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  التربويةمجلة العلوم  ٩ 
 هـ١٤٣٦ول ربيع اآلخر األالعدد 

 :عريفلتا
 

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، واإلدارة ا ــتعلم    التربيــ ــة، والــ ــة الخاصــ ــدريس، والتربيــ ــاهج وطــــرق التــ ــة، والمنــ لتربويــ
ــا مـــن التخصـــصات التربويـــة األخـــرى، والمكتوبـــة بإحـــدى اللغتـــين     ــي، وغيرهـ اإللكترونـ

 .العربية أو اإلنجليزية

 :الرؤية
  . ونشرها وتطبيقها المعرفة تسعى نحو إنتاج تربويةمجلة 

 :الرسالة
لباحثين التربويين، عبر نشر البحـوث التربويـة        تسعى المجلة لتصبح مرجعاً علمياً ل     

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

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

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

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

 .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
 . وى اإلقليمي والعالميتبادل اإلنتاج العلمي والمعرفي على المست .٥
 

@    @    @ 
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 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
 .اهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجالهأن يلتزم بالمن .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 بسيرته الذاتيـة      ،طلباً بنشره أن يقدم الباحث     .١

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

 ).A 4(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

 . تي كلمة أو صفحة واحدةالعربية واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائ
 .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
لقـة بالبحـث، علـى أن تكـون مرتبـة      ترفق جميع الجداول والـصور والرسـومات المتع        .٣

 .وواضحة جلية



 

  التربويةمجلة العلوم  ١١ 
 هـ١٤٣٦ول ربيع اآلخر األالعدد 

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         

، ثـم  العائلة، ثم االسم األول للمؤلف، ثم سنة النشر، ثم العنـوان، ثـم مكـان النـشر         
 .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 
 . قلعلى األ

ــاً  أو ترســـل علـــى البريـــد CD علـــى أســـطوانة مدمجـــة ، تُعـــاد البحـــوث معدلـــة:سادسـ
 .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
 . نونية ترد في هذه البحوثالجامعة أي مسؤولية معنوية أو قا

 . 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(  ناسوخ٢٥٨٧٢٠٣ / ٢٥٨٢٠٥١هاتف  
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 التربويةمجلة العلوم  ١٣

  هـ١٤٣٦األول ربيع اآلخر  العدد

 
 

 المحتويات
 

ـــة الخاصـــة         ـــوم العــالي فــي التربي ـــاءة النظـــام التعليمـــي لبـرنامـــج الدبل كفــ
 ـات المهـنـيـةيبجـامعـة المـلـك عبـد العـزيـز في ضـوء الكفـا

 خالد بن محمد الرشيدي.  د-عبد الحي بن أحمد السبحي. د.أ
 حسين بن عبد المجيد النجار.  د

١٥ 

ات االجتماعيـــة والوطنيـــة باســـتخدام القـــصة  أثـــر تـــدريس مقـــرر الدراســـ 
ــد       ــة والقــيم االجتماعيــة ل  ىالتاريخيــة فــى تنميــة بعــض المفــاهيم التاريخي

 الـــصف األول المتوســـط بمحافظـــة األحـــساء بالمملكـــة العربيـــة      طـــالب
 السعودية

 ي عبد اهللا الشاذلإبراهيم عادل .د 

٧٧ 

ب طـــالب أثـــر برنـــامج تعليمـــي باســـتخدام الـــسبورة الذكيـــة فـــي اكتـــسا  
 المرحلة االبتدائية أحكام التجويد

 فهد عبد العزيز أبانمي. د

١٨١ 

درجــة االلتـــزام التنظيمــي لـــدى أعــضاء هيئـــة التــدريس فـــي كليــة العلـــوم      
 االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم

 عبداهللا بن محمد الوزرة. د

٢١٩ 

 لمــدارس التعلــيم العــام نمــوذج مقتــرح للتخطــيط االســتراتيجي المدرســي
 في المملكة العربية السعودية

 خالد بن عبد العزيز الداود. د

٢٦٩ 

ــيم العــام       ــرواد النــشاط الطالبــي فــي مــدارس التعل ــات األساســية ل  الكفاي
 بالمملكة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية 

  ربييحيى بن صالح الح. د 

٣١٧ 

طيــف اتجاهــات المعلمــين نحــو اســتخدام التمرينــات المائيــة لتأهيــل ذوي    
 واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية  التوحد 

 أحمد إبراهيم التايه. د

٣٩١ 



 



 

 
 
 

 

كفـــاءة النظـام التعليمـي لبـرنامـج الدبلـوم العالي في 
بجـامعـة المـلـك عبـد العـزيـز في  التربيـة الخاصـة

 ـات المهـنـيـةيضـوء الكفـا
 
 
 

 عبد الحي بن أحمد السبحي. د.أ
  

 جامعة الملك عبد العزيز -برنامج الدراسات العليا التربوية
 

 خالد بن محمد الرشيدي. د
  جامعة القاهرة– البحوث والدراسات التربوية معهد

  جامعة الملك عبد العزيز-برنامج الدراسات العليا التربوية
 

 حسين بن عبد المجيد النجار. د
 جامعة الملك عبد العزيز -"صعوبات التعلم"التربية الخاصة 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 ي في التربيـة الخاصـةكفـــاءة النظـام التعليمـي لبـرنامـج الدبلـوم العال 

 ـات المهـنـيـةيبجـامعـة المـلـك عبـد العـزيـز في ضـوء الكفـا
  - عبد الحي بن أحمد السبحي. د.أ

  جامعة الملك عبد العزيز-برنامج الدراسات العليا التربوية
 خالد بن محمد الرشيدي. د

  جامعة القاهرة–معهد البحوث والدراسات التربوية 
  جامعة الملك عبد العزيز-ت العليا التربويةبرنامج الدراسا

 حسين بن عبد المجيد النجار. د
 جامعة الملك عبد العزيز  - "صعوبات التعلم"التربية الخاصة 

 
 

 :ملخص البحث
استهدف البحث الحالي قياس مدى كفاءة النظام التعليمي لبرنامج الدبلوم العالي في 

ية الخاصة من خالل معرفة الكفايات المهنية المكتسبة لدى خريجيـه مـن المعلمـين               الترب
وقــد قــام فريــق البحــث ببنــاء وتقنــين قائمــة   . العــاملين فــي معاهــد وبــرامج التربيــة الخاصــة  

بالكفايــات المهنيــة الواجــب توافرهــا لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة ، ومقيــاس تعــرف مــدى     
علمــي التربيــة الخاصــة فــي جوانبهــا المعرفيــة والوجدانيــة ،  تــوافر الكفايــات المهنيــة لــدى م

. ي جوانبهــا المهاريــة وبطاقــة مالحظــة أداء معلمــي التربيــة الخاصــة للكفايــات المهنيــة فــ   
شملت عينة البحث خريجي الدبلوم العالي في التربية الخاصـة مـن المعلمـين العـاملين فـي        
برامج ومعاهد التربية الخاصة في كل من جدة ومكة المكرمة والليث والطائف وبلغ عـدد     

 ، معلمــا فــي مــسارات اإلعاقــة الــسمعية ، اإلعاقــة العقليــة ، صــعوبات الــتعلم  ) ٤٤(أفرادهــا 
وقـد خلـصت نتـائج البحـث مـن خـالل       . االضطرابات السلوكية والتوحـد ، واإلعاقـة البـصرية      

للعينـة  ) T(المعالجة اإلحصائية وتحليل النتائج باستخدام تحليـل التبـاين األحـادي واختبـار        
الواحـــدة أن خريجـــي الـــدبلوم العـــالي فـــي التربيـــة الخاصـــة مـــن جميـــع مـــساراته يتمتعـــون  



 

ــن ا  ــع مـ ــستوى مرتفـ ــة     بمـ ــة حيـــث بلغـــت قيمـ ــة والوجدانيـ ــة المعرفيـ ــات المهنيـ  t((لكفايـ
، )٠٫٠٥( الجدوليــة ، وبمـستوى داللــة أقــل مــن   t((، وهــي أكبــر مـن قيمــة  ) ٥٤٫٧١(المحـسوبة  

. درجــات كمــا قيــست بمقيــاس الكفايــات المهنيــة ) ٣( درجــات مــن   ) ٢٫٥١٧٦( بمتوســط 
جـداً كمـا قيـست مـن خـالل بطاقـة            كما تتوفر الكفايات المهنية المهارية بدرجـة كبيـرة          

 الجدوليـة ،  t((وهـي أكبـر مـن قيمـة        ) ٤٥٫٦٥٥( المحـسوبة    t((المالحظة حيـث بلغـت قيمـة        
كما أظهـرت   . درجات) ٢٫٤(درجة من   ) ٢٫٠٤٩٣(، بمتوسط   ) ٠٫٠٥(وبمستوى داللة أقل من   

صــة النتــائج احــتالل الكفايــات المهنيــة المتعلقــة بالــسمات الشخــصية لمعلــم التربيــة الخا  
سلم الكفايات المهنية من حيث الترتيب طبقا لنتائج كل من مقيـاس الكفايـات المهنيـة     
وبطاقــة المالحظــة ، فــي حــين احتلــت الكفايــات المهنيــة فــي توظيــف الوســائل التعليميــة    
والمستحدثات التكنولوجية في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة المرتبـة الثامنـة واألخيـرة             

ــة الم  ــائج بطاقـ ــا لنتـ ــيم ذوي     طبقـ ــاس وتقيـ ــة لقيـ ــات المهنيـ ــا احتلـــت الكفايـ ــة ، كمـ الحظـ
 .االحتياجات الخاصة المرتبة األخيرة طبقا لنتائج مقياس الكفايات المهنية
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 :المقدمـة

 ،تحظى التربية الخاصة حاليا باهتمام ال يقل عن االهتمام الذي يحظى به التعليم العام             

فلسفة تربوية مفادها أن كل طفل لديه القدرة والرغبة واالستعداد          وتتبنى التربية الخاصة    

الحصول على فرص متكافئة للتعلم والتقـدم فـي تعلمـه وفقًـا لميولـه        وله الحق في،للتعلم

 وعلى النظـام التربـوي أن يتبنـى نهجًـا يتمحـور حـول المـتعلم وينـوع           ،دراته واستعداداته وق

  إعدادبرامج ويطور في مناهجه و،وسياساته واستراتيجياته التعليمية التعلمية في برامجه

 وينـسجم مـع     الطالبالمتنوعة لمختلف فئات    المتفردة و  بحيث يلبي االحتياجات     ،معلميه

ــتعلم المنــشودة    ،ة الخاصــأنمــاط تعلمهــم  ــذي  . ويــسهم فــي إتقــانهم لنتاجــات ال  األمــر ال

انعكس على برامج التربية الخاصـة مـن حيـث ثرائهـا وتنوعهـا فتختلـف الخطـة الدراسـية                 

وعدد سـنواتها وفقـاً لكـل فئـة مـن حيـث سـماتها وخصائـصها واحتياجاتهـا الخاصـة التـي                       

ــة  ــة اإلعاقـ ــها طبيعـ ــذا فـــضال عـــن الوضـــع التعليمـــي الـــ   ،تفرضـ ــه   هـ ــدد أنماطـ ذي يتـــسم بتعـ

 وكـذلك فـصول خاصـة    ، فهنـاك معاهـد داخليـة ومعاهـد نهاريـة     ،ومتطلباته واستراتيجياته 

 وبرامج المعلـم المتجـول والمعلـم    ، كما أن هناك غرفا للمصادر    ،ملحقة بالمدارس العادية  

 .المستشار

ــولي المملكــة العربيــة الــسعودية اهتمامــاً كبيــراً بفئــات ذوي االحتياجــات ال       خاصــة وت

ــعيا د  ــسعى سـ ــورات        ؤوتـ ــب التطـ ــا يواكـ ــة بمـ ــة الخاصـ ــرامج التربيـ ــوير بـ ــويم وتطـ ــا لتقـ وبـ

والمستحدثات العالمية فـي هـذا االتجـاه، واعـدت تبعـاً لـذلك المعلمـين والمعلمـات إعـدادا                    

مهنياً في شتى مسارات التربية الخاصـة، ولعـل مـن أهـم مـا يؤكـد ذلـك التوسـع الملحـوظ                  

إعــداد معلــم التربيــة الخاصــة بالجامعــات الــسعودية األهليــة       المتنــامي فــي تفعيــل بــرامج    

 ومـــا واكبهـــا مـــن تبنـــي مـــشروع دمـــج بعـــض فئـــات التالميـــذ ذوي ،والخاصـــة علـــى الـــسواء

 وهو ما أحدث طفـرة  ،االحتياجات الخاصة  مع أقرانهم العاديين في مدارس التعليم العام 

 .مؤسسات التربوية المعنيةفعلية في كم وكيف خدمات التربية الخاصة التي تقدمها ال
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 كفـــاءة النظـام التعليمـي لبـرنامـج الدبلـوم العالي في التربيـة الخاصـة
 ـات المهـنـيـةيبجـامعـة المـلـك عبـد العـزيـز في ضـوء الكفـا

 حسين بن عبد المجيد النجار.  د-خالد بن محمد الرشيدي .  د-عبد الحي بن أحمد السبحي . د.أ

 :مشكلة البحث
ن قياس كفـاءة النظـام التعليمـي يعتمـد علـى مـدى توافـق مخرجاتـه التعليميـة                    إ 

 ومدى تلبيته لالحتياجات الفعلية   ،مع أهدافه العامة والخاصة التي أنشئ من أجلها البرنامج        

 بجامعـة الملـك عبـد    وبرنامج الدبلوم العالي في التربيـة الخاصـة     .  لسوق العمل كما وكيفا   

العزيز أحد برامج الدراسات العليا الطموحة التي تقدمها الجامعة في سبيل إعداد وتأهيل             

معلمي ومعلمات التربية الخاصة في كل من مسارات  التفوق العقلـي والموهبـة، صـعوبات           

الـــتعلم، اإلعاقـــة العقليـــة، اإلعاقـــة الـــسمعية، اإلعاقـــة البـــصرية، االضـــطرابات الـــسلوكية   

 .والتوحد

وســعيا لتفعيــل آليــات التقــويم والتطــوير المــستمر لبرنــامج الــدبلوم العــالي فــي التربيــة   

 من خالل متابعـة أداء خريجيـه        ،للوقوف على مدى تلبيته للمستحدثات التربوية في الميدان       

في الميـدان للتـيقن مـن مـدى تـوافر الكفايـات المهنيـة الالزمـة للتعامـل الفعـال مـع التالميـذ                     

الحتياجات الخاصة  بما يساعد على تعـرف كفـاءة النظـام التعليمـي للبرنـامج ورصـد        ذوي ا 

 . ما قد يعتريه من قصور

وهذه الدراسة تسعى إلى تحديد مدى كفاءة النظـام التعليمـي لبرنـامج الـدبلوم العـالي                 

فـي التربيـة الخاصـة مـن خـالل تعـرف مـدى تـوافر الكفايـات المهنيـة الالزمـة لمعلـم التربيـة              

اصــة لــدى خريجيــه فــي جوانبهــا المعرفيــة والمهاريــة والوجدانيــة فــي ضــوء الكفايــات       الخ

 .المهنية الواجب توافرها لديهم

 التــساؤالت لإلجابــة علــىولدراســة هــذه المــشكلة ســعى البحــث      :تــساؤالت البحــث

