً على الحصول على دورات التدريبية
درجات  ٢كا متوسط الرتب العدد المجموعات

 الحرية
القيمة 

 الحتماليةا
 ١٨٫٩٧ ١٦  دورات٣أكثر من 

 ١٠٫٦٣ ٤ دورتان
 ١٧ ٥ دورة واحدة
 ٦٫٨٠ ٥ ال يوجد

 
٨٫٨٣٩ 

 
٣ 

 
٠٣٢. 

بــــين .) ٠٥( عنــــد مــــستوى -إحــــصائياً-وجــــود فــــروق دالــــة  ) ١١(يتــــضح مــــن الجــــدول  
متوســطات رتــب درجــات معلمــي التالميــذ ذوي اضــطراب التوحــد علــى مقيــاس االتجاهــات   

 - دورات ٣أكثر مـن    (ج تعليم الوالدين تعزى لمتغير الحصول على دورات تدريبية          نحو برام 
 ). ال يوجد- دورة واحدة-دورتان



 

 
٣٩٨

اتجاهات معلمي ووالدي األطفال ذوي اضطراب التوحد نحو برامج تعليم 
 الوالدين في ضوء بعض المتغيرات

 إبراهيم عبد الفتاح الغنيمي. د

، وهـو أكبـر مـن متوسـط         )١٨٫٩٧(وحيث إن متوسط الرتبة للمجموعة األولـى يـساوي          
 ٦٫٨٠، و ١٧ و ١٠٫٦٣متوســط الرتبــة يــساوي  (الرتبــة لكــل مــن المجموعــات الــثالث األخــرى   

 دورات تدريبيــة أكثــر ٣، فــإن المجموعــة األولــى التــي حــصلت علــى أكثــر مــن    )واليعلــى التــ
 .إدراكاً ألهمية برامج تعليم الوالدين

ــة           ــاني صــحته فيمــا يتعلــق بعــدم وجــود فــروق دال ــائج الفــرض الث –ومــن ثــم توضــح نت
االتجاهــات نحــو بــرامج   علــى مقيــاس المعلمــينتوســطات رتــب درجــات   بــين م-إحــصائياً

لدين، تعزى لمتغيرات المؤهل الدراسـي، وسـنوات الخبـرة، والمرحلـة التعليميـة،              تعليم الوا 
 بــين -إحــصائياً–والــدافع نحــو العمــل، وعــدم صــحته فيمــا يتعلــق بعــدم وجــود فــروق دالــة   

االتجاهــات نحــو بــرامج تعلــيم الوالــدين   علــى مقيــاس المعلمــينتوســطات رتــب درجــات م
 . تعزى لمتغير الدورات التدريبية

 :الفرض الثالثنتائج 
 بـين متوسـطات   -إحـصائياً -ال توجـد فـروق دالـة    : "نص الفرض الثالث للبحث على أنـه    

رتــب درجــات والــدي األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد علــى مقيــاس االتجاهــات نحــو بــرامج     
ــدرك،      ــي، والمـــستوى االقتـــصادي المـ ــرات المـــستوى التعليمـ ــزى لمتغيـ ــدين تعـ تعلـــيم الوالـ

". عيـــة المـــدرك، ومـــستوى الرضـــا عـــن حالـــة الطفـــل، والنـــوع ومـــستوى المـــساندة االجتما
ــار كروســكال        ــز-وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض قــام الباحــث باســتخدام اختب  والي

Kruskal-Wallis ويتني -، واختبار مانMann-Whiney    للكشف عن داللـة الفـروق بـين 
، ١٤، و ١٣، و ١٢(وتوضـح الجـدول   . متوسطات رتب درجات المجموعات الـصغيرة المـستقلة       

 : نتائج هذا اإلجراء) ١٦، و ١٥و 
للكشف عن داللة الفروق  Kruskal-Wallis واليز-كروسكالنتائج اختبار ) ١٢(جدول 

االتجاهات نحو برامج تعليم الوالدين،  على مقياس الوالدينبين متوسطات رتب درجات 
 بناءً على المستوى التعليمي

درجات  ٢كا متوسط الرتب العدد المجموعات
 الحرية

القيمة 
 االحتمالية

 ١٢٫٨١ ٨ أقل من متوسط
 ١٢٫٧٩ ٧ متوسط

 ١١٫٨٨ ٨ أعلى من متوسط
 ٢٥٫٤٣ ٧ بكالوريوس

 
١١٫٧٠٥ 

 
٣ 

 
٠٠٨. 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٩٩

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

بين متوسطات .) ٠١( عند مستوى -إحصائياً-وجود فروق دالة    ) ١٢(يتضح من الجدول    
 االتجاهــات نحــو بــرامج  رتــب درجــات والــدي األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد علــى مقيــاس   

 أعلـى مـن     - متوسـط  -أقـل مـن متوسـط     (تعليم الوالدين تعزى لمتغير المستوى التعليمـي        
 ). بكالوريوس-متوسط

، وهو أكبر مـن متوسـط       )٢٥٫٤٣(وحيث إن متوسط الرتبة للمجموعة الرابعة يساوي        
 ١١٫٨٨، و ١٢٫٧٩ و ١٢٫٨١متوسط الرتبـة يـساوي     (الرتبة لكل من المجموعات الثالث األخرى       

، فـإن المجموعـة الرابعـة التـي حـصلت علـى بكـالوريوس أكثـر إدراكـاً ألهميـة                   )على التوالي 
 .برامج تعليم الوالدين

للكشف عن داللة الفروق  Kruskal-Wallis واليز-كروسكالنتائج اختبار ) ١٣(جدول 
لدين، االتجاهات نحو برامج تعليم الوا على مقياس الوالدينبين متوسطات رتب درجات 

 بناءً على المستوى االقتصادي المدرك
درجات  ٢كا متوسط الرتب العدد المجموعات

 الحرية
القيمة 
 االحتمالية

 ٢٤٫٣٨ ٤ مرتفع
 ١٥٫٤٥ ٢١ متوسط
 ٨٫٦٠ ٥ منخفض

 
٧٫١٥٨ 

 
٢ 

 
٠٢٨. 

بــــين .) ٠٥( عنــــد مــــستوى -إحــــصائياً-وجــــود فــــروق دالــــة ) ١٣(يتــــضح مــــن الجــــدول 
والدي األطفال ذوي اضطراب التوحد على مقياس االتجاهات نحو متوسطات رتب درجات   

ــدين تعــزى لمتغيــر المــستوى االقتــصادي المــدرك        - متوســط-مرتفــع(بــرامج تعلــيم الوال
 ).منخفض

، وهـو أكبـر مـن متوسـط     )٢٤٫٣٨(وحيث إن متوسط الرتبة للمجموعة األولـى يـساوي       
 علـى   ٨٫٦٠، و   ١٥٫٤٥ط الرتبـة يـساوي      متوسـ (الثانيـة، والثالثـة     : الرتبة لكل من المجموعتين   

، فإن المجموعـة األولـى التـي تـدرك كونهـا فـي مـستوىً اقتـصادي مرتفـع هـي أكثـر                        )التوالي
 .إدراكاً ألهمية برامج تعليم الوالدين



 

 
٤٠٠

اتجاهات معلمي ووالدي األطفال ذوي اضطراب التوحد نحو برامج تعليم 
 الوالدين في ضوء بعض المتغيرات

 إبراهيم عبد الفتاح الغنيمي. د

للكشف عن داللة الفروق  Kruskal-Wallis واليز-كروسكالنتائج اختبار ) ١٤(جدول 
االتجاهات نحو برامج تعليم الوالدين،  مقياس  علىالوالدينبين متوسطات رتب درجات 

 بناءً على مستوى المساندة االجتماعية المدرك
درجات  ٢كا متوسط الرتب العدد المجموعات 

 الحرية
القيمة 
 االحتمالية

 ٢٦٫١٣ ٤ مرتفع
 ١٤٫٨٣ ٢٠ متوسط
 ١٠٫٦٧ ٦ منخفض

 
٧٫٧٧٥ 

 
٢ 

 
٠٢٠. 

بــــين .) ٠٥( عنــــد مــــستوى -حــــصائياًإ-وجــــود فــــروق دالــــة ) ١٤(يتــــضح مــــن الجــــدول 
متوسطات رتب درجات والدي األطفال ذوي اضطراب التوحد على مقياس االتجاهات نحو   

ــرامج تعلــيم الوالــدين تعــزى لمتغيــر مــستوى المــساندة االجتماعيــة المــدرك          -مرتفــع(ب
 ). منخفض-متوسط

متوسـط  ، وهـو أكبـر مـن    )٢٦٫١٣(وحيث إن متوسـط الرتبـة للمجموعـة األولـى يـساوي        
 علـى  ١٠٫٦٧، و ١٤٫٨٣متوسـط الرتبـة يـساوي    (الثانية، والثالثة : الرتبة لكل من المجموعتين  

، فإن المجموعة األولى التي تدرك كونها تحظـى بمـساندة اجتماعيـة مرتفعـة هـي              )التوالي
 .أكثر إدراكاً ألهمية برامج تعليم الوالدين

للكشف عن داللة الفروق  Kruskal-Wallis واليز-كروسكالنتائج اختبار ) ١٥(جدول 
االتجاهات نحو برامج تعليم الوالدين،  على مقياس الوالدينبين متوسطات رتب درجات 

 بناءً على مستوى الرضا عن حالة الطفل
درجات  ٢كا متوسط الرتب العدد المجموعات 

 الحرية
القيمة 
 االحتمالية

 ٢٥٫٨٨ ٨ مرتفع
 ١١٫٤٧ ١٧ متوسط
 ١٢٫٦٠ ٥ منخفض

 
١٥٫٢٥٩ 

 
٢ 

 
٠٠٩. 

بــــين .) ٠١( عنــــد مــــستوى -إحــــصائياً-وجــــود فــــروق دالــــة  ) ١٥(يتــــضح مــــن الجــــدول  
متوسطات رتب درجات والدي األطفال ذوي اضطراب التوحد على مقياس االتجاهات نحو   

 - متوسـط -مرتفـع (برامج تعلـيم الوالـدين تعـزى لمتغيـر مـستوى الرضـا عـن حالـة الطفـل            
 ).منخفض



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٠١

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

، وهـو أكبـر مـن متوسـط     )٢٥٫٨٨(رتبة للمجموعة األولى يـساوي    وحيث إن متوسط ال   
 علـى   ١٢٫٦٠، و   ١١٫٤٧متوسـط الرتبـة يـساوي       (الثانيـة، والثالثـة     : الرتبة لكل من المجمـوعتين    

، فإن المجموعة األولى التي ترضى عن حالة الطفل بصورة مرتفعة هي أكثر إدراكاً             )التوالي
 .ألهمية برامج تعليم الوالدين

للكشف عن داللة الفروق بين Mann-Whitney ويتني -نتائج اختبار مان) ١٦(جدول 
االتجاهات نحو برامج تعليم الوالدين، بناءً  على مقياس الوالدينمتوسطات رتب درجات 

 )١٠= ، واآلباء ن٢٠= األمهات ن(على النوع 
متوسط  المجموعة

 الرتب
مجموع 
 الرتب

U w Z 
 

 الداللةمستوى 

 ٣٣١ ١٦٫٥٥ األمهات
 ١٣٤ ١٣٫٤٠ اآلباء

٣٥٥ .٩٢٥- ١٣٤ ٧٩. 

بــين .) ٠٥( عنــد مــستوى -إحــصائياً-عــدم وجــود فــروق دالــة  ) ١٦(يتــضح مــن الجــدول  
متوسطات رتب درجـات مجمـوعتي األمهـات واآلبـاء علـى مقيـاس االتجاهـات نحـو بـرامج                  

 .تعليم الوالدين
–د فــروق دالــة  ومــن ثــم توضــح نتــائج الفــرض الثالــث صــحته فيمــا يتعلــق بعــدم وجــو      

االتجاهات نحو برامج تعلـيم   على مقياس  الوالدينتوسطات رتب درجات     بين م  -إحصائياً
 -إحـصائياً –الوالدين، تعزى لمتغير النوع، وعدم صحته فيما يتعلق بعدم وجود فروق دالـة              

االتجاهـات نحـو بـرامج تعلـيم الوالـدين           على مقيـاس     الوالدينتوسطات رتب درجات    بين م 
يـرات المـستوى التعليمـي، والمـستوى االقتـصادي المـدرك، ومـستوى المـساندة                تعزى لمتغ 

 . االجتماعية المدرك، ومستوى الرضا عن حالة الطفل

 :مناقشة نتائج البحث: ثانياً
يمكن تفسير نتيجة التساؤل األول للبحث في إطار الفهم لطبيعة االسـتجابات علـى              

والـدين، سـواء مـن جانـب الوالـدين، أو مـن             عبارات مقياس االتجاهـات نحـو بـرامج تعلـيم ال          
جانب المعلمين، حيث إن معظـم االسـتجابات علـى المقيـاس كانـت فـي اتجـاه الموافقـة                    
الشديدة على عباراتـه التـي تؤكـد فائـدة بـرامج تعلـيم الوالـدين، ممـا يـدعم ضـرورة التحـاق                   

ــين، وإن كانـــت مت     ــدين، والمعلمـ ــر الوالـ ــة نظـ ــرامج مـــن وجهـ ــذه البـ ــدين بهـ وســـطات الوالـ
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استجابات المعلمين علـى هـذا المقيـاس أكبـر مـن متوسـطات اسـتجابات الوالـدين، إال أن                     
الفــروق بــين هــذه المتوســطات لــم تكــن كبيــرة ممــا يؤكــد االتفــاق النــسبي بــين معلمــي        
ووالـــدي األطفـــال ذوي اضـــطراب التوحـــد علـــى أهميـــة بـــرامج تعلـــيم الوالـــدين، واشـــتراك    