 :التالية

 ما الكفايات المهنية الواجب توافرها لدى معلمي التربية الخاصة خريجي البرنامج؟ -١

مــا الكفايــات المهنيــة التــي اكتــسبها خريجــو البرنــامج مــن معلمــي التربيــة الخاصــة   -٢

 أثناء دراستهم في البرنامج؟ 
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إلــى أي مــدى يــؤثر غيــاب الكفايــات المهنيــة التــي يفتقــدها الخريجــون علــى كفــاءة      -٣

 النظام التعليمي للبرنامج؟

 : سعى البحث لتحقيق األهداف التالية:أهداف البحث

 .ت المهنية االواجب توافرها لدى معلمي التربية الخاصةتحديد الكفايا -١

تحديـــد الكفايـــات المهنيـــة التـــي أكتـــسبها معلمـــو التربيـــة الخاصـــة مـــن خريجـــي      -٢

  .البرنامج

قياس مدى كفاءة النظام التعليمي لبرنامج الـدبلوم العـالي فـي التربيـة الخاصـة مـن              -٣

 .خالل معرفة الكفايات المهنية المكتسبة لدى خريجيه

 :في هذا البحث يفيد :ية البحثأهم

تــصميم وتقنــين مقيــاس الكفايــات المهنيــة الواجــب توافرهــا لــدى معلمــي التربيــة      -١

الخاصة يفيـد القـائمين علـى بـرامج اإلعـداد سـواء فـي عمليـات تخطـيط أو تنفيـذ أو تقـويم                         

 .هذه البرامج

تصميم وتقنين بطاقة مالحظة أداء معلمـي التربيـة الخاصـة يـساعد فـي تطـوير                  -٢

 .برنامج التدريب الميداني للطالب المعلمين أثناء دراستهم بالبرنامج

الكــشف عــن أوجــه القــصور المحتملــة فــي أداء معلمــي التربيــة الخاصــة خريجــي   -٣

 كمـا يـساعد     ،البرنامج يسهم في عالج وتطوير أداء المعلمين وتنميـة كفايـاتهم المهنيـة            

 .في تطوير برنامج اإلعداد ذاته

 البحــث الحــالي المــنهج الوصــفي التحليلــي فــي رصــد وتحديــد      اســتخدم:مــنهج البحــث 

 وتعـرف الكفايـات المهنيـة       ،الكفايات المهنية الواجب توافرها لدى معلمي التربية الخاصة       

  كمــا يــستخدم المالحظــة .التــي يوفرهــا برنــامج الــدبلوم العــالي فــي التربيــة الخاصــة لطالبــه

ي اكتــسبها معلمــو التربيــة الخاصــة مــن    كــأداة لتحديــد الكفايــات المهنيــة التــ   "المباشــرة 

 .خريجي البرنامج أثناء دراستهم بالبرنامج

 :الحالي على البحث  أقتصر :البحثحدود 
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 قيـاس كفـاءة النظـام التعليمـي لبرنـامج الـدبلوم العـالي فـي                 :الحدود الموضوعية  -١

 التربيــة الخاصــة مــن حيــث مــدى تــوافر الكفايــات المهنيــة لــدى خريجيــه مــن العــاملين فــي      

معاهــد وبــرامج التربيــة الخاصــة مــن جميــع المــسارات المتاحــة حتــى وقــت تطبيــق أدوات     

 صـعوبات  ، اإلعاقـة العقليـة  ، مـسارات اإلعاقـة الـسمعية   ٠٩ & ٠٨ & ٠٧الـدفعات  (البحث  

 ). واالضطرابات السلوكية والتوحد، اإلعاقة البصرية،التعلم

اسـي الثالـث مـن العـام      جرى تطبيق هـذا البحـث فـي الفـصل الدر    :الحدود الزمانية  -٢

 . هـ١٤٣١-١٤٣٠الجامعي 

تــم تطبيــق هــذا البحــث فــي كــل مــن مكــة المكرمــة وجــدة      : الحــدود المكانيــة  -٣

 . والليث والطائف

  تم اختيار عينـة الدراسـة مـن مجتمـع الدراسـة الـذي يتمثـل فـي خريجـي             :عينة البحث 

ة الملـك عبـد العزيـز مـن     الدبلوم العالي في التربية الخاصة ببرنـامج الـدبلوم التربـوي بجامعـ           

وحتـى العـام    ) بداية قبول الطالب ببرنامج الدبلوم العالي في التربية الخاصـة         ( هـ   ١٤٢٨العام  

 ٦٧ه والذين يعملـون كمعلمـين فـي معاهـد أو بـرامج التربيـة الخاصـة والبـالغ عـددهم              ١٤٣٠

خاصـة فـي     حيث تم اختيار جميـع الخـريجين العـاملين فـي معاهـد وبـرامج التربيـة ال                  ،معلما

  .معلما) ٤٤( مكة المكرمة، الطائف، والليث والبالغ عددهم ،كل من جدة

 : تضمن البحث األدوات التالية:أدوات البحث

 بغـرض  :مقياس الكفايات المهنية  الواجب توافرها لدى معلمي التربية الخاصـة          -١

دى خريجـي   التعرف على مدى توافر الكفايات المهنية في جوانبها المعرفيـة والوجدانيـة لـ             

 . وقد تم إعداده وتقنينه من قبل فريق البحث،الدبلوم العالي في التربية الخاصة

 بهــدف التعــرف علــى مــدى تــوافر  :بطاقــة مالحظــة أداء معلمــي التربيــة الخاصــة  -٢

 ،الكفايات المهنيـة فـي جوانبهـا المهاريـة لـدى خريجـي الـدبلوم العـالي فـي التربيـة الخاصـة                      

 .ن قبل فريق البحثوقد تم إعدادها وتقنينها م

 :سعى البحث للتحقق من صحة الفروض التالية :فروض البحث
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 الخاصـة  التربيـة  فـي  العـالي  الـدبلوم  خريجـي ) العينـة  أفـراد  (المعلمـين  لدى يتوافر -١

 .يقيسها مقياس  الكفايات المهنية كما المهنية الكفايات

 الخاصـة  التربيـة  فـي  العـالي  الـدبلوم  خريجـي ) العينـة  أفـراد  (المعلمـين  لدى توافري -٢

 .المالحظة بطاقة تقيسها كما المهنية الكفايات

ــد ال ت -٣ ــروق وجـ ــة فـ ــصائياً دالـ ــين إحـ ــطات بـ ــين أداء متوسـ ــراد (المعلمـ ــة أفـ ) العينـ

: لمتغيـرات  وفقـاً  المهنية الكفايات مقياس على الخاصة التربية في العالي الدبلوم خريجي

 .التخصص و المدرسة نوع و الخبرة

ــد ال  -٤ ــروق توجـ ــةد فـ ــصائياً الـ ــين إحـ ــطات بـ ــين  متوسـ ــراد(أداء المعلمـ ــة أفـ ) العينـ

 الخبـرة : لمتغيـرات  وفقـاً  المالحظـة  بطاقـة  الخاصـة علـى    التربيـة  في العالي الدبلوم خريجي

 .والتخصص المدرسة ونوع

 : يستخدم البحث العمليات اإلحصائية التالية:المعالجات اإلحصائية

لمقيـاس   معامالت الثبات  لقيم)Chronback Correlation ( كرونباخلفامعامل أ -١

 .الكفايات المهنية الواجب توافرها لدى معلمي التربية الخاصة

 .)Sample Kolmogorov-Smirnov -1(اختبارالتوزيع الطبيعي  -٢

 اســتجابات فــي الفــروق لقيــاس) One Way ANOVA( األحــادي التبــاين تحليــل -٣

 .اقة المالحظة وبط،المهنية الكفايات مقياس على البحث عينة أفراد

 للفـروق بـين متوسـطات درجـات     (Independent-Samples T-Test) ،)ت (اختبـار  -٤

 . وبطاقة المالحظة،مقياس الكفايات المهنيةالعينة على  أفراد

 : مصطلحات البحث
يقصد بهـا نـسبة العمـل النـافع النـاتج إلـى الطاقـة التـي أنتجتـه وهـي نـسبة                      : الكفـاءة-١

 .المخرجات إلى المدخالت

ويقـصد بهـا مجمـوع العمليـات والنـشاطات الداخليـة            : ءة النظام التعليمـي   كفا -٢

للنظــام التعليمــي وقدرتــه علــى القيــام بــاألدوار المتوقعــة منــه وحــسن تــصريفها وتكاملهــا   
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 حسين بن عبد المجيد النجار.  د-خالد بن محمد الرشيدي .  د-عبد الحي بن أحمد السبحي . د.أ

والمتمثلـة أساســاً فـي االحتفــاظ بمدخراتـه مــن الطـالب واالنتقــال بهـم مــن صـف إلــى صــف       

ويمكــن قيــاس كفــاءة النظــام    . تربــويومــن مرحلــة إلــى أخــرى دون هــدر     .  دراســي آخــر 

التعليمــي مــن خــالل المقومــات والبنيــة التحتيــة لــه، طاقــة االســتيعاب وسياســات القبــول،      

، محتوي البرامج و المناهج، كفاءة هيئة التدريس، التأهيل والتحصيل يظاهرة الهدر التربو  

 :الكفاءة هيوهناك ثالثة أنواع من . والمهارات، فاعلية التعليم والتعلم والتقويم

وهـــي قـــدرة التعلـــيم الجـــامعي علـــى اســـتيعاب تـــدفق األفـــواج : الكفـــاءة الكميـــة  ) أ

 .الطالبية داخله وبالتالي قدرته على إنتاج أكبر عدد من الخريجين بالنسبة لعدد الداخلين

ــة  ) ب ــاءة الكيفيـ ــة      : الكفـ ــداف تربويـ ــد أهـ ــى تحديـ ــامعي علـ ــيم الجـ ــدرة التعلـ ــي قـ وهـ

 وقدرتـه علـى أن      ، لإلمكانـات البـشرية والماليـة المتاحـة لـه          لمدخالته واالسـتثمار االقتـصادي    

يكــون لبرامجــه الدراســية دور واضــح لرفــع كفــاءة ونوعيــة العمليــة التعليميــة للدارســين       

 .واالستغالل األمثل لجميع الموارد

ويقصد بكفاءة النظام التعليمي لبرنامج الدبلوم العالي في التربيـة الخاصـة قدرتـه علـى         

ــد الدارســــي  ن بالكفايــــات المهنيــــة  األساســــية الالزمــــة للتعامــــل النــــاجح مــــع ذوي       تزويــ

االحتياجـات الخاصــة فــي معاهــد وبــرامج التربيـة الخاصــة لتحقيــق أعلــى مــستويات الجــودة   

 .التعليمية في مخرجات التعليم المرجوة لهذه الفئات

. يقصد بالكفاية معرفة وإتقان المادة العلميـة أو اكتـساب المهـارات        : الكفـايـة -٣

كما أنها تعني قدرة الفرد على ترجمة ما تعلمه في مواقف حياتيـة فعليـة بنـاء علـى قدرتـه                     

الذاتيــة علــى امــتالك المعرفــة بطــرق مختلفــة تــشير إلــى حــسن األداء وتــشغيل الــذهن           

 .والفكر بعمق لتصبح المعرفة جزءاً من سلوكه

ات والمعــارف مفهــوم الكفايــة فــي التــدريس بأنــه جميــع الخبــر   ) ١٩٨١(وتوضــح بهــادر 

والمهــارات التــي تــنعكس علــى ســلوك المعلــم والتــي يظهــر فــي أنمــاط وتــصرفات مهنيــة   

.  خــالل الــدور الــذي يمارســه ذلــك المعلــم عنــد تفاعلــه مــع جميــع عناصــر الموقــف التعليمــي

بــأن كفايــات التــدريس هــي المهــارات فــي حــل     ) McDonalds , 1977(ويــرى ماكدونالــد  
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م أثنــاء التــدريس والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة     المــشكالت التــي تواجــه المعلــ  

 .حولها

والكفايات المهنية في هذا البحث تعني جميع المهارات التي يكتسبها معلـم التربيـة              

ــة الخاصــة           ــامج الــدبلوم العــالي فــي التربي ــة فــي برن ــرة دراســته النظريــة والعملي الخاصــة فت

 . برامج التربية الخاصةويطبقها بعد تخرجه أثناء تدريسه في معاهد أو

 يتناول هذا الجزء المفاهيم األساسية واإلطار النظـري المـرتبط           :اإلطار النظري للبحث  

بالكفايـــات المهنيـــة لمعلـــم التربيـــة الخاصـــة، ثـــم الدراســـات الـــسابقة التـــي تناولـــت تلـــك   

 .الكفايات

 دوراً أساسياً يلعب المعلم:  عداد معلم التربية الخاصة والكفايات المهنية الالزمة لهإ

فــي تعلــيم وتربيــة التالميــذ ذوى االحتياجــات الخاصــة مــن خــالل تعلــيمهم وتــدريبهم علــى   

المهــارات المختلفــة والتعــرف علــى مــشكالتهم، وبالتــالي وضــع الخطــط واالســتراتيجيات  

التعليميــة والعالجيــة المناســبة لهــم، ويعتمــد نجــاح البرنــامج التربــوي بالدرجــة األولــى علــى   

 المعلــم وقدرتــه علــى اكتــساب المعرفــة، والمعلــم الفعــال هــو المعلــم الــذي    مــدى كفــاءة

يــستطيع االنــدماج فــي األنــشطة والممارســات المهنيــة التــي تعكــس كفاءتــه والتــي تــؤثر    

 .بدورها على شخصية التالميذ وأدائهم في الصف

وم وبمــا أن برنــامج الــدبلوم العــالي فــي التربيــة الخاصــة بجامعــة الملــك عبــد العزيــز يقــ    

بالــدور األساســي فــي إعــداد وتأهيــل معلمــي التربيــة الخاصــة ولمختلــف فئــات التالميــذ ذوى     

االحتياجــات الخاصــة، بمــا يــسهم فــي الوفــاء باحتياجــات المملكــة مــن هــذه النوعيــة مــن     

المعلمــين التــي تعــاني عجــزاً وقــصوراً علــى  المــستوى الكمــي والكيفــي، فمــن الــضروري أن   

الطالب لعملية تطوير مستمر ليتالءم والتطورات المتسارعة       تخضع عملية إعداد وتأهيل     

 .في الميدان وبما يتوافق وطبيعة ومتطلبات البيئة والمجتمع السعودي

هذا إلى جانب أن ضمان جـودة التعلـيم المقـدم للطلبـة المعلمـين والـذين سيمارسـون                   

يــــذ ذوى مهنــــة التعلــــيم مــــستقبالً يــــضمن بــــدورة تقــــديم خدمــــة تعليميــــة متميــــزة للتالم  



 

 
٢٦ 

 كفـــاءة النظـام التعليمـي لبـرنامـج الدبلـوم العالي في التربيـة الخاصـة
 ـات المهـنـيـةيبجـامعـة المـلـك عبـد العـزيـز في ضـوء الكفـا

 حسين بن عبد المجيد النجار.  د-خالد بن محمد الرشيدي .  د-عبد الحي بن أحمد السبحي . د.أ

االحتياجــات الخاصــة، فمهنــة التعلــيم كغيرهــا مــن المهــن ال يمكــن أن يحترفهــا إال مــن         

أعــدلها إعــداداً خاصــاً مــن حيــث اكتــساب االكفايــات المهنيــة معرفيــا ومهاريــا ووجــدانيا     