ل اإلسهام في تحسين حالة الطفـل ذي اضـطراب التوحـد         الوالدين في هذه البرامج من أج     
من ناحية، ومساعدة الوالدين على تخطي الصعوبات التـي يواجهونهـا نتيجـة لتربيـة طفـل               
ذي اضــطراب توحــد مــن جهــة أخــرى، ويؤكــد ذلــك كثــرة البــرامج التــي أعــدت لتــضمين            

راب الوالـــدين كمعلمـــين، أو كمعـــالجين فـــي مجـــال تحـــسين حالـــة أطفـــالهم ذوي اضـــط   
التوحـــد، ســـواء علـــى مـــستوى إكـــسابهم المعـــارف حـــول طبيعـــة هـــذا االضـــطراب، أو          
إكسابهم المهـارات الـضرورية للتعامـل مـع أطفـالهم، أو إكـسابهم القـدرة علـى تطبيـق              

وقـــد . بعـــض الفنيـــات واالســـتراتيجيات التـــي أثبتـــت الدراســـات فعاليتهـــا فـــي هـــذا المجـــال
إلطـار ممـا يـدل علـى االتجاهـات اإليجابيـة لـدى             تنوعت أهداف الدراسات والبحوث في هذا ا      

والدي األطفال ذوي اضطراب التوحد نحو االشتراك فـي بـرامج تعلـيم الوالـدين لمـا تحققـه                  
مـن فوائـد عديــدة لهـم علــى المـستوى النفـسي، والمهــاري، ومـن هــذه الدراسـات دراســات        

خــرين ، وكــين، وآ(٢٠٠٧ ,Ingersoll, & Gergans)كــل مــن إنجرســول، وجريجــانس  
(Keen, Couzens, Muspratt, & Rodger, ٢٠١٠)  ــدا  & ,Jull)، وجــول، ومايرن

Mirenda, وستينر (٢٠١١ ،(Steiner, ٢٠١١)   ومـوري، وسـايمونس ،(Moore, & Symons, 

 & ,Heitzman-Powell, Buzhardt, Rusinko)بويــل، وآخــرين  -، وهيتزمــان(٢٠١١

Miller, وشيانج (٢٠١٣ ،(Chiang, ٢٠١٣)ج وآخـرين  ، ويون(Young, Boris, Thomson, 

Martin, & Yu, والتي أوضحت التنوع في مجـال بـرامج تعلـيم والـدي األطفـال ذوي      (٢٠١٢ ،
 . اضطراب التوحد، وفعالية هذه البرامج

وبتحليل مبسط لطبيعة االستجابات السابقة من جانب معلمي ووالدي األطفال ذوي      
يـة نحـو بـرامج تعلـيم الوالـدين لمـا تتـضمنه هـذه                اضطراب التوحد تتضح اتجاهـاتهم اإليجاب     

البرامج من تحقيق للعديد مـن األهـداف التـي تـصب فـي صـالح الطفـل ذي اضـطراب التوحـد،           
ويمكن تفسير اتجاهات الوالدين نحو هذه البرامج في إطار بحثهم الحثيث عن األساليب        
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ــاليب واخ    ــالهم، وإن تنوعـــت هـــذه األسـ تلفـــت فـــي التـــي تـــسهم فـــي تحـــسين حالـــة أطفـ
طبيعتهــا، وأســـسها، حيـــث تتخــذ أســـر هـــؤالء األطفــال العديـــد مـــن الطــرق للتعامـــل مـــع     
الصعوبات المرتبطـة بتربيـة األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد، فـبعض الوالـدين يـستخدمون                  
ــع       ــدين للتعامـــل مـ ــأون إلـــى الـ ــرون يلجـ ــة، وآخـ ــيلة للمواجهـ ــة كوسـ المـــساندة االجتماعيـ

دون الراحـة، والمعنـى بخـصوص هـؤالء األطفـال مـن             أطفالهم ذوي اضـطراب التوحـد، ويجـ       
خــالل التعــرف علــى القــوة العليــا، أو الوجــود الروحــي، وبعــض الوالــدين يجــدون الــدعم مــن    
مشاركة األعباء مع أزواج داعمين يتشاركون المـسئولية، وبعـض األسـر يـستخدم قـوة                

ب توحـد، وهـذا   المعرفة بنجاح للتعامل مـع الـصعوبات الناتجـة عـن تربيـة طفـل ذي اضـطرا          
النمط من معرفة الوالدين يتخذ العديد من األشكال، والتي تشمل المعرفة حول الصعوبة             
التــي يواجههــا الطفــل، وكيفيــة التفاعــل مــع الطفــل، وكيفيــة المدافعــة عــن حقــوق هــذا     

 ,Suppo, & Floyd)الطفل، وهذه المعرفة تزداد مـن خـالل تعلـيم وتـدريب          الوالـدين      

٢٠١٢). 
لكون إدراك الوالدين لجوانب الضعف االجتمـاعي التـي يواجههـا أطفـالهم، وخبـرة             و

الروابط الشخصية المحدودة يؤثر تأثيراً سلبياً على الرفاهية الوالدية، يواجه والـدا األطفـال              
ــدي       ــةً بوالـ ــاب، واليـــأس الـــشديدة مقارنـ ــد مـــشاعر الـــضغط، واالكتئـ ذوي اضـــطراب التوحـ

، فتحديات تربية طفل ذي اضـطراب توحـد يـؤثر بـصورة سـلبية          األطفال ذوي النمو الطبيعي   
على فعالية الوالدين، من حيث توفيرهم للرعاية والتنشئة األساسية لكـل مـن الطفـل ذي                 
اإلعاقــة، ووحــدة العائلــة األكبــر، ونتيجــة لهــذه األســباب يــصبح تعلــيم، وإشــراك الوالــدين    

 ,Vernon, Koegel, Dauterman) مكوناً أساسياً لعالج األطفال ذوي اضطراب التوحـد 

& Stolen, ٢٠١٢). 
 parentكما أن برامج تعليم الوالدين تعد أساساً لتحقيـق تمكـين الوالـدين واألسـرة    

and family empowerment  ،حيــث يركــز التمكــين علــى تنميــة المهــارات والمعرفــة ،
، (٢٠٠٤ ,Brookman-Frazee, & Koegel)وفعاليـة الـذات الوالديـة، ومـشاركة الوالـدين      

حيث يتضمن تمكين الوالدين األحكام الذاتية اإليجابية، وفعالية الـذات الوالديـة، باإلضـافة           
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إلــى إحــداث التغيــر االجتمــاعي الــذي يركــز علــى مــا وراء الــسياق الفــردي، وســياق الوالــدين   
والطفـــل، ويتـــضمن التمكـــين رغبـــة الوالـــدين، واســـتعدادهم لـــتعلم المهـــارات الوالديـــة         

 ,Scheel)وفعاليتهم  في برنـامج عـالج الطفـل، واسـتخدام المـوارد المجتمعيـة       الجديدة، 

& Rieckmann, فالوالـد المـتمكن   (١٩٩٨ ،empowered parent    يظهـر الثقـة والفعاليـة 
فـي تعليمــه لطفلــه، ويــدير الــروتين اليــومي بنجـاح، ويتفاعــل مــع مــانحي الخدمــة، ويــستطيع   

ــه، ويــش     ــه،    الحــصول علــى الخــدمات مــن أجــل طفل ارك بفعاليــة فــي التخطــيط لعــالج طفل
وتعليمــه، وعلــى العكــس فــإن الوالــد غيــر الممكــن يظهــر الــسلوكات واالتجاهــات التــي          

 علــى مــانحي -بــصورة عامــة-تعكــس اإلحبــاط، والــضغوط، واالكتئــاب، واليــأس، ويعتمــد  
ــى         ــدي، والوصــول إل الخــدمات، ويــشمل نمــوذج التــدخل القــائم علــى التمكــين الــضبط الوال

وارد، واالختيار واالشتراك الوالـدي، والفعاليـة، واالعتقـادات، ومهـارات اإلتقـان والنبـوغ،               الم
والكفاءة، وذلك لجعل األسر قادرةً على اكتساب الكفاءات لحل مـشكالتها، وتحقيـق             

 .(٢٠٠٤ ,Brookman-Frazee, & Koegel)احتياجاتها، وأهدافها األسرية 
ن نحــو هــذه البــرامج يمكــن تفــسيرها فــي إطــار  كمــا أن االتجاهــات اإليجابيــة للمعلمــي

التوقعـــــات المـــــشتركة بيـــــنهم وبـــــين والـــــدي األطفـــــال ذوي اضـــــطراب التوحـــــد حـــــول    
االستراتيجيات التي تسهم في تحسين حالة األطفال ذوي اضطراب التوحد، حيـث أوضـح              

 أن (٢٠١٣ ,Carter, Lane, Cooney, Weir, Moss, & Machalicek)كـارتر وآخـرون  
ــات، وأولويـــات تتقـــارب مـــع  الوالـــدين ــون، أو   التوقعـــات يـــضعون توقعـ ــا المعلمـ  التـــي يتبناهـ

إال أنــه ؛  بخــصوص أطفــالهم ذوي اضــطراب التوحــدالمنــصوص عليهــا فــي األدبيــات المهنيــة
لدى الوالدين خبرات أساسـية فريـدة لتقيـيم مهـارات أطفـالهم التـي حـددها المعلمـون، أو                    

 الــذين يعملــون خــارج المنــزل، فمالحظــة الوالــدين نو الخــدمات اآلخــروالمهنيــون، أو مقــدم
ألطفالهم على مدى اليوم عبر المنزل، والمجتمع، واألوضاع األخـرى خـارج المنـزل يمـدهم                
برؤىً فريدة حول مدى قدرة أطفالهم على إظهار اتخاذ القرار، وحـل المـشكلة، ومناصـرة                

ــذات      ــادة، والمهــارات األخــرى التــي تزيــد تقريــر ال ــذات، والقي ــدين  حيــث؛ ال  إن تقييمــات الوال
مجموعة مـن العوامـل المتعلقـة بمـستوى الطفـل           بللتقرير الذاتي ألطفالهم، وأهميته تتأثر      
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، والعوامــل المتعلقــة )عمــر الطفــل، وجنــسه، وفئــة التربيــة الخاصــة، وحــدة اإلعاقــة   : مثــل(
المدرسـة  ، والعوامـل المتعلقـة ب     )المستوى االجتماعي واالقتصادي  : مثل(بمستوى الوالدين   

 .)الوضع التعليمي للتلميذ، واستخدام المدعمات الفردية: مثل(
وعنـــد تأمـــل بعـــض متوســـطات اســـتجابات معلمـــي ووالـــدي األطفـــال ذوي اضـــطراب   
التوحد على عبارات مقياس االتجاهات نحـو بـرامج تعلـيم الوالـدين، وتكـرار ترتيـب بعـض                  

ضــيح مــدى أهميــة بــرامج  هــذه المتوســطات،  تتــضح بعــض المعلومــات التــي تــسهم فــي تو   
تعليم الوالدين من وجهـة نظـر المعلمـين، والوالـدين، ووضـع األولويـات بخـصوص األهـداف                   

 :التي يمكن تحقيقها بتفعيل تلك البرامج، وذلك على النحو اآلتي
تنميـــة فهـــم الوالـــدين للفـــروق بـــين "بالنـــسبة الســـتجابات المعلمـــين حـــصلت عبـــارة 

، ويمكـن   )١(على الترتيـب رقـم      " ات األخرى المشابهة  أعراض اضطراب التوحد، واالضطراب   
تفسير ذلك في إطار حرص المعلمين على ضرورة فهم الوالدين لطبيعـة االضـطراب الـذي             
ــر مــن اإلعاقــات واالضــطرابات األخــرى، مثــل           ــه يختلــف عــن كثي ــه أطفــالهم، وأن يعــاني من

اً مـن الجهـود التـي يجـب     اإلعاقة الفكرية مثالً، ألنه هذا الفهم يسهل على المعلمـين كثيـر      
علــيهم أن يبــذلوها فــي ســبيل تحــسين حالــة هــؤالء األطفــال، ويــشعرهم بكــون الوالــدين   
على وعي بمتطلبـات ضـرورية يجـب توفيرهـا فـي سـبيل تغيـر حالـة أطفـالهم إلـى األفـضل،                        
ــك، وضــرورة اشــتراكهم فــي تقــديم الخــدمات          ــة المــستغرقة لتحقيــق ذل ــرة الزمني والفت

لــى مــستوى تعلــيمهم، أو تنميــة مهــاراتهم، وهــو مــا يتفــق مــع طبيعــة   ألطفــالهم، ســواء ع
العمل في هذا المجال، وكذلك مسايرةً للتوجهـات العالميـة التـي جعلـت تعلـيم الوالـدين،                  

وحـصلت  . وتدريبهم جزءاً ال يتجزأ من طبيعة البرامج المختلفـة المقدمـة فـي هـذا الميـدان                
، "ومـات حـول الطفـل بـين الوالـدين والمختـصين           تبـادل المعل  : "عبـارة ) ٢(على الترتيـب رقـم      

حيث إن هذا التبادل يسهم فـي بنـاء وجهـة نظـر شـمولية حـول حالـة الطفـل، ومـشاركة                
في تحمل مسئولية تحسين حالته، ووضع األسس التي يجب أن يتبعها كل من المعلمين          

يح والوالدين في سبيل تحسين حالـة الطفـل، كمـا أن تبـادل المعلومـات يـسهم فـي تـصح                 
كثيــر مــن األفكــار غيــر الــصحيحة لــدى الوالــدين بخــصوص حالــة أطفــالهم، ممــا يجعلهــم     
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ــى           ــا يــسهم فــي دعــم المعلمــين عل ــى طبيعــة حاجــاتهم وصــعوباتهم، وهــو م يقفــون عل
المـــستوى النفـــسي، والعملـــي، مـــن حيـــث شـــعورهم بالمـــشاركة التعاونيـــة بيـــنهم وبـــين 