 .خاصة في ظل عصر أصبح التطور المستمر المتسارع سمة من سماته

 الملــك عبــد العزيــز بتــوفير الكفايــات  وفــي المملكــة العربيــة الــسعودية تقــوم جامعــة 

المهنيــة لــدى كــوادر التربيــة الخاصــة مــن خــالل برنــامج الــدبلوم العــالي فــي التربيــة الخاصــة    

والذي يقدمه برنامج الدبلوم التربوي وذلك في ستة مسارات هي اإلعاقـة العقليـة، اإلعاقـة                 

ة والتوحــد، والتفــوق الــسمعية، اإلعاقــة البــصرية، صــعوبات الــتعلم، االضــطرابات الــسلوكي 

 .والموهبة

سـاعة معتمـدة   )  ٣٤(ومدة الدراسة بالبرنامج ثالثة فصول دراسية، ويتكون مـن       

مقدمـة فـي التربيـة الخاصـة، مبـادئ تعـديل الـسلوك              :  موزعة في ثمانية مقررات عامـة هـي       

وتطبيقاتهــا، مقدمــة فــي تأهيــل ذوي االحتياجــات الخاصــة، العمــل مــع أســر غيــر العــاديين،    

ــاعي     تر ــدمات االستـــشارية والعمـــل الجمـ ــة، الخـ ــدارس العاديـ ــي المـ ــاديين فـ ــر العـ ــة غيـ  ،بيـ

واستخدامات الحاسب اآللي في التربيـة الخاصـة، باإلضـافة إلـى خمـسة مقـررات تخصـصية         

 هــذا فــضال عــن التــدريب الميــداني فــي كــل مــسار مــن مــسارات    ،تختلــف بــاختالف المــسار

 )٢٠٠٦:وم التربويبرنامج الدبل. (التربية الخاصة السابقة

وتهدف هذه المتطلبات إلى إعـداد معلمـين علـى قـدر عـال مـن الكفـاءة المهنيـة             

للعمل في تعليم التالميذ ذوى االحتياجات الخاصة، وبالرغم من وجود برامج أخرى مماثلـة       

فــي جامعــات أخــرى بالمملكــة إال أننــا مازلنــا فــي مجــال التربيــة الخاصــة بحاجــة إلــى كــوادر    

ــذ، حيــث نلمــس مــن خــالل واقــع العمــل مــع        متخصــصة ومؤ هلــة للعمــل مــع هــؤالء التالمي

التالميــذ قلــة المعلمــين واألخــصائيين المــؤهلين، ومــن هنــا يــأتي التركيــز علــى ضــرورة إعــداد  

المعلم إعداداً جيـداً، وتحديـد الكفايـات المهنيـة الواجـب توافرهـا لـدى معلـم التالميـذ ذوى                    

ــؤد   ــذلك      االحتياجــات الخاصــة ليــستطيع أن ي ــى أفــضل وجــه، وب ــه عل ــوب من ــدور المطل ي ال

 .نكون قد انتقلنا من المنهج التقليدي إلى المنهج الحديث في إعداد المعلم
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 ،ولقد تعددت االتجاهات واالستراتيجيات في عملية إعداد معلم التربيـة الخاصـة       

وتعــد حركـــة إعـــداد المعلـــم وتدريبـــه علـــى أســـاس الكفايـــات مـــن أبـــرز تلـــك االتجاهـــات  

إلنجــازات التربويــة المعاصــرة، ويتطلــب إعــداد المعلــم علــى أســاس الكفايــات تحليــل          وا

أداءات المعلم تحليالً دقيقاً يساعد في تحديد المهارات الالزمة للقيام بالتـدريس بفعاليـة،        

كمــا تهــتم بــرامج إعــداد المعلــم علــى أســاس الكفايــات بتقــسيم العمليــة التعليميــة إلــى    

 عليهــا المعلــم، وقــد تطــورت حركــة الكفايــات المرتبطــة   مجموعــة مــن المهــارات يــدرب 

واختبرت بـشكل نهـائي     ) ١٩٧٢ – ١٩٦٨(بتعليم وتربية المعلمين وتأهيلهم في الفترة من        

، حيــث انبثــق األســاس النظــري لحركــة الكفايــات مــن علــم الــنفس الــسلوكي  ١٩٧٤عــام 

 ).٢٠٠٣الخطيب والحديدي، (

 :يات تقوم على أسس أهمهاوحركة أعداد المعلم القائم على الكفا

 .اإلتقان في األداء التعليمي وتوفير الوقت الكافي للتعلم والنوعية الجيدة للتدريب -١

 .مراعاة الفروق الفردية في مستوى إتقان الطالب المعلمين لمهام التدريس -٢

 .توفير إمكانات مناسبة للتعلم بين الدارسين -٣

ر مـن التركيـز علـى االختالفـات فـي           مراعاة التركيز على االختالفات في التعلم أكثـ        -٤

 .المتعلمين

توفير خبرات مباشرة أو بديلـة للدارسـين بقـدر اإلمكـان ومحاولـة تجنـب الخبـرات                   -٥

 .التربوية الغير مباشرة

 :وهناك أربعة مجاالت للكفايات المهنية الخاصة بالمعلم وهي 

 .التمكن من المعلومات النظرية حول التعلم والسلوك اإلنساني -١

 . من المعلومات في مجال التخصص الذي سيقوم بتدريسهالتمكن -٢

امتالك االتجاهات التي تسهم في إسراع التعلم وإقامة العالقات اإلنـسانية فـي              -٣

 .المدرسة وتحسينها
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التمكن من المهارات الخاصة بالتدريس والتي نسهم بشكل مباشـر فـي تعلـم               -٤

 ).١٩٩٧السبحي و بنجر، (التالميذ 

الحديثــة فــي مجــال إعــداد معلمــي التربيــة الخاصــة بعــدة أمــور    وقــد اهتمــت االتجاهــات  

 :منها

تــدريب المعلمــين علــى تأديــة أدوار جديــدة تختلــف عــن تلــك التــي كانــت تركــز        -١

للمعلمــين علــى العمــل فــي أوضــاع تعليميــة  عليهــا بــرامج التــدريب فــي الماضــي مــن تــدريب

تمـام ينـصب علـى تزويـد     محددة كالمدارس الخاصة والـصفوف الخاصـة، أمـا حاليـاً فـإن االه         

المعلمــين بالمهــارات والقــدرات الالزمــة للعمــل فــي أوضــاع تعليميــة متنوعــة وذلــك تبعــاً          

والـذي جـاء بمثابـة تطبيـق        ) البيئـة التربويـة األقـل تقييـداً       (لالتجاه الحـديث المعـروف باسـم        

 عملــي لفكــرة الــدمج التــي تؤكــد علــى أهميــة إعــداد المعلــم العــادي كمــا هــو معلــم التربيــة  

ــة ذوى          ــه مــن العمــل مــع الطلب ــه القــدرات والمهــارات التــي تمكن ــوفر لدي الخاصــة بحيــث تت

 .الحاجات الخاصة في المدرسة العادية

التدريب غير التصنيفي، الـذي يعتمـد علـى طبيعـة الخـصائص الـسلوكية لألطفـال              -٢

أن ذوي االحتياجات الخاصة وليس الفئـات التـي ينتمـون إليهـا، ويـستند إلـى افتـراض مفـاده              

 وأنـه ال حاجـة إلـى        ،أوجه الشبه بين فئات اإلعاقة المختلفة أكثر من أوجه االخـتالف بينهـا            

تصنيف اإلعاقات إلـى فئـات مختلفـة وتزويـد المعلمـين المتـدربين بمهـارات وقـدرات عامـة                    

 .تمكنهم من تعليم التالميذ ذوى اإلعاقات المختلفة

 ينـــادي بتحديـــد القـــدرات   التـــدريب المعتمـــد علـــى الكفايـــات التعليميـــة، والـــذي      -٣

الخطيـب والحديـدي،    (والمهارات التي ينبغي توافرها لـدى المعلـم النـاجح فـي غرفـة الـصف                 

٢٠٠٣.( 

 : تصنيف الكفايات المهنية الالزمة لمعلم التربية الخاصة
الكفايات المهنية لمعلمي التربية الخاصة إلى خمسة أبعاد رئيسة         ) ١٩٩١(صنف الغرير   

 :هي
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ويقــصد بهــا الخبــرات والقــدرات  (Personal Competencies):صيةالكفايــات الشخــ-١

العقلية والجسمية واإلنفعالية التي يتمتع بها المعلم، وتعنـى بالنـسبة لمعلـم التالميـذ ذوى            

االحتياجات الخاصة القدرة على فهم وتقبل التالميذ وتحمل تصرفاتهم والتعامـل معهـم             

 .والمرونة وعالقة المعلم باإلدارة والزمالء

 (Assessment & Diagnosis Competencies):كفايـات القيـاس والتـشخيص    -٢

ويقــــصد بكفايــــات القيــــاس تلــــك التــــي تمكــــن المعلــــم مــــن قيــــاس الجوانــــب العقليــــة    

 وتحديـد الخـدمات والبـرامج المناسـبة لـه، وتـتم             ،واالجتماعية والجسمية والتربوية للطفـل    

رفــة جوانــب الــضعف والقــوة لــدى بواســطة المالحظــة واالختبــارات وتحليــل المهمــات لمع

التالميذ لألغراض التربوية واالجتماعية،أما كفايات التشخيص فيقصد بها تلك الكفايـات        

التشخيــصية التــي تمكــن المعلــم مــن الحكــم علــى حالــة الطفــل نتيجــة تــوفر المعلومــات    

 .المناسبة عن عملية القياس

 Individualized Educational Plan):كفايـات إعـداد الخطـة التربويـة الفرديـة      -٣

Preparation (IEP)):     ويقــصد بهــا تلــك الكفايــات التــي تمكــن المعلــم مــن بنــاء المنهــاج 

الفردي للطفل، وتتضمن كفايات وضع األهداف المتوقـع تحقيقهـا وفـق معـايير وفـي فتـرة                 

زمنيــة محــددة، وكفايــات فــي إعــداد وفهــم وتنفيــذ مكونــات الخطــة التربويــة الفرديــة مــن    

 .مات المتوفرة لديهخالل المعلو

 Individualized Educational Plan):كفايـات تنفيـذ الخطـة التربويـة الفرديـة      -٤

Execution (IEP))  

ــذ الخطـــة التربويـــة       ــا تلـــك الكفايـــات التـــي تمكـــن المعلـــم مـــن تنفيـ ويقـــصد بهـ

الضرورية، والتـي تتـضمن هـدفاً تربويـاً واحـداً مـن أهـداف الخطـة التربويـة الفرديـة مـن أجـل                         

يمهــا للطفــل، وتبــدو فــي المعلومــات العامــة عــن الطفــل واألهــداف التعليميــة وتحليــل       تعل

مكوناتها وتوظيف أساليب تعديل السلوك وتقديم المـساعدة للطفـل مـن أجـل تحقيـق        

 .الهدف التعليمي
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  (Communication Competencies with Parent):كفايــات االتــصال باألهــل  -٥

تبادل المعلومات من شخص آلخر عن طريق الكـالم  وتعنى مهارات المعلم في االتصال و    

أو الكتابة، وتمثل الكفايات في هذا البعد قدرة المعلم على التفاعل اإليجابي والمـشاركة              

 .مع األهل والمحيطين به من أجل مساعدة الطفل ذو االحتياجات الخاصة

ميـذ ذوى  الكفايـات األساسـية الواجـب توافرهـا لـدى معلـم التال       ) ١٩٩٣(ويصنف نـويران    

 :االحتياجات الخاصة لكي يستطيع أن يؤدي دورة بفعالية إلى

وتشمل معرفة المهارات الالزمـة لمـساعدة ذوي االحتياجـات          : الكفايات المعرفية -١

الخاصة للوصول إلـى أقـصى مـا تـسمح بـه قـدراتهم الجـسمية والعقليـة ومعرفـة األسـاليب                      

تعليميـة لتناسـب قـدرات وطاقـات ذوي         التعليمية المختلفة وتحليل المهارات والمهمات ال     

 .االحتياجات الخاصة

ليكـــون نموذجـــاً جيـــداً للطـــالب ومالحظـــاً ومعـــدالً      : الكفايـــات األدائيـــة للمعلـــم   -٢

 .لسلوكهم باإلضافة إلى إحترام اآلخرين وتفهم سلوكهم

وتعنـى وجـود تقبـل مـن المعلمـين نحـو دمـج ذوي               : الكفايات المتعلقة باالتجاهات   -٣

 .صة في المدارس العادية وأن يكون تقييمهم للمعوقين إيجابياًاالحتياجات الخا

وتــشمل اإلعــداد المهنــي فــي مجــال تعلــيم ذوي    : الكفايــات المتعلقــة بــالتخطيط  -٤

 .االحتياجات الخاصة والقدرة على تطوير أهداف تعليمية ومناهج خاصة بهم

وعـات  من حيث إستخدام األسـلوب الفـردي والمجم       : الكفايات المتعلقة بالتنفيذ   -٥

الــصغيرة فــي التعلــيم اليــومي، وضــبط إدارة الــصف بإســتخدام أســاليب التعزيــز المناســبة      

 .والنشاطات المختلفة وتطبيق االختبارات العلمية باإلضافة إلى التقويم والمتابعة

وتأكيــداً ألهميــة الكفايــات المهنيــة للمعلمــين فــي التربيــة الخاصــة فقــد حــددت       

عـدة أهـداف، وكـان الهـدف        " التعليم للجميع ) "٢٠٠٠(ام  منظمة اليونسكو في مبادرتها ع    

السادس منها هو تحسين كافـة جوانـب التعلـيم للوصـول إلـى وضـع يـستطيع الجميـع أن                   

يكونوا مميزين ويحقق جميع الطلبة ذوى االحتياجات الخاصة نتائج معتـرف بهـا ويمكـن            
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اتيـة األساسـية ولمـدى      قياسها والسيما فـي القـدرات القرائيـة والحـسابية والمهـارات الحي            

الحياة، وهذا يعنـى أن التعلـيم والـتعلم يجـب أن يـزود المتعلمـين بالمعرفـة والمقـدرة علـى                      

اســـتخدام وتوظيـــف هـــذه المعـــارف والمهـــارات المكتـــسبة بكـــل ثقـــة، وكـــذلك تطـــوير 

ــه علــى األخــالق والمثــل والقــيم اإليجابيــة كــالفهم          ــذي يعتمــد فيمــا يعتمــد في الــسلوك ال

لتعامل الجيد والقدرة على التواصل مع اآلخرين ومعرفة حقـوقهم، وهـذا هـو              واالحترام وا 

التعليم ذي الجودة العالية الذي سيقود إلى فوائد اجتماعيـة واقتـصادية، ممـا يتطلـب إعـداد                

 .)UNESCO, 2005(معلم للتربية الخاصة على قد عال من الكفاية المهنية 

ــسابقة  ــه الدراســ   : الدراســات ال ــات    يعكــس مــا تناولت ــة الكفاي ــسابقة مــدى أهمي ات ال

ــة، ومــدى           ــة للممارســة المهني ــة لمعلمــي التربيــة الخاصــة فــي ضــوء المعــايير العالمي المهني

االهتمـــام بتطـــوير بـــرامج إعـــداد وتـــدريب معلـــم التربيـــة الخاصـــة، وفيمـــا يلـــي عرضـــاً لتلـــك 