 في تطبيـق البرنـامج الخـاص بأطفـالهم،          الوالدين، وتفهم الوالدين لضرورة كونهم فعالين     
 علـى مـستوى تطبيـق بعـض     -أيـضاً -ليس على مستوى تبادل المعلومات فحسب، ولكـن   

وحـصلت علـى الترتيـب    . الفنيات، واألنشطة مع أطفالهم في العديد مـن األوضـاع الطبيعيـة     
، "فـل تنمية فهم الوالدين لألسـباب األساسـية التـي تزيـد مـن مـشكلة الط               : "عبارة) ٣(رقم  

ففهم الوالدين لهذه األسـباب يـسهم فـي مـساعدتهم علـى اختيـار االسـتراتيجية المثلـى              
التـــي تـــساعد الطفـــل علـــى مجابهـــة المـــشكالت التـــي تواجهـــه، والتـــي تحـــد مـــن تواصـــله     

 . االجتماعي، ومن ثم مساعدة المعلمين في سبيل تحسين حالة الطفل
 للمتوسـط الـذي حـصلت عليـه     وهكـذا يمكـن تفـسير ترتيـب عبـارات االسـتبيان وفقـاً       

كــل عبــارة علــى حــدة، حيــث إن اســتجابات المعلمــين تبــين مــدى أهميــة بــرامج تعلــيم            
الوالــدين فــي إكــساب الوالــدين العديــد مــن الخبــرات والمهــارات التــي تــسهم فــي تحــسين  
حالة أطفـالهم، والحـد مـن المـشاعر النفـسية الـسلبية التـي تـواجههم، فهـي تـساعد فـي                       

الــدين لمــساعدة الطفــل علــى اكتــساب مهــارات الــدعم الــذاتي، وتــوفير         تنميــة قــدرة الو 
الظروف البيئية المالئمة لتحسين حالة الطفـل، وتنميـة مـشاركتهم الوجدانيـة مـع أوليـاء           
أمور األطفـال اآلخـرين فـي نفـس حالـة طفلهـم، وتطـوير الـشراكة التعاونيـة بيـنهم وبـين                 

ي تنميـــة مـــشاركته االجتماعيـــة، المختـــصين، وتنميـــة قـــدرتهم علـــى مـــساعدة الطفـــل فـــ
، ولألسـاليب التربويـة المناسـبة       لطبيعة االضطراب الـذي يعـاني منـه الطفـل         هم   فهم وتنمية

للتعامــل مــع الطفــل، وإكــسابهم بعــض المهــارات الــضرورية التــي تــساعدهم فــي تنميــة      
مهــارات الطفــل، وتنميــة قــدرتهم علــى تــوفير الظــروف البيئيــة المالئمــة لتحــسين حالــة          

ل، واستخدام بعض الفنيات لتنمية قدرات الطفل، والحد من المشكالت السلوكية           الطف
التــي يعــاني منهــا، وتعزيــز التواصــل االجتمــاعي بــين الوالــدين، والمؤســسات المعنيــة بحالــة  
ــى تطبيــق         ــة قــدرتهم عل ــضرورية حــول الطفــل، وتنمي الطفــل، وإكــسابهم المعلومــات ال

ة الطفل، وتنمية مهاراته اللغويـة والتواصـلية،        بعض األساليب التي تسهم في تحسين حال      
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ومهارات الحياة اليومية، ومهارات العناية بالذات، ومهـارات الفهـم االجتمـاعي، ومهـارات              
االســتقالل الــذاتي، ومــساعدتهم فــي تــصميم األنــشطة اليوميــة لتحقيــق حاجــات الطفــل،  

ي للمــشكالت التــي ووضــع أهــداف أوليــة لتنميــة قــدرات الطفــل، وتحديــد المــستوى الحقيقــ 
يعاني منها الطفل، وزيادة فهمهم لألعراض الجسمية التي يعانيهـا الطفـل، وللـسلوكات              
الغريبــة التــي تــصدر عــن الطفــل، وطبيعــة تفكيــر الطفــل، وحالتــه االنفعاليــة، والفــروق بــين   
الفنيات، واألساليب، واالستراتيجيات المحددة لتحـسين حالـة للطفـل، ومـساعدة الطفـل              

ــي م المهـــارات التـــي يكتـــسبها عبـــر أوضـــاع جديـــدة، ومـــساعدة الوالـــدين علـــى    علـــى تعمـ
اإلسهام في بناء، وتنفيذ البرامج التربوية الفردية الموضوعة للطفـل، وتقيـيم طبيعـة حالـة        
الطفــل تقييمــاً موضــوعياً، وزيــادة ثقــة الوالــدين بقــدرتهم علــى مــساعدة الطفــل، وتقليــل       

 الطفــل، وزيــادة جــودة الحيــاة األســرية لمــساعدة   المــشاعر الــسلبية للوالــدين تجــاه حالــة 
ــا الوالـــدان لتقـــديم     الوالـــدين فـــي تحـــسين حالـــة الطفـــل، وخفـــض التكلفـــة التـــي يحتاجهـ
الخــدمات للطفــل، ومــساعدة الوالــدين علــى التغلــب علــى الــضغوط النفــسية بــسبب حالــة   

 .فلالطفل، وزيادة قدرة الوالدين على اختيار األسلوب األمثل لتحسين حالة الط
واختلف األمـر بالنـسبة للوالـدين فـي اسـتجاباتهم علـى عبـارات االسـتبيان، مـن حيـث               
متوسطات درجات هذه العبارات، ويمكن حصر العبارات العشر األولى التـي حـصلت علـى      
المتوسطات األعلى، والتي توضح أهمية بـرامج تعلـيم الوالـدين بالنـسبة للوالـدين، حيـث إن                  

ة فهـم الوالـدين للـسلوكات الغريبـة التـي تـصدر عـن الطفـل،                 هذه البرامج تـسهم فـي زيـاد       
وتنميـــة قـــدرتهم علـــى مـــساعدة الطفـــل فـــي تنميـــة مهاراتـــه اللغويـــة والتواصـــلية، وزيـــادة 
فهمهم لطبيعة المهارات التي يحتاجها الطفل، ومساعدتهم فـي التغلـب علـى الـضغوط               

 التــي يعــاني منهــا النفــسية بــسبب حالــة الطفــل، وتحديــد المــستوى الحقيقــي للمــشكالت 
الطفل، وتنمية فهمهم لألساليب التربوية المناسبة للتعامـل مـع الطفـل، وتعزيـز التواصـل                
االجتماعي بين الوالدين والمؤسسات المعنيـة بحالـة الطفـل، وتطـوير الـشراكة التعاونيـة                
بين الوالدين والمختـصين، وتنميـة قـدرتهم علـى تـوفير الظـروف البيئيـة المالئمـة لتحـسين                 

 .الة الطفل، واستخدام بعض الفنيات لتنمية قدراتهح
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إال أن هذا االخـتالف بـين اسـتجابات المعلمـين والوالـدين علـى عبـارات االسـتبيان يعـد           
اختالفاً محدوداً على أولويات األهمية بالنسبة لبرامج تعلـيم والـدي األطفـال ذوي اضـطراب                

ن والمعلمــين تؤكــد مــدى أهميــة التوحـد، كمــا أن متوســطات االســتجابات بالنــسبة للوالـدي  
هــذه البــرامج مــن وجهــة نظــر كليهمــا، حيــث إن معظــم االســتجابات وقعــت فــي إطــار            

 ". المحايدة"، والقليل منها وقع في إطار "الموافقة"، و"الموافقة بشدة"
 بين متوسطي   -إحصائياً-وبالنسبة لنتائج الفرض األول التي أوضحت وجود فرق دال          

األطفال ذوي اضطراب التوحد علـى مقيـاس االتجاهـات نحـو بـرامج      درجات معلمي ووالدي  
ــدين، وذلــك فــي اتجــاه المعلمــين، فإنــه يمكــن تفــسير هــذه النتيجــة فــي إطــار         تعلــيم الوال
االهتمام الشديد لمعلمي التالميذ ذوي اضطراب التوحد بـدعم الـشراكة التعاونيـة بيـنهم،              

 المختلفـة التـي يحملونهـا علـى عـاتقهم           وبين والدي هؤالء األطفال، خاصـةً بـسبب األعبـاء         
في سبيل تحسين حالة هؤالء األطفال، حيث إن برامج تعليم الوالدين تعد متنفساً لكثيـر     
مــنهم كــي يــشعروا بكــون مــسئولية تعلــيم وتــدريب هــؤالء األطفــال مــسئولية مــشتركة 

واجههم، بينهم وبين الوالدين، مما يسهم في تقليل العديد مـن المـشاعر الـسلبية التـي تـ           
خاصةً مشاعر االحتراق النفسي، والذي ينتـابهم نتيجـة المـشكالت التـي يواجههـا هـؤالء                 
األطفــال علــى المــستوى المعرفــي، واالجتمــاعي، واالنفعــالي، وكــذلك عــدم التجــانس بــين  
هـؤالء األطفــال، ممــا يجعــل عمليــة تفريــد تعلـيمهم غايــةً فــي الــصعوبة إذا لــم تكــن هنــاك   

م، وبين الوالدين، وأسمى درجات هذه المشاركة هي وجـود بـرامج            مشاركة تعاونية بينه  
ــة األطفــال ذوي اضــطراب          ــى تفهــم طبيعــة حال ــدين عل ــة تــسهم فــي مــساعدة الوال والدي
التوحد، وإمدادهم بالمعلومات الضرورية حـول اضـطراب التوحـد، وتـدريبهم علـى الفنيـات                

وا مــن عــدم المــشاركة، أو   واالســتراتيجيات الفعالــة التــي يــستطيعون تطبيقهــا، ليتحولــ     
 . كونهم مخزناً للمعلومات اليومية حول أطفالهم إلى كونهم معلمين، أو معالجين لهم

 بـين   -إحـصائياً -وبالنسبة لنتائج الفرض الثـاني التـي أوضـحت عـدم وجـود فـروق دالـة                  
متوســطات رتــب درجــات معلمــي التالميــذ ذوي اضــطراب التوحــد علــى مقيــاس االتجاهــات   

 بكالوريوس -بكالوريوس عام(تعليم الوالدين تعزى لمتغير المؤهل التعليمي      نحو برامج   
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 ١مـن   (، ومتغيـر سـنوات الخبـرة        ) ماجستير تربية خاصة   - دبلوم تربية خاصة   -تربية خاصة 
 ١٥ - سـنوات ١٥ إلى أقل مـن  ١٠ من - سنوات ١٠ إلى أقل من ٥ من - سنوات ٥إلى أقل من    
، ) التأهيـــل المهنـــي– المتوســـطة -االبتدائيـــة (ليميـــة ، ومتغيـــر المرحلـــة التع)ســـنةً فـــأكثر

، فإنـه  ) اجتمـاعي - اقتـصادي – إنـساني   -شخـصي   (ومتغير الدافع نحـو العمـل فـي الميـدان           
يمكــن تفــسير هــذه النتــائج فــي إطــار إجمــاع معلمــي التالميــذ ذوي اضــطراب التوحــد علــى      

وســنوات خبــرتهم، أهميــة بــرامج تعلــيم الوالــدين، حتــى مــع اخــتالف مــؤهلهم الدراســي،    
والمرحلة التعليمية التي يعملـون بهـا، والـدافع نحـو العمـل فـي هـذا الميـدان، ممـا يـدل علـى                        
أنهــم علــى يقــين بأنــه مــن المــستحيل أن تــؤتي العمليــة التعليميــة للتالميــذ ذوي اضــطراب      
ــدين، ســواء كــان هــذا التعلــيم فــي إطــار        التوحــد ثمارهــا إال مــن خــالل تــدريب وتعلــيم الوال

 .  دهم بالمعلومات، أو إكسابهم المهارات، أو تدريبهم على تطبيق االستراتيجياتإمدا
 بـين متوسـطات رتـب    -إحـصائياً -كما أوضحت نتائج الفرض الثاني وجود فـروق دالـة    

درجات معلمي التالميـذ ذوي اضـطراب التوحـد علـى مقيـاس االتجاهـات نحـو بـرامج تعلـيم                  
 دورة - دورتــان- دورات٣أكثــر مــن (ات تدريبيــة الوالــدين تعــزى لمتغيــر الحــصول علــى دور

 دورات ٣، وذلـــك فـــي اتجـــاه المجموعـــة التـــي حـــصلت علـــى أكثـــر مـــن  ) ال يوجـــد-واحـــدة
تدريبيــة، وهــذا يؤكــد مــدى الــوعي الــذي وصــلت إليــه هــذه المجموعــة بكــون بــرامج تعلــيم       

حــد، الوالــدين أصــبحت ال غنــىً عنهــا فــي ســبيل تحــسين حالــة األطفــال ذوي اضــطراب التو  
فالمعـــارف، والمعلومـــات، وكـــذلك فـــرص التـــدريب التـــي حـــصلت عليـــه هـــذه المجموعـــة    

 . ساهمت في إدراكها لمدى أهمية هذه البرامج
 بـــين -إحـــصائياً-وبالنـــسبة لنتـــائج الفـــرض الثالـــث التـــي أوضـــحت وجـــود فـــروق دالـــة  

و متوسطات رتب درجات والدي األطفال ذوي اضطراب التوحد على مقياس االتجاهات نح  
 أعلى - متوسط-أقل من متوسط(برامج تعليم الوالدين تعزى لمتغير المستوى التعليمي     