 .الدراسات

ــ         ذ ذوى مـــن الدراســـات العربيـــة فـــي مجـــال الكفايـــات التربويـــة لمعلمـــي التالميـ

والتـــي هـــدفت إلــــى وضـــع قائمـــة بالكفايــــات     ) ١٩٨٨(االحتياجـــات الخاصـــة دراســـة التــــل    

معلمـاً  ) ١٧٠(األساسية الالزم توفرها لدى معلمي التالميذ ذوي اإلعاقة، وتكونت العينة من            

مــديراً ومــديرة، طبــق علــيهم إســتبانة شــملت الكفايــات األساســية، وقــد         ) ١٩(ومعلمــة، 

إلــى أن أعلــى اتفــاق بــين أفــراد العينــة بالنــسبة لتــصوراتهم علــى        أشــارت نتــائج الدراســة   

إتاحــة الفرصــة لنمــو المعــاقين اجتماعيــا، إتاحــة الفرصــة  : الكفايــات التربويــة كــان كالتــالي

ــا، معرفــة أســباب ســوء التوافــق، معرفــة الحلــول المناســبة لــسوء        لنمــو المعــاقين انفعالي

وهـــدفت . أســاليب تعـــديل الــسلوك  التوافــق لــدى المعـــاقين، ضــبط الـــسلوك باســتخدام     

إلى التعرف على الكفايـات التربويـة لمعلمـي التالميـذ المعـاقين عقليـاً               ) ١٩٩١(دراسة الغرير   

معلمـــاً ومعلمـــة، طبـــق علـــيهم قائمـــة للكفايـــات التربويـــة ) ٢١٢(بـــاألردن، وشـــملت العينـــة 

ــي    ــسية هـ ــاد رئيـ ــملت خمـــسة أبعـ ــيم    : شـ ــات التقيـ ــم، كفايـ ــصية للمعلـ ــات الشخـ الكفايـ

والتـــشخيص، كفايـــات محتـــوى البرنـــامج التعليمـــي، كفايـــات تنفيـــذ البرنـــامج التعليمـــي         
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ــة المتــضمنة         ــائج أن جميــع الكفايــات التربوي وكفايــات االتــصال باألهــل، وقــد أظهــرت النت

بالقائمة ضرورية وبدرجة عالية لـدى عينـة الدراسـة، ولـم تظهـر فـروق ذات داللـة إحـصائية                      

. ي والعمــر فــي تقــدير أهميــة الكفايــات التربويــة وضــرورتها   وفقــاً للخبــرة والمؤهــل الدراســ 

 التعـرف علـى المهـارات األساسـية الواجـب      (Luckner, 1991)واستهدفت دراسـة لـوكنر   

توافرها لدى معلمي المعاقين سـمعيا بالمرحلـة االبتدائيـة والمرحلـة المتوسـطة، وتوصـلت                

معلمـي المعـاقين سـمعيا شـملت     الدراسة إلى تحديد قائمة بالمهارات األساسـية الالزمـة ل    

 التعامـل   ، الوعي المهني  ،مهارات العمل مع اآلخرين، التخطيط للتدريس للمعاقين سمعيا       

تحديد المهارات األساسية   ) ١٩٩٣ ،دبيس(كما استهدفت دراسة    . الشخصي مع اآلخرين  

ة الالزمة لمعلمي الصم فى المملكة العربية السعودية، من خالل استبانه طبقت علـى عينـ              

مهـارة تنـدرج تحـت عـشرة أبعـاد          ) ٦٥(مـن معلمـي ومعلمـات الـصم تـضمنت           ) ٩٨(قوامها  

رئيــسة هــي طــرق تعلــيم الــصم، والمعرفــة فــي مجــال تعلــيمهم، والتخطــيط لمنــاهجهم       

الدراسية، وتقييم سلوكهم وقياس تحصيلهم، والتعامل مع أسرهم، والقـدرة المتعلقـة            

خـــصية، واســتخدام االختبـــارات والتوجيـــه  بالمهنــة، وفهـــم الطلبـــة الــصم، والـــصفات الش  

 وقــد خلــصت الدراســة إلــى األهميــة الكبيــرة لجميــع المهــارات المتــضمنة فــى          ،واإلرشــاد

تحديـد الكفايـات الالزمـة      ) ١٩٩٨العبـد الجبـار،     (واسـتهدفت دراسـة     . القائمة لمعلمي الصم  

بانه تتـضمن  لمعلمي التالميذ المعاقين سمعيا وتعرف مدى توافرها لديهم، حيـث أعـد اسـت      

ــات        ) ٦٤( ــة، الكفايـ ــات المعرفيـ ــي الكفايـ ــسة هـ ــات رئيـ ــت كفايـ ــت سـ ــدرج تحـ ــة تنـ كفايـ

التدريسية، كفايات الخصائص الشخصية، كفايات التعامل مـع المعـاقين سـمعيا وأوليـاء              

ــة  ،أمــورهم ــة والمجتمعي ــات االجتماعي ــة    ، الكفاي ــي، وشــملت عين ــوعى المهن ــات ال  وكفاي

ضعاف السمع، ومن أهم ما توصلت إليه الدراسـة الدرجـة         من معلمي الصم و   ) ٥٠(الدراسة  

العالية من األهمية لجميع الكفايات التي تضمنتها االستبانة، وتـوافر الكفايـات الشخـصية              

لدى عينة الدراسة بدرجة كبيرة جدا، في حين توافرت الكفايات التدريسية بدرجـة أقـل،               

ــا       ــدريب معلمــي الــصم إثن ــرامج ت ــاتهم   وأوصــت بــضرورة اهتمــام ب ء الخدمــة بتطــوير كفاي
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إلى أن ثمة قصوراً واضحاً فـى إعـداد وتـدريب    ) ١٩٩٨فراج، (كما أشارت دراسة  . التدريسية

ــرامج إعــدادهم          ــي، وأن الحاجــة ماســة لتطــوير ب ــوطن العرب ــة الخاصــة فــي ال معلمــي التربي

 كمـا   .وتدريبهم وفق معايير واضحة تستند إلى الكفايات األساسية الالزم توافرها لديهم          

إلــى التعــرف علــى واقــع المــدارس وتــدريب معلــم ذوى   ) ٢٠٠١(هــدفت دراســة جمــال الــدين  

االحتياجـــات الخاصـــة علـــى المـــستوى الجـــامعي فـــي ضـــوء االتجاهـــات الحديثـــة مـــن خـــالل 

ــنهج       ــة المـ ــتخدمت الدراسـ ــامج، واسـ ــذه البرنـ ــين بهـ ــالب الملتحقـ ــى آراء الطـ ــرف  علـ التعـ

يان أعـد لهـذا الغـرض، وقـد كـشفت النتـائج عـن        الوصفي في رصد الواقـع باسـتخدام اسـتب      

الفجوة الكبيرة القائمة بين اإلعداد النظري والجانب التطبيقي متمثالً في التدريب الميداني         

كمــا اســتهدفت . حيــث ال يــساعد علــى إكــساب الطــالب الكفايــات المهنيــة المــستهدفة 

لعلـوم فــى نظـام الــدمج   تحديــد الكفايـات التربويـة الالزمــة لمعلمـي ا   ) ٢٠٠٢محمـد،  (دراسـة  

والتي يجب تضمينها في برامج إعداده وتدريبـه قبـل وأثنـاء الخدمـة، واسـتخدمت الدراسـة                  

االسـتبيانات التـي تــضمنت قائمـة بالكفايـات التربويــة لتحديـد أهميتهـا النــسبية مـن وجهــة        

نظـــر الخبـــراء والمتخصـــصين والمعلمـــين، وخلـــصت الدراســـة إلـــى بنـــاء قائمـــة بالكفايـــات  

وتناولت دراسة  . ية األساسية وبنودها الفرعية الالزمة لمعلم العلوم في نظام الدمج         التربو

 تطــوير أســاليب تحــسين مــستوى أداء معلمــي   )Kaufman,et.al,2003(كوفمــان وآخــرون 

التربية الخاصـة لمـسئولياتهم تجـاه التالميـذ ذوى االحتياجـات الخاصـة مـن خـالل اسـتبيان                    

ــة للمعل   ــذ ذوى االحتياجــات الخاصــة، وأظهــرت     حــدد المــسئوليات المهني مــين نحــو التالمي

ــى          ــاج إل ــدى المعلمــين وتحت ــوفرة ل الدراســة وجــود عــدد مــن المــسئوليات المهنيــة غيــر مت

 .التطوير من خالل البرامج التدريبية

 فقــد أكــدت الحاجــة الماســة   (Seonjin,et.,al, 2004)ن يأمــا دراســة ســيونجن وآخــر  

عــداد معلمــي التربيــة الخاصــة علــى ضــوء القــصور فــي    لعمليــات إصــالح واســعة فــي بــرامج إ  

ــى المعلمــين كمــا وكيفــا       ــذي انعكــس عل ــة وال ــرامج الحالي .الــسياسات والب  كمــا تناولــت  ً

 تحديد الكفايات الضرورية للمعلـم فـي نظـام     (Dingle,et.al,2004)ن  يدراسة دينجل وآخر  
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 الخاصـة ومعلمـي   مـن معلمـي التربيـة   ) ٧٦(الدمج  من خـالل اسـتطالع شـمل عينـة قوامهـا            

 وخلصت الدراسة إلى تحديد ثالثة قوائم األولى تـشمل الكفايـات الـضرورية           ،التعليم العام 

ــام     ــيم العـ ــة ومعلمـــي التعلـ ــة الخاصـ ــات  ،لكـــل مـــن معلمـــي التربيـ ــة تـــشمل الكفايـ  والثانيـ

 والثالثــة تــشمل الكفايــات الــضرورية لمعلمــي التعلــيم   ،الــضرورية لمعلمــي التربيــة الخاصــة 

كان مـن أهـم هـذه الكفايـات كفايـات المهـارات البـين شخـصية فـي التعامـل مـع                        و ،العام

 وكفايــــات اختيـــــار، وتعــــديل المـــــنهج لــــيالئم جميـــــع الطــــالب،  وكفايـــــات     ،المــــراهقين 

 وهـــدفت دراســـة الـــسباعي . وكفايـــات تعـــديل البيئـــة التعليميـــة،اســـتراتيجيات التـــدريس

مــين فــي نظــام الــدمج مــن وجهــة نظــر  إلــى تحديــد الكفايــات المهنيــة الالزمــة للمعل) ٢٠٠٤(

أعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة التربيــة والمــوجهين والقيــادات التربويــة وذلــك باســتخدام     

قائمة للكفايات المهنية وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتـدريب المعلمـين قبـل وأثنـاء      

لبة ذوى  دراسة هدفت إلى تقييم كفايات معلمي الط      ) ٢٠٠٥( كما أجرى الشمايلة     .الخدمة

صــعوبات الــتعلم فــي ضــوء معــايير الممارســة المهنيــة المعتمــدة مــن مجلــس التالميــذ ذوى  

، وتــم اســتخدام تلــك المعـايير بعــد ترجمتهــا وتقنيتهــا وصــيغت  )CEC(الحاجـات الخاصــة  

على شكل مقياسين يقيس األول درجة أهمية هذه المعايير بالنسبة لمعلمي الطلبة ذوى             

ن، ويقـيس الثـاني درجـة امـتالك المعلمـين لهـذه المعـايير، وذلـك                 صعوبات التعلم في األرد   

معلماً ومعلمة باألردن، وقد أشارت النتائج إلـى أن إدراك المعلمـين          ) ٣١١(على عينة شملت    

 وأن أكثــر ،ألهميــة معــايير الممارســة المهنيــة كــان مرتفعــاً علــى جميــع الفقــرات واألبعــاد  

يات التدريـسية، كمـا أشـارت النتـائج كـذلك إلـى           الفقرات أهمية هي المتعلقة باإلستراتيج    

درجة امتالك متوسطة لهذه المعايير على األداة ككل، كما أظهـرت النتـائج أثـراً ذا داللـة                  

على بعض أبعاد المقياس تبعاً لمتغير المؤهل العلمـي ولـصالح المعلمـين ذوى االختـصاص،                

. نوات الخبرة العامة والخاصة   وعدم وجود فروق في درجة امتالك المعايير تبعاً لمتغير س         

والتــي هــدفت إلــى معرفــة واقــع الكفايــات التعليميــة الالزمــة    ) ٢٠٠٥(وفــي دراســة الرفــاعي  

لمعلمي التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة سمعياً ومدى توافرها لديهم في محافظـة عـدن،      
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 ببنــاء معلمــاً مــن معلمــي ذوى اإلعاقــة الــسمعية، وقامــت الباحثــة  ) ٤٢(تكونــت العينــة مــن  

الكفايــات الشخــصية، كفايــات  : إســتبانة للكفايــات التعليميــة شــملت ســتة مجــاالت هــي  

التعامـــل مـــع ذوي االحتياجـــات الخاصـــة وذويهـــم، والكفايـــات االجتماعيـــة، وقـــد توصـــلت   

الدراســـة إلـــى أن الكفايـــات التدريـــسية والشخـــصية احتلـــت موقـــع الـــصدارة لـــدى معلمـــي  

ــائج وجـــود فـــروق ذات داللـــة   التالميـــذ ذوي االحتياجـــات الخاصـــة ســـ  معياً، ولـــم تظهـــر النتـ

إحصائية بين معلمي التالميذ ذوى اإلعاقة الـسمعية فـي درجـة توافـق الكفايـات تعـزى إلـى                  

ــي     ــرة أو المؤهـــل العلمـ ــر أو الخبـ ــر العمـ ــوكنر وآخـــرون     . متغيـ ــة لـ ــا اســـتهدفت دراسـ كمـ

(Luckner,et.al,2005)           الـصم شـملت عينـة       تحديد االحتياجات التدريبية فـى مجـال تعلـيم

مـــن المعلمـــين، ومـــدراء المـــدارس، وأســـاتذة الجامعـــات، وأوليـــاء األمـــور،        ) ٣٣١(قوامهـــا 

وخلصت نتائجها إلى أن تدريب معلم الصم على االستراتيجيات الحديثة فـى تعلـيم الـصم                

وتقديم الخدمات التعليمية المناسبة لهم إحتل األولوية األولى من أولويات تـدريبهم أثنـاء              

 .مةالخد

 )Viadero,2006 (ومن الدراسـات الدوليـة المقارنـة الدراسـة التـي أجراهـا فيـاديرو               

بهــدف تحـــسين أداء معلمـــي التربيـــة الخاصـــة عبــر دراســـة مقارنـــة لالحتياجـــات المهنيـــة   

للمعلمين في مدارس وفصول التربية الخاصة في عدد من الدول شـملت الواليـات المتحـدة                

وريـا الجنوبيـة، تايالنـد، سـنغافورة، وهـونج كـونج، طبـق فيهـا                األمريكية، اليابان، الـصين، ك    

 وأسفرت النتائج عن وجود العديد من المهـارات التدريـسية        ،استبياناً لالحتياجات المهنية  

والكفايـــات المهنيـــة الـــضرورية التـــي ينبغـــي توفرهـــا لـــدى معلمـــي التربيـــة الخاصـــة لـــضمان   

دراسـة لتطـوير   ) (Wasbum-Moses, 2006كمـا أجـرى مـوزيس    . تحـسين األداء التدريـسي  