، في اتجاه المجموعة التـي حـصلت علـى بكـالوريوس، ومتغيـر        ) بكالوريوس -من متوسط 
، فــي اتجــاه المجموعــة التــي ) مــنخفض- متوســط-مرتفــع(المــستوى االقتــصادي المــدرك 

، ومتغير مستوى المساندة االجتماعية المـدرك  تدرك كونها في مستوىً اقتصادي مرتفع  
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، في اتجاه المجموعـة التـي تـدرك كونهـا تحظـى بمـساندة               ) منخفض - متوسط -مرتفع(
، ) مـنخفض - متوسط-مرتفع(اجتماعية مرتفعة، ومتغير مستوى الرضا عن حالة الطفل   

 هـذه   في اتجاه المجموعة التي ترضى عن حالة الطفل بصورة مرتفعة، فإنه يمكـن تفـسير              
النتــائج فــي إطــار كــون ارتفــاع المــستوى التعليمــي يــسهم فــي إمــداد الوالــدين بالمعلومــات  
والخبــرات التــي تــدعم أهميــة بــرامج تعلــيم الوالــدين، وزيــادة وعــيهم بالبحــث عــن أفــضل     
الطرق التي قد تساعدهم في تحسين حالة أطفالهم، وإكـسابهم المعلومـات والخبـرات            

ــي ت   ــة المـــشكالت التـ ــول طبيعـ ــي     حـ ــهام فـ ــى اإلسـ ــدرتهم علـ ــدى قـ ــالهم، ومـ ــه أطفـ واجـ
تخفيفها، كما أنـه كلمـا ارتفـع المـستوى االقتـصادي للوالـدين كلمـا كـانوا أكثـر بحثـاً عـن                        
الطرق والوسائل التي تساعدهم على الفهـم الحقيقـي الضـطراب التوحـد، ويخـدمهم فـي                 

قدمه لهم برامج  ذلك قدرتهم على الحصول على االستشارات المختلفة، باإلضافة لما ست         
تعلــيم الوالــدين مــن مــساندة حقيقــة فــي هــذا الــسياق، وكــذلك يــسهم شــعور الوالــدين      
بوجود مساندة اجتماعية حقيقية سواء على مستوى المؤسسات المعنيـة، أو مـن خـالل            
الخدمات المتاحة ألطفالهم في تنميـة اسـتعدادهم لالشـتراك فـي بـرامج تعلـيم الوالـدين،            

ي يـدركون كونهـا ضـرورية فـي سـبيل تغييـر واقـع المـشكالت التـي                دعماً للمجهـودات التـ    
يواجهونها في سبيل التفاعل والتواصل مـع أطفـالهم ذوي اضـطراب التوحـد، كمـا يـدعم                  
ميل الوالـدين إلـى االشـتراك فـي بـرامج تعلـيم الوالـدين وأهميتهـا حالـة الرضـا التـي تكتنـف                        

بمـشاعر االطمئنـان وكـونهم عنـصراً        مشاعر الوالدين تجاه حالة أطفالهم، والتي تمدهم        
أساسياً يجب أن يبادر لالشـتراك فـي كـل المجهـودات المبذولـة فـي سـبيل تنميـة قـدرات              
أطفالهم، والحد من المشكالت التي يعانونها، وتكون هذه المبادرات من جانـب كـل مـن            
ــاء واألمهــات الــذين يــدركون كــون عــدم مــشاركتهم فــي كــل النــشاطات الهادفــة           اآلب

ن حالــة أطفــالهم يحــول دون تحقيــق توقعــاتهم بخــصوص درجــة التحــسن التــي     لتحــسي
يريدون أن يصل هؤالء األطفال إليها، وهو ما أوضحته نتيجة الفرض الثالث فـي عـدم وجـود            

ــة   ــاء علــى      -إحــصائياً-فــروق دال  بــين متوســطات رتــب درجــات مجمــوعتي األمهــات واآلب
 .مقياس االتجاهات نحو برامج تعليم الوالدين



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤١١

 هـ١٤٣٨ العدد الثامن محرم

 :لتوصيات والبحوث المقترحةا
 :التوصيات: أوالً
إعــداد اســتراتيجية لــدمج بــرامج تعلــيم الوالــدين كجــزء ال يتجــزأ مــن الخــدمات          .١

 .التعليمية المقدمة لألطفال ذوي اضطراب التوحد

، يدرُسُـــه معلمـــو مـــا قبـــل "بـــرامج تعلـــيم الوالـــدين: "وجـــود مقـــرر دراســـي بعنـــوان .٢
 .التوحدالخدمة المختصون في مجال اضطراب 

تصميم ورش عمل ودورات تدريبية لتدريب والدي األطفال ذوي اضـطراب التوحـد            .٣
على استخدام الفنيات واالستراتيجيات التي أثبتت الدراسات فعاليتها في مجـال           

 .اضطراب التوحد

دعم اتجاهـات معلمـي ووالـدي األطفـال ذوي اضـطراب التوحـد نحـو بـرامج تعلـيم                     .٤
شرات التعليميـة، وبعـض البـرامج اإلعالميـة المعنيـة           الوالدين، وذلك مـن خـالل النـ       

 .بقضايا ذوي اإلعاقات واالضطرابات

ــدي األطفــال ذوي اضــطراب التوحــد لتعــريفهم بأســس         .٥ إعــداد أدلــة إرشــادية لوال
 .برامج تعليم الوالدين، وأهدافها، وكيفية االستفادة منها

اب التوحــد فــي دعــم الــشراكة التعاونيــة بــين معلمــي ووالــدي األطفــال ذوي اضــطر .٦
 .إطار تحقيق األهداف األساسية من برامج تعليم الوالدين

 :البحوث المقترحة: ثانياً
 .تصور مقترح لتفعيل برامج تعليم الوالدين في مجال اضطراب التوحد .١

ــات        .٢ ــى بعــــض الفنيــ ــد علــ ــطراب التوحــ ــال ذوي اضــ ــدي األطفــ ــدريب والــ ــة تــ فعاليــ
 .االجتماعية لدى هؤالء األطفالواالستراتيجيات السلوكية في تنمية المهارات 

تأثير اتجاهات معلمـي التالميـذ ذوي اضـطراب التوحـد نحـو الـشراكة األسـرية فـي                    .٣
 .تقبلهم لبرامج تعليم الوالدين

 .وعي معلمي ما قبل الخدمة ببرامج تعليم الوالدين في ضوء بعض المتغيرات .٤
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ــدي األطفــال ذوي       .٥ ــة وعــي معلمــي ووال ــامج إرشــادي فــي تنمي  اضــطراب فعاليــة برن
 .التوحد ببرامج تعليم الوالدين

دراسة وصفية لالستراتيجيات والفنيات التي يمكن تعليمها لوالـدي األطفـال ذوي              .٦
 .اضطراب التوحد لتحسين حالة هؤالء األطفال

 
@     @      @ 
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Abstract: 

The present researchaims to identifythe attitudes of teachers and parents of 
children with autism disorder towards parent education programs. The study 
sample consists of (60) teachers and parents of children with autism disorder. 
The research tool is the standardof attitudes towards parent education programs. 

 The study indicates that there is a statistically significant difference between 
the mean scores of teachers and parents of children with autism disorder in the 
standardof attitudes towards parent education programs in favor of teachers. In 
addition, no statistically significant differences are found between the mean 
scores of teachers of children with autism disorder in the standardof attitudes 
towards parent education programs that are attributed to some variables, which 
are educational qualification, years of experience, educational grade, and 
motivation towards working in the field. The study also shows that there are 
statistically significant differences between the mean scores of teachers of 
children with autism disorder in the standardof attitudes towards parent 
education programs attributed to the training courses variable. There are also 
statistically significant differences between the mean scores of parents of 
children with autism disorder in the standardof attitudes attributed to some 
variables which are educational, economic, perceived social support, and 
satisfaction with the status of the child levels. Moreover, there are no statistically 
significant differences between the mean scores of fathers and mothers in the 
standardof attitudes towards parent education programs. 

Keywords: Attitudes, Autism Disorder, Parent Education Programs. 



IV.In-text foreign names of authors are transliterated in Arabic  

script followed by  Latin characters between brackets. Full 

names are used for the first time the name is cited in the paper.    

V. Submitted research papersfor publication in the journal are 

refereed by two reviewers, at least. 

VI.The  correctedresearch paper should be returned on a CD or via 

an e-mail to the journal. 

VII. Rejected research paperwill not be returned to authors. 

VIII.Views expressed in the published research  paperrepresent the 

opinion of the author(s). They do not necessarily reflect the 

policy of the university. The university will not be held 

responsible or liable for any legal or moral consequences that 

might arise from the research paper.

IX.Researchersare givenfive copies bythe journal and ten reprints 

of his/herresearch paper.

Contact information:

All correspondence should be addressed to the editor of the Journal 

of Educational Sciences, Deanship of Scientific Research, Al-Imam 

Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Riyadh,11432, PO Box 5701 

Tel: 2582051, 2587203 - Fax 2590261 

http://imamudsr.com/ 

E.mail: edu_journal@imamu.edu.sa



that the researcher owns the intellectual property of the work 

entirely andthat  he will not publish the work before  obtaining a 

written agreement from the editorial board.

2. Submissions must not exceed 35 pages (Size A4). 

3.    Arabic submissions are typed in Traditional Arabic, 16-font 

size for the main text, and for English submissions Times New 

Roman, 12-font size, with single line spacing. 

4. The article must not be published or considered for publication 

by any other publisher.

5.  A hard copy and soft copy must be submitted with anattached 

abstract in Arabic and English that does not exceed 200 words in 

size or one page in length. 

6. Key Words must be listed below the abstract. 

III. Documentation: 

1. Documentation and citation should follow the style of the 

American Psychological Association (APA). 

2. Sources and references must be listed at the end. 

3. Clear tables, pictures and graphs that are related to the research 

are included in appendices. 

4- For in-text citations surnames only are used followed by the date 

of publication and page number between brackets. References 

must be arranged alphabetically by the last name of the author 

followed by his/her first name, the date of publication, title of 

the article, place of publication and publisher.  



1. Developing educational disciplines and theirapplications, and 

enriching the Arab educational library through the publication of 

theoretical and applied research in various educational 

disciplines. 

2. Allowing thinkers and researchers in educational disciplines to 

publish their  academic research works. 

3. Developing educational disciplines by publishing distinguished 

research worksthat addresscurrent local and Arab issues. 

4. Promoting new trends of research in educational disciplines. 

5. Exchanging scholarly works regionally and internationally. 

Criteria of Publishing  

The Journal publishes  academic research and studiesin 

educational disciplines according to the following regulations: 

I. Acceptance Criteria: 

1.Originality, innovation, academic rigor, research methodology 

and logical orientation. 

2. Complying with the established research approaches, tools and 

methodologies in the respective disciplines. 

3. Accurate documentation. 

4. Language accuracy. 

5. Previously published submissions are not accepted. 

6.Submissions must not be extracted from a paper, a 

thesis/dissertation, or a book by the author or anyone else. 

II. Submission Guidelines: 

1. The researcher should write a letter showing his interest to 

publish the work, coupled with a short CV and a confirmation 



Criteria of Publishing 

The journal of Educational Sciences is a quarterly refereed 

specialized journal published by Al-Imam Muhammad Ibn Saud 

Islamic University. It publishes scientific research characterized by 

originality, clear methodology and accurate documentation in 

various related fields including, fundamentals of education, 

educational administration, curriculum and Teaching Methods, 

Special Education, E-learning, among many others, in Arabic and 

English.

Vision

An educational journal that seeks to generate, disseminate and 

applyknowledge.

Mission

The journal seeks to become a scientific reference for 

researchers in education, through publishingrefereed and 

outstanding educational research in line withdistinguished 

international professional standards and maintaining scholarly 

communication among faculty members and researchers in 

educational disciplines. 

Objectives

Journal of Educational Sciences has the following general  

objective: Disseminating and  expanding educational knowledge so 

as to develop educational practice. More specifically, the journal 

aims to achieve the following: 



 

 

 
 
Editor –in- Chief 
 
Prof. Dr. Al-Jawharah Ibrahim Mohammad Bubsheit,  
Professor of Educational Administration, Faculty of 
Education, Dammam University 
 
Prof. Dr. Hassan Abdulmalek Mahmoud 
Professor of Educational Administration, Faculty of 
Education, Al-Azhar University 
 
Prof. Dr. Seham Mohammad Saleh Ka’aki 
Professor of Educational Planning and Administration, 
Princess NourahBint Abdulrahman University 
 
Prof. Abdulaziz Mohammed Alabd Aljabbar 
Professor of Special Education, Faculty of Education King 
Saud University,  
 
Prof. Dr. Nadia Hayel Al-Sroor 
Professor of Special Education, Jordan University 
 
Dr. Saleh Ibn Mohammad Al-Oreini 
Associate Professor of Psychology, Faculty of Social 
Sciences Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 
 
Dr. Abdulaziz Ibn Ali Al-Khalifah 
Associate Professor of Foundations of Education, Faculty of 
Social Studies Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 
 
Dr. Mohammed Khamis Harb 
Secretary Editor of the journal, Associate Professor, 
Deanship of Scientific Research, Al-Imam Muhammad Ibn 
Saud Islamic University 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chief Administrator 
 

H.E. Prof. Sulaiman Abdullah Aba Al-khail 
Rector of the University 
 
Deputy Chief Administrator 
Prof. Fahd Abdulaziz Al-Askar 
Vice Rector for Graduate Studies and Scientific Research 
 
Editor –in- Chief 
Prof. Abdulmohsen Mohammad Al-Sameeh 
Professor, Department of Educational Administration and 
Planning - Faculty of Social Sciences 
 
Managing editor 
Dr. Ahmad Ibn Mohammad Mohammad Al-Nashwan 
Associate Professor of Curriculum and Instruction, Faculty 
of Social Sciences 
 