برنامج إعداد معلم التربية الخاصة بالمرحلة الثانوية بوالية بنـسلفانيا، انطالقـاً مـن القـصور                

 وقد استخدم الباحث اسـتبيانات تـم تطبيقهـا علـى            ،الواضح في أداء المعلمين في الميدان     

أهميـة تزويـد معلمـي      مدرسة، وأظهـرت الدراسـة      ) ١٩١(عينة من معلمي التربية الخاصة في       

التربية الخاصة بمجموعة من الكفايات المهنية الضرورية والتي أسفر تطبيق االستبيانات           
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أساليب تـدريب   ) (Erbas,et.al,2006 في حين استعرضت دراسة إيرباس       .عن استخالصها 

معلمي التربية الخاصة علـى عمليـات التحليـل الـوظيفي فـي بيئـة العمـل الفعليـة علـى عينـة                

 ,Blanton,et.al) أمـا دراسـة بالنتـون وآخـرون     .لمعلمين بواليـة اركنـساس األمريكيـة   من ا

 فقد تناولت أهمية إتباع نهج مختلف في إعداد وتقييم أداء معلمـي التربيـة الخاصـة     (2006

ــى مــداخل متنوعــة ومعــايير واضــحة واقترحــت نمــاذج لهــذه المــداخل مثــل          بمــا يــستند إل

ــو،المخرجـــــات-مـــــدخل العمليـــــات ــة، والدراســـــات  ،ائم التقيـــــيم وقـــ ــايير المهنيـــ  والمعـــ

 آراء  (Lambe,2007)وتناولـت دراسـة المـب       . االستقصائية واسعة النطاق، ونظـم المراقبـة      

 الخدمــة قبــل الخاصــة التربيــة معلمــي حــول إعــداد الــشمالية أيرلنــدا فــيالطــالب المعلمــين 

 عينـة  علـى  وذلـك  ،ليفيللتدريس في فصول الدمج فـي إطـار برنـامج قـائم علـى التعلـيم التـو                 

 أسـفرت  وقـد  ،أعـد لهـذا الغـرض      اسـتبيان  علـيهم  طبـق الطالب المعلمين    من) ٤١(قوامها  

 الجـــدد للمعلمـــين التدريـــسية المهـــارات تطـــوير فـــي التـــوليفي التعلـــيم أهميـــة عـــن النتـــائج

 كمــــا اســــتهدفت دراســــة حــــسن بيجــــوفيتش وآخــــرون  .للتــــدريس فــــي فــــصول الــــدمج

(Hasanbegovic,et.al,2008)   تحديــد الكفايــات الالزمــة لمعلمــي الــصم الخبــراء والمتعلقــة 

بالمعـــارف النظريـــة والممارســـات الميدانيـــة ألســـاليب التواصـــل مـــع الـــصم، شـــملت عينـــة 

معلما من العاملين بالمدارس الخاصة بالصم ومدارس الدمج، وذلك مـن خـالل        ) ٩١(قوامها  

 الـشفهية يعـد   –ئية اللغـة اإلشـارية   استبانه أظهرت نتائجها أن إتقان المعلمين مدخل ثنا   

 واستهدفت دراسـة    .األسلوب األكثر أهمية وفعالية لضمان حياة اجتماعية ناجحة للصم        

تنمية الكفايات التدريـسية لمعلمـي العلـوم للـصم بالمرحلـة المتوسـطة              ) ٢٠٠٩،الرشيدي(

لدراسة إلـى   وقد خلصت ا،من خالل برنامج تدريبي توليفي قائم على احتياجاتهم التدريبية       

جملــة مــن النتــائج مــن أهمهــا تحديــد قائمــة بالكفايــات التدريــسية الالزمــة لمعلمــي العلــوم  

تعــديل محتــوى مــنهج   / تنظــيم،للــصم شــملت تخطــيط تــدريس العلــوم للطــالب الــصم      

تنفيـذ اسـتراتيجيات تـدريس العلـوم        / تطويـع  ،العلوم بما يالئـم احتياجـات الطـالب الـصم         

اســـتخدام الوســـائل واألنـــشطة التعليميـــة فـــي  /تعـــديل /د إعـــدا،الفعالـــة للطـــالب الـــصم
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 توظيف استراتيجيات التواصل المناسبة للطـالب الـصم فـي           ،تدريس العلوم للطالب الصم   

 توظيــف المــستحدثات التكنولوجيــة فــي تــدريس العلــوم    ،مواقــف تعلــيم وتعلــم العلــوم  

قـويم تعلـم الطـالب       ت ،تنفيذ الخطة التربوية الفردية للطالب الـصم      / تصميم ،للطالب الصم 

 كما خلصت الدراسة إلـى أهميـة تفعيـل بـرامج التـدريب التوليفيـة فـي تنميـة                    ،الصم للعلوم 

 . الكفايات التدريسية لدى معلمي التربية الخاصة

ومـــن خـــالل عـــرض الدراســـات الـــسابقة المرتبطـــة بالكفايـــات المهنيـــة الالزمـــة  

 :لمعلم التربية الخاصة نستخلص ما يلي

ــ   ــرت الدراسـ ــي أجريـــت فـــي الواليـــات المتحـــدة       أظهـ ات الحديثـــة وخاصـــة تلـــك التـ

 .األمريكية أهمية الكفايات المهنية لمعلمي التربية الخاصة

أشــارت الدراســات الــسابقة إلــى أهميــة تــدريب المعلمــين علــى الكفايــات المهنيــة       

 .خاصة أثناء فترة إعداد وتأهيل المعلمين في المسارات المختلفة

بقة أهمية الحاجة إلى تأهيل المعلم الكـفء والفعـال الـذي            أظهرت الدراسات السا   

 .يتمتع بقدر عال من الكفايات المهنية في تعليم التالميذ ذوى االحتياجات الخاصة

أشـارت الدراســات الـسابقة إلــى أن هنــاك قـدراً مــشتركاً ومتـشابهاً بــين الكفايــات      

ــذ ذوى االحتياجــات الخاصــة فــي كافــة ا      ــة لمعلمــي التالمي لمــسارات بــسبب وجــود   المهني

 .عوامل مشتركة بين هذه الفئات

أظهــرت الدراســات الــسابقة عــدم وجــود تــأثير دال إحــصائياً تبعــاً لمتغيــرات العمــر     

والخبــــرة والتخــــصص الدراســــي فــــي تقــــدير أهميــــة الكفايــــات المهنيــــة فــــي تعلــــيم ذوى   

 .االحتياجات الخاصة

لتـي تناولـت الكفايـات      ظهر من خالل عرض تلك البحوث والدراسات قلة البحـوث ا           

 .المهنية لمعلم التربية الخاصة في الوطن العربي

 وعلى اعتبار أن المملكـة العربيـة الـسعودية          ،ومن خالل االستخالصات السابقة    

فـإن هـذا يعكـس مـدى الحاجـة إلـى إعـداد              .  تشهد تطوراً كبيراً فـي مجـال التربيـة الخاصـة          
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 كفـــاءة النظـام التعليمـي لبـرنامـج الدبلـوم العالي في التربيـة الخاصـة
 ـات المهـنـيـةيبجـامعـة المـلـك عبـد العـزيـز في ضـوء الكفـا

 حسين بن عبد المجيد النجار.  د-خالد بن محمد الرشيدي .  د-عبد الحي بن أحمد السبحي . د.أ

ن هنا تأتي أهميـة دراسـة واقـع الكفايـات           كوادر مؤهلة على أساس الكفايات المهنية، وم      

المهنية لمعلمي التربية الخاصـة مـن خريجـي برنـامج الـدبلوم التربـوي بجامعـة الملـك عبـد                     

العزيز، وبيان مدى أهميتها وضرورتها في تعليم التالميـذ ذوى االحتياجـات الخاصـة، باعتبـار      

 .مات تربوية متخصصةأن هؤالء التالميذ من أكثر الفئات حاجة إلى أن يقدم لهم خد

 ويـشمل ذلـك إعـداد مقيـاس        ، يتناول هذا الجزء إعداد أدوات البحث      :إجراءات البحث 

 وبطاقــة مالحظــة أداء معلمــي التربيــة   ،الكفايــات المهنيــة الالزمــة لمعلــم التربيــة الخاصــة   

 . ومن ثم تطبيق األداتين على عينة البحث،الخاصة

FE       افرهـا لـدى معلمـي التربيـة الخاصـة      إعداد مقياس الكفايات المهنية الواجـب تو: 

 :وذلك وفق اإلجراءات التالية

F١E توضــح األدبيــات أن ثمــة عــدة أســاليب  :رصــد أســاليب تحديــد الكفايــات المهنيــة 

 :لتحديد الكفايات من أهمها ما يلي

ترجمة أهداف ومحتوى المقررات الدراسية الحالية إلى كفايات ينبغي توافرهـا لـدى              

 .المعلم

ن خـالل الوصـف الـدقيق ألدوار المعلـم األساسـية، ثـم ترجمـة هـذا              تحليل المهمة مـ    

 .الوصف إلى كفايات ينبغي تدريب المعلم عليها

دراسة حاجات التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، وترجمتها إلى كفايـات ينبغـي           

 .توافرها لدى معلم التربية الخاصة

لمدرسـة وتعـرف   تقدير االحتياجات وذلك من خالل دراسة المجتمع المحـيط با       

متطلباتــه وتحديــد المهــارات الــالزم توافرهــا عنــد الطــالب المتخــرجين مــن المدرســة ألداء   

الوظائف المنوطة بهم فـي مجـتمعهم، ثـم ترجمـة ذلـك إلـى كفايـات ينبغـي توافرهـا لـدى                       

 . معلم التربية الخاصة بهذه البيئة
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ليـل المنطقــي  التـصور النظـري لمهنـة التـدريس لـذوي االحتياجـات الخاصـة، والتح        

ألبعاد هذا التصور ممثال لما ينبغي أن يكون عليـه معلـم التربيـة الخاصـة، ومنهـا يـتم تحديـد                  

 . الكفايات الالزمة

ــاليب تحديـــد الكفايـــات ال يعنـــي اســـتخدام أســـلوب بعينـــه دون     وهـــذا التعـــدد فـــي أسـ

ة  بــل إنـه يمكــن أو يفـضل اسـتخدام أكثــر مـن أســلوب ضـمانا للمنهجيــ     ،األسـاليب األخـرى  

 إلــى أن ثمــة Okey& Brounويــذهب كــل مـن أوكــي وبــراون  . العلميـة والدقــة والموضــوعية 

 ):٢٠٠٦ ،طعمية(أربعة أساليب يمكن استخدامها لتحديد الكفايات هي  

استطالع رأي األطراف المعنية من أساتذة في معاهد وكليـات إعـداد المعلـم أو                

دون أنهــا يجــب أن تتــوافر عنــد   وســؤالهم عــن المهــارات التــي يعتقــ ،معلمــين أو مــوجهين

 . معلم التربية الخاصة

 . االقتباس من قوائم أخرى حددت الكفايات الالزمة لمعلم التربية الخاصة 

مالحظة معلمـي التربيـة الخاصـة ذوي الخبـرة علـى أن تكـون هـذه المالحظـة فـي                  

 . موقع العمل، واشتقاق المهارات الالزمة للمعلم ليكون في مستوى هذه الخبرات

تحليل عملية التدريس؛ بمعنى تحليل أبعاد الموقـف التعليمـي بدقـة والتـي تيـسر           

 .حدوث عملية التعلم المرجوة

F٢E     عادة ما يتم تصنيف الكفايـات بتحديـد         :رصد أساليب تصنيف الكفايات المهنية

المحاور أو األبعاد التي تمثل الكفايات الرئيسية والتي يندرج تحتها بعد تحليلهـا مجموعـة               

 ولــيس هنــاك تــصنيف مطلــق، وإنمــا ينبغــي أن يؤخــذ فــي االعتبــار    ،لكفايــات الفرعيــةمــن ا

اتساق التصنيف مع أهـداف الدراسـة وطبيعتهـا، وأن يوظـف ويـستفاد مـن المبـادئ العامـة                    

والمتفـــق عليهـــا التـــي قامـــت عليهـــا التـــصنيفات القائمـــة كمـــا ينبغـــي أن يتـــسم التـــصنيف  

 وإمكانيــة ترجمتــه إلــى بطاقــات أو  ، ً لبــرامج اإلعــدادبالواقعيــة، وأن يــشكل إطــارا ً تنفيــذيا 

 .استمارات مالحظة لتقويم أداء معلم التربية الخاصة

 : وهي،وهناك عدة أساليب لتصنيف الكفايات وتحديد محاورها أو أبعادها الرئيسة
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 كفـــاءة النظـام التعليمـي لبـرنامـج الدبلـوم العالي في التربيـة الخاصـة
 ـات المهـنـيـةيبجـامعـة المـلـك عبـد العـزيـز في ضـوء الكفـا

 حسين بن عبد المجيد النجار.  د-خالد بن محمد الرشيدي .  د-عبد الحي بن أحمد السبحي . د.أ

 حيث يتم تصنيفها إلى كفايـات  ،تحديد محاور الكفايات على ضوء تصنيف بلوم      

عـارف والمعلومـات والمفـاهيم التـي ينبغـي تزويـد المعلـم بهـا سـواء مـا                  معرفية تتعلق بالم  

 وهنـاك   ، أو البيئـة التـي تحـيط بـه         ، أو الطالـب الـذي يتعامـل معـه         ،يتعلق بالمادة التي يدرسـها    

الكفايــات المهاريــة أو الــنفس حركيــة والتــي تتعلــق بالجانــب األدائــي المهــاري الــذي يلــزم     

 كما أن هناك الكفايات الوجدانيـة  ،ي العملية التعليميةالمعلم لممارسة مهامة التربوية ف 

 .التي تتعلق باالتجاهات التي ينبغي أن يتبناها المعلم، والقيم التي يجب أن يؤمن بها

 هنـاك مـن البـاحثين       ،إلى جانب تحديد أبعاد الكفايات القـائم علـى تـصنيف بلـوم             

ل أبعـاد الكفايـات مجـال       من يـضيف نـاتج الخبـرات فـي هـذه المجـاالت الثالثـة بحيـث تـشم                  

المعرفة، ومجال المهارات، ومجال االتجاهـات، ومجـال الـسلوك، ومجـال الخبـرة، ومجـال            

 . النتائج واآلثار

 وهــذا ،تــصنيف الكفايــات طبقــا لمــستوى تعقيــدها، أي مــن البــسيط إلــى المعقــد     

األسلوب ييـسر لمـصممي وواضـعي بـرامج إعـداد وتـدريب المعلـم تقـسيم الكفايـات علـى             

 .احل اإلعدادمر

تـــصنيف الكفايـــات طبقـــا ألدوار المعلـــم والتـــصور الخـــاص بهـــذه األدوار وأطرهـــا  

 ومقوم  ، ومخطط ومنفذ لعملية التدريس    ،النظرية المستندة إليها؛ فالمعلم ناقل للمعرفة     

كما أنه يمـارس    .   ومشارك في قياس وتقييم خصائص وقدرات المتعلم       ،ألداء المتعلمين 

 فضال عن دوره في توظيـف التكنولوجيـا فـي العمليـة             ، قيمي وأخالقي  أدواره في إطار مهني   

 . وغيرها من األدوار المتنوعة والمتعددة للمعلم،التعليمية

وتوضح هذه النمـاذج المختلفـة أن أسـاليب تـصنيف الكفايـات متعـددة ومتنوعـة بتنـوع            

ينهـا بمـا يخـدم     وأنه يمكن االنتقاء مـن ب     ،طبيعة وأهداف الدراسات التي تجري في الميدان      

 الدراسة الحالية 
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F٣E  للتعــرف علــى الكفايــات المهنيــة  :رصــد مــصادر إعــداد قائمــة الكفايــات المهنيــة

 تــم تطــوير اســتبيان لهــذا الغــرض بعــد اتخــاذ اإلجــراءات   ،الالزمــة لمعلمــي التربيــة الخاصــة 

 :التالية

ة من   تم تحديد الكفايات المهنية الالزمة لمعلم التربية الخاص        :تحديد الكفايات  -

 :خالل ما يلي

إجراء مسح ما تضمنته أهداف ومحتوى المقررات الدراسية فـي برنـامج الـدبلوم               

ــالي فـــي التربيـــة الخاصـــة فـــي مـــساراته الـــست     حيـــث تـــم اســـتخالص مجموعـــة مـــن   ،العـ

 .الكفايات

مسح ما تضمنته مؤتمرات إعداد معلم التربية الخاصة والتي تم اإلفادة منهـا فـي                 

 : ومن أهمها ما يلي،اياتاستخالص عدد من الكف

 وزارة ، الوضـــع الـــراهن، التربيـــة الخاصـــة،المـــؤتمر القـــومي األول للتربيـــة الخاصـــة  

 . )جمهورية مصر العربية  (١٩٩٥التربية والتعليم، أكتوبر 

 ١١-٨المؤتمر العربي لالتحـاد النـوعي للهيئـات العاملـة فـي رعايـة الفئـات الخاصـة                

 .١٩٩٨، القاهرة،نوفمبر

 تحـــديات الواقـــع وآفـــاق :تربيـــة الخاصـــة فــي القـــرن الحـــادي والعــشرين  مــؤتمر ال  

 جمهوريـة مـصر     ،٢٠٠٢، جامعـة المنيـا    ، كليـة التربيـة    ، المؤتمر العلمـي الـسادس     ،المستقبل

 .العربية

 جامعــة ، كليــة التربيــة ،٢٠٠٣ مــارس ١١-٩مــؤتمر إعــداد المعلــم لأللفيــة الثالثــة      

 .٢٠٠٣،اإلمارات العربية

 الحديثـة التـي تناولـت كفايـات معلـم التربيـة الخاصـة ومنهـا ؛            الدراسات الـسابقة   

 Rim – Kaufman) ودراسـة ريـم كوفمـان    ،(Wasbum –Mosws ,2006)دراسـة مـوزيس   

,et.al,2003)، ودراسة ماري دينجل وآخرون (Mary Dingle,et.al,2004)،  ودراسة إيربـاس 



 

 
٤٢ 
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 حسين بن عبد المجيد النجار.  د-خالد بن محمد الرشيدي .  د-عبد الحي بن أحمد السبحي . د.أ

 ،)١٩٩٣،دبـيس ( ودراسـة  ، (Viadero,2006) ودراسة فيـاديرو  ،(Erbas,et.al,2006)وآخرون 

 ).٢٠٠٩الرشيدي، ( ودراسة ،)٢٠٠٣،السباعي(، ودراسة )١٩٩٨،العبد الجبار(ودراسة 

 التــي والــدكتوراه مــن دراســات الماجــستير ة الكفايــات فــي مجموعــقــوائم رصــد 

 والتــي أجريــت فــي عــدد مــن  ,تناولــت إعــداد معلــم التربيــة الخاصــة ومــا يلزمــه مــن كفايــات   

  .رية واألردنيةالجامعات المص

 :منهاة جنبيضمنته بعض قوائم الكفايات األترصد ما  

 Proposed Competencies for}القائمة المقترحـة لمـشروع مينيـسوتا للتوحـد؛      

Special Education Teachers Working with Students with Autism Spectrum 

Disorders (ASD),(2003)} ،  ة كفايـات أصـول تربيـ   , هـي  ةوالذي تضمن ثمانية أبعـاد رئيـس 

ــين مـــن ذو  ــد  يالمتعلمـ ــطراب التوحـ ــصائص النمائيـــ , اضـ ــات  الخـ ــين ذوى ة وكفايـ  للمتعلمـ

كفايـــات و , وكفايـــات الفـــروق الفرديـــة فـــي مجـــال اضـــطراب التوحـــد   ,اضـــطراب التوحـــد 

 ؛ وكفايـات اللغـة والتواصـل      ,استراتيجيات التدريس للمتعلمين مـن ذوى اضـطراب التوحـد           

 وكفايــات التخطــيط التعليمــي للمتعلمــين ذوى اضــطراب ,ى اضــطراب التوحــدأي تعلــيم ذو

 .  اضطراب التوحديم المتعلمين ذوي وكفايات تقي،التوحد

ــدمقائمـــه كفايـــات تعلـــيم الـــصم ال   ــال   ةعـ  مـــن قبـــل المؤســـسة القوميـــة لألطفـ

 Endorsement Competencies for Deaf Education P-12, Standards for}؛ لمعـوقين ا

Deaf Education, (2007)} ،          وقـد تـضمنت إحـدى عـشر بعـدا مـن أبعـاد الكفايـات الرئيـسة

 كفايــات : وهــذه األبعــاد هــي  ,ينــدرج تحــت كــل منهــا مجموعــه مــن الكفايــات الفرعيــة        

 وكفايات  , وكفايات سمات وخصائص نمو المعوقين سمعيا        ,المعرفة األساسية العامة    

 وكفايات البيئة التعلميـة     ,ستراتيجيات التدريس    وكفايات ا  ,األبعاد الثقافية لفقد السمع     

 , للمعـــوقين ســـمعيا ةنمـــاط التواصـــل المميـــز أ وةكفايـــات اللغـــو ,والتفاعـــل االجتمـــاعي 

 ة واالخالقي ة المهني ة وكفايات الممارس  ، وكفايات التقييم  ,وكفايات التخطيط للتدريس    

  .ي المنهج التعليمذفين وكفايات ت, وكفايات التواصل والتعاون ,
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F٤E تـم   ة السابق اتعلى ضوء نتائج الخطو    :لكفاياتا لمقياس   ةولي األ ةعداد الصور إ 

ــصور إ ــ األةعــداد ال ــات  ةولي ــة      لمقيــاس الكفاي ــدى معلمــي التربي ــة الواجــب توافرهــا ل المهني

دوار المعلـم    تـم تحديـدها طبقـا أل       , محـاور رئيـسية    تـسعة  حيث تم تصنيفها فـي       ,الخاصة  

 :هذه المحاور هيو , ةحتياجات الخاص االي التالميذ ذو وتعليمة به في تربيةالمنوط

  .)ة كفاي١٨( ويشمل ،ة الخاصةي ميدان التربيف ةساسي األةمحور كفايات المعرف -

  .)ة كفاي١٧( ويشمل ،ةمحور كفايات تخطيط التدريس لذوى االحتياجات الخاص -

  .)ةي كفا١٩( ويشمل ة،لخاصامحور كفايات تنفيذ التدريس لذوى االحتياجات  -

  .)ة كفاي٢٠(ويشمل  ،ةلخاصا االحتياجات ويمحور كفايات تقويم تعلم الطالب ذ -

 ١٣(ويـــشمل  ،الخاصـــة ذوى االحتياجـــات معلـــم ةمحـــور كفايـــات ســـمات شخـــصي  -

  .)ةكفاي

ــيم ذوى االحتياجــات  ة فــي لمــستحدثات التكنولوجيــ امحــور كفايــات توظيــف    - تعل

  .)ات كفاي١٠(ويشمل  ،ةالخاص

 .)كفاية ١٤( ويشمل س وتقييم ذوي االحتياجات الخاصةكفايات قيامحور  -

  .) كفايات٧(شمل  ي و, ة االحتياجات الخاصيذو سرأمحور كفايات التواصل مع  -

  .) كفايات٨( ويشمل , واألخالقيمحور كفايات الوعي المهني  -

F٥E   ــد وتنظـــيم المعلومـــات المطلـــوب جمعهـــا   و ةساســـينـــواع البيانـــات األ أتحديـ

 : تم تنظيمها على النحو التالي,قسام أ ةمقياس على ثالث اشتمل ال:بالمقياس

ــات ة صــــفح:األولالقــــسم  - ــرقالمقيــــاس وتتــــضمن الهــــدف مــــن  :التعليمــ   وطــ

 .ة لبنودهاالستجاب

  والمــسار ،التخــصصو , وتــشمل اســم المعلــم :ة البيانــات العامــ:القــسم الثــاني -

 , يعمـل بهـا   ي التـ ةالمدرسـ  و ,  التابع لهـا   ة التعليمي ةداراإلو  ة،سنوات الخبر و ,المتخرج منه   

 . يتولى التدريس لهاالتي االحتياجات ي ذوةوفئ
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 تعرف مدى توافرهـا لـدى       فالمستهد ة ويشمل الكفايات المهني   :القسم الثالث  -

ــ المعلمــين خريجــي الــدبلوم العــالي فــي     محاورهــا  وقــد تــم تنظيمهــا وفــق  ة، الخاصــةالتربي

 . ةولي األةليها في الصورإا تم التوصل م ك.ة وبنودها الفرعيةالرئيسي

F٦E   ــوع االســتجاب ــد ن ــةتحدي ــى ة المطلوب ــاسعل ــةيــستلزم  : المقي ــ عاإلجاب ــود ل ى بن

 تـم تحديـدها فـي    يوالتـ  ، المعلـم أيق ورفـ  تتالتـي  ةلخانـ ا تحـت  )صـح (ة المقياس وضـع عالمـ    

 ة بدرجـ  ة الكفايـ  رتـوف ) ٣( حيـث تعنـي الدرجـه        ،مقياس ثالثي متـدرج وفـق مقيـاس ليكـرت         

فتعنــي عــدم ) ١ (ةمــا الدرجــأ , ة متوســطة بدرجــةكفايــالتــوفر تعنــي ) ٢ (ةجــ والدر, ةكبيــر

  .ة الكفايرتوف

F٧E يلي المقياس تم ما ة للتحقق من صالحي:المقياس تقنين:  

  :لنحو التاليا على ذلكتم  وقد :مقياسلصدق االتحقق من -أ

عــضاء هيئــه التــدريس  أ مــن ة تــم عرضــه علــى مجموعــ حيــث :الــصدق المنطقــي -

 , وعلــم الــنفس , وطرائــق التــدريس , ة المختلفــة الخاصــة فــي مجــاالت التربيــالمتخصــصين

 إحـدى هم دبلـغ عـد  وقـد   , في الميدان ة الخبري ذوة الخاصة معلمي التربينفضال عن عدد م  

 ,تنظيمـه  و , بنائـه    ةسـالم و , شـموله  وذلك بهدف الحكـم عليـه مـن حيـث            ,ا  معشر محك 

 وذلـك بحـسب مقيـاس تقيـيم     ,سـبا مـن اقتراحـات    ه منانبداء ما يروإ و ،نودهب ة صياغ ةدقو

وقــد  ،)ةغيـر ضـروري  و ، قلـيال ة ضـروري ,لــى حـد مـا   إ ةضـروري  ، جـدا ةضـروري (ربـاعي يتـراوح بـين   

 وحــسب هــذا .كثــرأو أ محكمــين ةجمــع عليهــا ثمانيــ أذا إ جــدا ة ضــروريةاعتبــرت الكفايــ

مــا بــاقي  أ ،ةكفايــ) ٩٦( جــدا فــي المقيــاس   ةالمحــك  فقــد كــان عــدد الكفايــات الــضروري     

 فقــد تــم  ومــن ثــم،إليهــا االتفــاق المــشار ةفلــم تحــصل علــى نــسب ) ٣٠(الكفايــات وعــددها 

، فـي حـين تـم    ني المحكمـ  حذف بعضها وإعادة صياغة البعض اآلخر  بناء علـى اقتراحـات           

 ةكفايـ ) ١٠٠ (ة فـي صـورتها النهائيـ    ة لتـضم القائمـ     كفايات اقترحها المحكمـون،    )٤(إضافة  

 .ةسيي محاور رئعةتس تتدرج تحت ةفرعي
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  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 من عبـارات    ةاالرتباط بين كل عبار     تم حساب معامل    حيث :الداخلياالتساق   -

 التربيـة  يمعلما مـن معلمـ    ) ٢٠( بلغ عددها    ة استطالعي ة على عين  ة الكلي ةالمقياس والدرج 

معــامالت ) ١(، ويوضــح الجــدول رقــم   التعليميتــينة المكرمــة ومكــة بمنطقتــي جــدةالخاصــ

  عبارات المقياس بالدرجة الكليةارتباط كل عبارة من

 )١(جدول رقم 

 معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات المقياس بالدرجة الكلية
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٠٫٥٥ ٨٨ ٠٫٧٣ ٦٨ ٠٫٦٣ ٤٨ ٠٫٥٥ ٢٨ ٠٫٦٦ ٨ 
٠٫٦٠ ٨٩ ٠٫٦٠ ٦٩ ٠٫٦٠ ٤٩ ٠٫٦٨ ٢٩ ٠٫٦٥ ٩ 
٠٫٥٠ ٩٠ ٠٫٦٦ ٧٠ ٠٫٦٣ ٥٠ ٠٫٥٠ ٣٠ ٠٫٤٩ ١٠ 
٠٫٦٨ ٩١ ٠٫٥٢ ٧١ ٠٫٥٣ ٥١ ٠٫٦١ ٣١ ٠٫٦٤ ١١ 
٠٫٧٠ ٩٢ ٠٫٤٩ ٧٢ ٠٫٥٢ ٥٢ ٠٫٥٨ ٣٢ ٠٫٦٠ ١٢ 
٠٫٦٦ ٩٣ ٠٫٦٥ ٧٣ ٠٫٦٢ ٥٣ ٠٫٥٦ ٣٣ ٠٫٦٤ ١٣ 
٠٫٧٣ ٩٤ ٠٫٥٩ ٧٤ ٠٫٥٤ ٥٤ ٠٫٥٨ ٣٤ ٠٫٥٨ ١٤ 
٠٫٦٥ ٩٥ ٠٫٦٠ ٧٥ ٠٫٦٨ ٥٥ ٠٫٦٢ ٣٥ ٠٫٥٩ ١٥ 
٠٫٦٧ ٩٦ ٠٫٥٨ ٧٦ ٠٫٦١ ٥٦ ٠٫٦٠ ٣٦ ٠٫٥٩ ١٦ 
٠٫٦٠ ٩٧ ٠٫٥٦ ٧٧ ٠٫٦٦ ٥٧ ٠٫٥٠ ٣٧ ٠٫٤٧ ١٧ 
٠٫٦٣ ٩٨ ٠٫٦٣ ٧٨ ٠٫٦٣ ٥٨ ٠٫٥٥ ٣٨ ٠٫٦٢ ١٨ 
٠٫٧٣ ٩٩ ٠٫٦٥ ٧٩ ٠٫٦٥ ٥٩ ٠٫٦٠ ٣٩ ٠٫٧٠ ١٩ 
٠٫٦١ ١٠٠ ٠٫٤٧ ٨٠ ٠٫٦٧ ٦٠ ٠٫٥٧ ٤٠ ٠٫٦٠ ٢٠ 

ــار    أن) ١(ويتــضح مــن جــدول رقــم    ــائج حــساب معــامالت ارتبــاط كــل عب  ة بالدرجــة نت

 .٠٫٠١ عند مستوى ة ودالةليه عاليية الذي تنتمي إ الرئيسةلبعد الكفاية الكلي
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 ـات المهـنـيـةيبجـامعـة المـلـك عبـد العـزيـز في ضـوء الكفـا
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 لفا كرونبـاخ أيجاد معامالت   إتم  حساب ثبات المقياس ب      :قياسمالحساب ثبات   -ب

(Cronbach's alpha)    حيـث كانـت جميـع    ،داة ككـل  ثـم لـأل  ،ةلكل محور فرعـي علـى حـد 

ج حـساب ثبـات   ئنتـا ) ٢(ويوضح الجدول رقم  ،٠،٠١ عند مستوى ة دال االرتباط قيم معامالت 

 :المقياس

 )٢(جدول رقم 

 لفا كرونباخأ ةريقطقيم معامالت الثبات ب

 المحور م
 ألفامعامل 

 كرونباخ

 ٠٬٩٠  ة الخاصة في ميدان التربيةساسي األةعرفم الكفايات ١

 ٠٬٩٠  ة االحتياجات الخاصيكفايات تخطيط التدريس لذو ٢

 ٠٬٩٣  ة االحتياجات الخاصيكفايات تنفيذ التدريس لذو ٣

 ٠٬٨٩  ةاجات الخاصي االحتيكفايات تقويم تعلم الطالب ذو ٤

 ٠٬٩٢  ة االحتياجات الخاصي معلم ذوةكفايات سمات شخصي ٥

 االحتياجــات ي فــي تعلــيم ذو ةكفايــات توظيــف المــستحدثات التكنولوجيــ    ٦
 ةالخاص

٠٬٨٨ 

 ٠٬٨٩  ةلخاصا االحتياجات يكفايات قياس وتقييم ذو ٧

 ٠٩١ ة االحتياجات الخاصيذوة سرأكفايات التواصل مع  ٨

 ٠٬٩١ خالقيكفايات الوعي المهني واأل ٩

 ٠٬٩٤ ة الكليةدرجلا

F٨E المحكمـون مـن     ةبـداه الـساد   أبمراعـاة مـا      :ةه النهائيـ  تس فـي صـور    عداد المقيـا  إ 

 ، وبعــد ضــبط المقيــاس بحــساب صــدقه وثباتــه  ,و التعــديل أو الحــذف أ ةضــافمالحظــات باإل

  .))١(ملحق رقم (ة بذلك جاهزا للتطبيق في صورته النهائي يكون المقياس

 ةعــداد بطاقــإ ةتمــت عمليــ  :ةالخاصــبيــة الترمعلمــي داء أ ة مالحظــةعــداد بطاقــإ  ) ب(

 : النحو التاليى علةالمالحظ

F١E    في تحديد مـدى اكتـساب المعلمـين     وتمثل:ة المالحظ ةتحديد الهدف من بطاق 

 الواجـب  هنيـة  للكفايـات الم   ةللجوانـب المهاريـ   ة   الخاصـ  بيـة فـي التر  ي  خريجي الدبلوم العـال   

 .ستهم بالبرنامجراتوافرها لديهم بعد د
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F٢E   داءأتحديد الجوانب المراد مالحظتهـا فـي   تم  :تحديد الجوانب المراد مالحظتها 

ب توافرهـا لـدى معلـم    جـ  الواهنيـة  الكفايـات الم محـاور وبنـود مقيـاس   المعلمين على ضـوء     

 :ة التاليةسييالرئ بعاد على األة المالحظة ومن ثم فقد اشتملت بطاق،ة الخاصبيةالتر

 .ة للتدريس لذوي االحتياجات الخاصةالتخطيط والتهيئ -

  .ةلذوي االحتياجات الخاصيس درتنفيذ الت -

تعليم ذوي االحتياجات   التعليمية والمستحدثات التكنولوجية فيتوظيف الوسائل -

 .الخاصة

 . تقويم تعلم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة -

 .التفاعل اللفظي وغير اللفظي في حجرة الدرس -

 . سمات شخصية معلم ذوي االحتياجات الخاصة -

 . ات الخاصةالتواصل مع أسر ذوي االحتياج -

 . االلتزام والوعي المهني و األخالقي -

F٣E          تحليـل الجوانـب الرئيـسية المـراد مالحظتهـا إلـى مكوناتهـا الفرعيـة والــصياغة

ــات  ــذه المكونـ ــة لهـ ــألداءات    :اإلجرائيـ ــة الـــصياغة اإلجرائيـــة لـ ــراء عمليـ  حتـــى يمكـــن إجـ

اسـتلزم   وبمـا ييـسر عمليـة المالحظـة          ،السلوكية المستهدف مالحظتها على نحو دقيـق      

ذلك تحليل األبعاد الرئيسية التي تشتمل عليها بطاقة المالحظـة إلـى مكوناتهـا الفرعيـة،                

. ثم صياغة كل من هذه المكونات الفرعية في صورة أداءات سلوكية يمكـن مالحظتهـا              

 :ولقد تم ذلك في ضوء االعتبارات التالية

 . صياغة األداء صياغة إجرائية في عبارات قصيرة قدر اإلمكان -

 . أن تصف كل عبارة مكونا سلوكيا واحدا -

 . أن تستخدم األفعال في حالة المفرد وفي زمن المضارع -

F٤E    ــة ــسجيل المالحظـ ــلوب تـ ــة وأسـ ــصميم البطاقـ ــث   : تـ ــة حيـ ــيم البطاقـ ــم تنظـ تـ

ــة    ــسية الثمانيـ ــاد الرئيـ ــى األبعـ ــتملت علـ ــة األداءات    ،اشـ ــد مجموعـ ــل بعـ ــدرج تحـــت كـ  وينـ
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 حسين بن عبد المجيد النجار.  د-خالد بن محمد الرشيدي .  د-عبد الحي بن أحمد السبحي . د.أ

ة البنــود تــم تــصميم البطاقــة علــى شــكل الــسلوكية المــستهدف مالحظتهــا، وبعــد صــياغ

 ٢(، جيـد  ) درجـات ٣( جيـد جـداً      ،) درجـات  ٤( ممتـاز    :مقياس متدرج من أربـع مـستويات هـي        

 ؛ بحيـث يـتم وضـع الدرجـة المناسـبة للمـستوى الـذي يعبـر                  )درجة واحدة ( مقبول   ،)درجات

 .عن أداء المعلم عند تطبيق البطاقة في الخانة المخصصة لذلك أمام كل أداء

F٥E   فــي ضــوء الخطــوات الــسابقة تــم   :إعــداد الــصورة األوليــة مــن بطاقــة المالحظــة 

إعداد بطاقة المالحظة في صورتها األولية موضح بهـا التعليمـات الخاصـة باسـتخدامها فـي                

 حيــث اشــتملت علــى ثمــان أبعــاد  ،مالحظــة أداء معلمــي التربيــة الخاصــة خريجــي البرنــامج  

  : على النحو التاليأداءً سلوكيا فرعيا موزعة) ٧١(رئيسة و

 .                             أداءً سلوكياً) ١٤: (البعد األول -

 . أداءً سلوكياً) ١٧: (البعد الثاني -

 .                               أداءً سلوكياً) ١١: (البعد الثالث -

 . أداءات سلوكية) ٦: (البعد الرابع -

                    .        أداءات سلوكية) ٦ (:البعد الخامس -

 . أداءات سلوكية) ٤ (:البعد السابع -

 . أداءات سلوكية)  ٧ (:البعد الثامن -

F٦E لضبط البطاقة تم عمل اإلجراءات اآلتية:تقنين بطاقة المالحظة : 

 للتحقق مـن مـدى صـدق بطاقـة المالحظـة وقـدرتها علـى        :التحقق من صدق البطاقة -أ

ــر المراحــل  ،قيــاس مــا وضــعت لقياســه    ــسابقة اســتيفائها الــشروط الواجــب     روعــي عب  ال

 :توافرها فيها من حيث

 . سالمة الصياغة اإلجرائية للعبارات التي تضمنتها البطاقة -

وضــــوح العبــــارات ودقتهــــا وخلوهــــا مــــن اللــــبس أو الغمــــوض أو تبــــاين التأويــــل    -

 . والتفسير

 . إمكانية تسجيل األداء فور حدوثه -
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 .جوانبإمكانية مالحظة كل ما تشمله البطاقة من  -

ومــن ثــم تــم عــرض البطاقــة علــى مجموعــة مــن المحكمــين المتخصــصين فــي       -

 ومـدى  ،مجال التربية الخاصة وطرق التدريس للحكم على مدى اسـتيفائها لهـذه الـشروط          

 وصـالحية نظـام تقـدير       ،شمولها لألداءات التي ينبغي على معلم التربية الخاصة القيام بهـا          

وفـي ضـوء آراء الـسادة المحكمـون تـم           .  ً مـن اقتراحـات     األداء بها، وإبداء مـا يرونـه مناسـبا        

أداء مـن األداءات الـسلوكية      ) ١١( و حـذف     ،تعديل صياغة بعض األداءات لتكون أكثـر دقـة        

درجـة،  ) ٢٤٠(بندا ً، والمجموع الكلي لدرجات البطاقة       ) ٦٠( ليكون إجمالي بنودها     ،للبطاقة

مــين أفــراد العينــة للجوانــب     والتــي بمقتــضاها يمكــن الحكــم علــى مــدى اكتــساب المعل       

المهاريــة للكفايــات المهنيــة الواجــب توافرهــا لــديهم بعــد دراســتهم فــي برنــامج الــدبلوم    

العالي في التربيـة الخاصـة، وبـذلك يمكـن اعتبـار بطاقـة المالحظـة صـادقة لقيـاس جوانـب                      

 .السلوك التي تشملها

لمالحظــة وفــق  تــم حــساب معامــل الثبــات لبطاقــة ا:حــساب ثبــات بطاقــة المالحظــة-ب

معلمـين مـن    ) ٨(طريقة اتفـاق المالحظـين، حيـث تـم تجريبهـا اسـتطالعيا بمالحظـة أداء                 

معلمــي التربيــة الخاصــة بمدرســة الــشاطئ المتوســطة، ومعهــد التربيــة الفكريــة بمنطقــة     

جدة التعليمية  وذلك على مدار ثالث حصص متتالية باستخدام نفـس أداة المالحظـة فـي               

وقـد أعقــب ذلــك حـساب عــدد مــرات   . وين مـن الفريــق البحثــي نفـس الوقــت مـن قبــل عــض  

 )١() Cooper(االتفاق وعدد مـرات عـدم االتفـاق بـين المالحظـين باسـتخدام معادلـة كـوبر                   

 :)٢٦٧: ١٩٩٢ المفتي، دحلمي الوكيل، محم(وهي 
 عدد مرات االتفاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×١٠٠=نسبة االتفاق 
  عدد مرات عدم االتفاق+ عدد مرات االتفاق        

 فــإذا كانــت ، يــتم تحديــد مــستوى الثبــات  بداللــة نــسبة االتفــاق)Cooper (وطبقــا لكــوبر

 وإذا كانت نـسبة االتفـاق أقـل مـن           ،فأكثر دل ذلك على ارتفاع الثبات      %٨٥نسبة االتفاق   



 

 
٥٠ 
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يبـين نـسبة االتفـاق      ) ٣( دل ذلك على انخفاض ثبـات أداة المالحظـة، والجـدول رقـم               %٧٠

 :بين المالحظين كما أسفرت عنها عملية التجريب االستطالعي للبطاقة

 )٣(جدول 

ة التجريب االستطالعي نسبة االتفاق بين المالحظين كما أسفرت عنها عملي

 لبطاقة المالحظة

 االتفاقنسبة المعلم

٨٥ ١% 

٨٨ ٢% 

٨٤ ٣% 

٩١ ٤% 

٧٩ ٥% 

٩٠ ٦% 

٨٢ ٧% 

٩٣ ٨% 

وطبقــا لنــسب االتفــاق الموضــحة يتبــين أن بطاقــة المالحظــة علــى درجــة مقبولــة مــن       

  تقريبــا، وبــذلك أصــبحت%٨٦الثبــات، حيــث بلــغ متوســط نــسبة االتفــاق بــين المالحظــين  

البطاقة في صورتها النهائية صالحة للتطبيق على عينة البحـث مـن معلمـي التربيـة الخاصـة                  

 )). ٢(ملحق رقم (خريجي الدبلوم العالي في التربية الخاصة

F٧E  يتم استخدام بطاقة المالحظـة فـي مالحظـة أداء معلمـي           :  إجراءات المالحظة

 حيــث يــتم تــسجيل األداءات ،التربيــة الخاصــة أفــراد العينــة بواقــع ثــالث مــرات لكــل معلــم

التــي قــام بهــا كــل معلــم فــي كــل مــرة علــى أن تــسجل الدرجــة الكليــة النهائيــة مــن واقــع 

 .متوسط الدرجات الحاصل عليها في المالحظات الثالثة
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يتناول هذا الجزء اسـتخالص نتـائج تطبيـق أدوات الدراسـة             :عرض النتائج ومناقشتها  

اكتــساب خريجــي الــدبلوم العــالي فــي التربيــة   حيــث يتــضمن ذلــك تحديــد مــدى  ،التقويميــة

الخاصة عينة البحث  للجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية للكفايات المهنيـة الواجـب          

توافرها لديهم بعد دراستهم بالبرنامج، وتحديـد مـدى تـأثير غيـاب الكفايـات المهنيـة التـي                   

 تـم إجـراء اختبـار     وقـد .رنـامج قد يفتقدها خريجو البرنامج على كفاءة النظام التعليمـي للب    

لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ) Sample K-S -1(سمرنوف - كولمجروف

ال، وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات، ألن معظم االختبارات المعلمية تـشترط             

أن قيمــة  نتــائج االختبــار حيــث )٤(ويوضــح الجــدول رقــم . أن يكــون توزيــع البيانــات طبيعيــاً

وهـذا يـدل علـى أن البيانـات تتبـع      ) < .sig ٠٫٠٥ (٠٫٠٥مـستوى الداللـة لكـل قـسم أكبـر مـن       

 .التوزيع الطبيعي مما يتيح استخدام االختبارات المعلمية للتحقق من الفروض

 )٤(جدول 

 )Sample Kolmogorov-Smirnov -1(اختبار التوزيع الطبيعي 

 األداة
عدد 
 العبارات

 داللةمستوى ال zقيمة 

 ٠٫٦٥٩ ٠٫٧٣١ ١٠٠  التربية الخاصةلمعلمي الكفايات المهنية مقياس

ــة     ــات المهنيـ ــة للكفايـ ــة المالحظـ ــيبطاقـ ــة لمعلمـ  التربيـ
 الخاصة

٠٫٣٤٠ ٠٫٩٤٠ ٦٠ 

F١E المعلمـين  لـدى  يتـوافر  أنـه  على الفرض هذا ينص :ومناقشتها األول الفرض نتائج 

 تقــاس كمــا المهنيــة الكفايــات الخاصــة التربيــة فــي العــالي الــدبلوم خريجــي) العينــة أفــراد(

ــة،   ــات المهنيـ ــاس الكفايـ ــدوبمقيـ ــم قـ ــطات حـــساب تـ ــسابية، المتوسـ ــات الحـ  واالنحرافـ

ــة،  للعينــة T اختبــار واســتخدام ،المقيــاس أبعــاد مــن بعــد لكــل النــسبي، والــوزن المعياري

، كما هو يةالترتيب للمقارنة معياراً النسبي الوزن اعتبار وتم )One Sample T test (الواحدة

 ):٥(موضح في الجدول 

  



 

 
٥٢ 

 كفـــاءة النظـام التعليمـي لبـرنامـج الدبلـوم العالي في التربيـة الخاصـة
 ـات المهـنـيـةيبجـامعـة المـلـك عبـد العـزيـز في ضـوء الكفـا
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 )٥ (جدول

د أبعا من بعد لكل النسبي، والوزن المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات

 مقياس الكفايات المهنية
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ــدان كفايــات المعرفــة األساســية فــي     مي
 التربية الخاصة

٠٫٠٠٠ ٥٥٫٧٨ ٨٥٫٦٦ ٣٫٩٧ ٣٣٫٤١ ١٣ 

ــذوي    كفايـــــــات تخطـــــــيط التـــــــدريس لـــــ
 االحتياجات الخاصة

٠٫٠٠٠ ٤٨٫٣٩ ٨٢٫٥٣ ٦٫١١ ٤٤٫٥٧ ١٨ 

ــذوي     ــدريس لـــــــ ــذ التـــــــ ــات تنفيـــــــ كفايـــــــ
 االحتياجات الخاصة

٠٫٠٠٠ ٥٤٫٩٣ ٨٦٫٠٤ ٥٫٩٢ ٤٩٫٠٥ ١٩ 

كفايــــــات تقــــــويم تعلــــــم الطــــــالب ذوي  
 االحتياجات الخاصة

٠٫٠٠٠ ٣٨٫٠٠٣ ٨٠٫٤٥ ٢٫١١ ١٢٫٠٧ ٥ 

كفايــــات ســــمات شخــــصية معلــــم ذوي 
 االحتياجات الخاصة

٠٫٠٠٠ ٦١٫٢٥ ٩١٫٣٦ ٤٫٤٥ ٤١٫١١ ١٥ 

كفايات قياس وتقيـيم ذوي االحتياجـات    
 الخاصة

٠٫٠٠٠ ٣٣٫٣٧ ٧٦٫٩٨ ٥٫٩٦ ٣٠٫٠٢ ١٣ 

كفايـــــــــــات توظيـــــــــــف المـــــــــــستحدثات 
التكنولوجيـــــــــة فـــــــــي تعلـــــــــيم لـــــــــذوي     

 االحتياجات الخاصة
٠٫٠٠٠ ٢٩٫١ ٧٧٫٥٩ ٣٫٧١ ١٦٫٣ ٧ 

كفايــــــــات التواصــــــــل مــــــــع أســــــــر ذوي    
 االحتياجات الخاصة

٠٫٠٠٠ ٣٥٫١ ٨٤٫٨٤ ٢٫٤١ ١٢٫٧٣ ٥ 

 ٠٫٠٠٠ ٣٢٫٧ ٨٣٫٤٨ ٢٫٥٣ ١٢٫٥٢ ٥ كفايات الوعي المهني واألخالقي

 ٠٫٠٠٠ ٥٤٫٧١ ٨٣٫٩٢ ٣٠٫٥٢ ٢٥١٫٧٧ ١٠٠ المحاورجميع 

 ٢٫٠٢ تساوي ٠٫٠٥ة  ومستوى دالل٤٢ الجدولية عند درجة حرية Tقيمة 

 يــساوي مجتمعــة األبعــاد لجميــع الحــسابي المتوســط أن) ٥( رقــم الجــدول مــن يتبــين

 أكبـر  وهي ٥٤٫٧١ تساوي المحسوبة t قيمة و ،%٨٣٫٩٢ تساوي المئوية والنسبة ،٢٥١٫٧٧

ــن ــة مـ ــة t قيمـ ــستوى ،الجدوليـ ــة ومـ ــساوي الداللـ ــي ٠٫٠٠٠ يـ ــل وهـ ــن أقـ ــل ،٠٫٠٥ مـ ــذه كـ  هـ



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٥٣

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 بدرجــة الخاصــة التربيــة لمعلــم الالزمــة المهنيــة الكفايــات تتــوفر أنــه علــى تــدل المؤشــرات

 .مقياس الكفايات المهنية خالل من تقاس كما جداً كبيرة

 :التالية النتائج) ٥(الجدول يبين كما

 االحتياجــات  ذوي لمعلــم  الشخــصية  للــسمات الالزمــة  المهنيــة  الكفايــات  بُعــد -

 .%٩١٫٣٦ نسبي بوزن األولى المرتبة أحتل الخاصة

 المرتبـة  أحتـل  الخاصـة  االحتياجـات  لذوي التدريس لتنفيذ المهنية الكفايات بُعد -

 .%٨٦٫٠٤ نسبي بوزن الثانية

 أحتــل الخاصــة التربيــة ميــدان فــي األساســية للمعرفــة المهنيــة الكفايــات بُعــد -

 .%٨٥٫٦٦ نسبي بوزن الثالثة المرتبة

 أحتـل      الخاصـة  تاالحتياجـا  ذوي أسـر  مـع  التواصـل  فـي  المهنيـة  الكفايـات  بُعـد  -

 .%٨٤٫٨٤ نسبي بوزن الرابعة المرتبة

 بـوزن  الخامـسة  المرتبـة  أحتـل  واألخالقـي  المهنـي  للـوعي  المهنيـة  الكفايات بُعد -

 .%٨٣٫٤٨ نسبي

 أحتــل الخاصـة  االحتياجـات  لـذوي  التـدريس  تخطــيط فـي  المهنيـة  الكفايـات  بُعـد  -

 .%٨٢٫٥٣ نسبي بوزن السادسة المرتبة

 أحتــل الخاصــة االحتياجــات ذوي الطــالب تعلــم لتقــويم يــةالمهن الكفايــات بُعــد -

 .%٨٠٫٤٥ نسبي بوزن السابعة المرتبة

ــذوي تعلــيم فــي التكنولوجيــة المــستحدثات لتوظيــف المهنيــة الكفايــات بُعــد -  ل

 .%٧٧٫٥٩ نسبي بوزن الثامنة المرتبة أحتل الخاصة االحتياجات

 المرتبـة  أحتـل  الخاصـة  االحتياجـات  ذوي وتقيـيم  لقيـاس  المهنيـة  الكفايـات  بُعد -

 .%٧٦٫٩٨ نسبي بوزن التاسعة

الـدبلوم العـالي فـي       لخريجي المهنية الكفايات مستوى أن) ٥ (رقم الجدول من ويتضح

 أن يعنـي  وهـذا  مرتفعـة،  درجـة  وهـي  درجـات ) ٣( مـن  درجـات  )٢٫٥١٧٦(  بلـغ  التربية الخاصة 



 

 
٥٤ 

 كفـــاءة النظـام التعليمـي لبـرنامـج الدبلـوم العالي في التربيـة الخاصـة
 ـات المهـنـيـةيبجـامعـة المـلـك عبـد العـزيـز في ضـوء الكفـا

 حسين بن عبد المجيد النجار.  د-خالد بن محمد الرشيدي .  د-عبد الحي بن أحمد السبحي . د.أ

 بمــستوى يتمتعــون ةالخاصــ التربيــة مــسارات جميــع مــن التربــوي الــدبلوم برنــامج خريجــي

 .الدراسة لنتائج وفقاً المهنية الكفايات من مرتفع

F٢E المعلمــين لــدى يتــوافر أنــه علــى الفــرض يــنص :ومناقــشتها الثــاني الفــرض نتــائج 

 تقيـسها  كمـا  المهنيـة  الكفايـات  الخاصـة  التربيـة  فـي  العـالي  الدبلوم خريجي) العينة أفراد(

 الحــــسابية، المتوســــطات سابحــــ تــــم الفــــرض هــــذا مــــن وللتحقــــق، المالحظــــة بطاقــــة

 واسـتخدام  ،بطاقـة المالحظـة    أبعـاد  مـن  بعد لكل النسبي، والوزن المعيارية، واالنحرافات

 للمقارنـة  معيـاراً  النـسبي  الـوزن  اعتبـار  وتـم  )One Sample T test (الواحدة للعينة T اختبار

 ):٦(، كما هو موضح في الجدول الترتيبية

 )٦(جدول

 أبعاد من بعد لكل النسبي، والوزن المعيارية، االنحرافاتو الحسابية، لمتوسطاتا

 بطاقة المالحظة
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تــــــدريس لــــــذوي لالتخطــــــيط والتهيئــــــة ل
 االحتياجات الخاصة

٠٫٠٠٠ ٤٨٫٣٨٨ ٨٧٫٣٩ ٥٫٢٧١ ٣٨٫٤٥ ١١ 

 ٠٫٠٠٠ ٤٧٫٠٢٦ ٨٥٫٣٤ ٧٫٢٢٣ ٥١٫٢٠ ١٥ وي االحتياجات الخاصةتنفيذ التدريس لذ

توظيـــــــــــــــف الوســـــــــــــــائل التعليميـــــــــــــــة 
فــي تعلــيم  والمــستحدثات التكنولوجيــة  

 ذوي االحتياجات الخاصة
٠٫٠٠٠ ٣٠٫٢٠٧ ٧٧٫٢٧ ٦٫١٠٩ ٢٧٫٨٢ ٩ 

التفاعــــل اللفظــــي وغيــــر اللفظــــي فــــي حجــــرة 
 الدرس

٠٫٠٠٠ ٤٢٫٩٧٠ ٩١٫٧٦ ٣٫٤٠٠ ٢٢٫٠٢ ٦ 

 ٠٫٠٠٠ ٣٢٫٨٧٣ ٨٤٫٥٦ ٤٫٠٩٥ ٢٠٫٣٠ ٦  ذوي االحتياجات الخاصةلطالبتقويم تعلم ا

 ٠٫٠٠٠ ٢٩٫٦٩٢ ٨٠٫٦٨ ٢٫٨٨٤ ١٢٫٩١ ٤ التواصل مع أسر ذوي االحتياجات الخاصة

ــم ذوي االحتياجــــات    ــصية معلــ ــمات شخــ ســ
 الخاصة

٠٫٠٠٠ ٥٦٫١٠٣ ٩٤٫٨٨ ١٫٧٩٥ ١٥٫١٨ ٤ 

 ٠٫٠٠٠ ٣١٫٠٥٤ ٨١٫٩٠ ٣٫٤٩٠ ١٦٫٣٤ ٥ االلتزام والوعي المهني واألخالقي

 ٠٫٠٠٠ ٤٥٫٦٥٥ ٨٥٫٠٩ ٢٩٫٦٧٣ ٢٠٤٫٩٣ ٦٠ الدرجة الكلية على بطاقة المالحظة



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٥٥

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 ٢٫٠٢ تساوي ٠٫٠٥ ومستوى داللة ٤٢ الجدولية عند درجة حرية Tقيمة 
 يــساوي مجتمعــة األبعــاد لجميــع الحــسابي المتوســط أن )٦( رقــم الجــدول مــن يتبــين
 وهــي ٤٥٫٦٥٥ تــساوي المحــسوبة t قيمــة و ، % ٨٥٫٠٩ تــساوي المئويــة والنــسبة ،٢٠٤٫٩٣
 كـل  ،٠٫٠٥ مـن  أقـل  وهـي  ٠٫٠٠٠ يـساوي  الداللـة  ومـستوى  الجدوليـة  t قيمـة  مـن  بكثير أكبر
 بدرجة الخاصة التربية لمعلم الالزمة المهنية الكفايات تتوفر أنه على تدل المؤشرات هذه

 .المالحظة بطاقة خالل من تقاس كما جداً كبيرة
 :التالية النتائج) ٦(لالجدو يبين كما 
 االحتياجــات  ذوي لمعلــم  الشخــصية  للــسمات الالزمــة  المهنيــة  الكفايــات  بُعــد -

 .%٩٤٫٨٨ نسبي بوزن األولى المرتبة أحتل الخاصة
 أحتـل  الـدرس  حجـرة  فـي  اللفظـي  وغيـر  اللفظـي  للتفاعـل  المهنية الكفايات بُعد -

 .%٩١٫٧٦ نسبي بوزن الثانية المرتبة
 الخاصــة االحتياجــات لــذوي لتــدريس والتهيئــة للتخطــيط المهنيــة الكفايــات بُعــد -
 .%٨٧٫٣٩ نسبي بوزن الثالثة المرتبة أحتل
 أحتــل الخاصــة االحتياجــات لــذوي التــدريس تنفيــذ فــي المهنيــة الكفايــات بُعــد -

 .%٨٥٫٣٤ نسبي بوزن الرابعة المرتبة
 حتـل أ  ذوي االحتياجات الخاصـة      الطالب تعلم تقويم في  المهنية الكفايات بُعد -

 .%٨٤٫٥٦ نسبي بوزن الخامسة المرتبة
ــزام فــي المهنيــة الكفايــات بُعــد - ــوعي االلت ــة أحتــل واألخالقــي المهنــي وال  المرتب

 .%٨١٫٩٠ نسبي بوزن السادسة
 المرتبـة  أحتـل  الخاصـة  االحتياجات ذوي أسر مع للتواصل المهنية الكفايات بُعد -

 .%٨٠٫٦٨ نسبي بوزن السابعة
 والمـــــستحدثات التعليميـــــة الوســـــائل توظيـــــف يفـــــ المهنيـــــة الكفايـــــات بُعـــــد -

 نـــسبي بـــوزن الثامنـــة المرتبـــة أحتـــل فـــي تعلـــيم ذوي االحتياجـــات الخاصـــة  التكنولوجيـــة
٧٧٫٢٧%. 

F٣E دالـة  فـروق  توجـد ال   أنه على األول الفرض ينص :ومناقشتها الثالث الفرض نتائج 
 وفقــاً مهنيــةال الكفايــات مقيــاس علــى العينــة أفــراد اســتجابات متوســطات بــين إحــصائياً
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 كفـــاءة النظـام التعليمـي لبـرنامـج الدبلـوم العالي في التربيـة الخاصـة
 ـات المهـنـيـةيبجـامعـة المـلـك عبـد العـزيـز في ضـوء الكفـا

 حسين بن عبد المجيد النجار.  د-خالد بن محمد الرشيدي .  د-عبد الحي بن أحمد السبحي . د.أ

ــرات ــوع و ،الخبــرة: لمتغي  تــم الفــرض هــذا صــحة مــن وللتحقــق ،التخــصص و ،المدرســة ن
 :يلي كما اإلحصائية االختبارات استخدام

) One Way ANOVA( تـم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي       :الخبـرة متغير-أ
لمهنيـة وفقـاً   لقياس الفروق فـي اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى مقيـاس الكفايـات ا                  

 ):٧(لمتغير الخبرة والنتائج موضحة في الجدول
 )٧( جدول

 استجابات في الفروق لقياس) One Way ANOVA( األحادي التباين تحليل نتائج
 الخبرة لمتغير وفقاً المهنية الكفايات مقياس على العينة أفراد
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بين 
 المجموعات

كفايــات المعرفــة األساســية  ١١٫٠٢١ ٤ ٤٤٫٠٨٥
داخل  في ميدان التربية الخاصة

 المجموعات
١٦٫٢٧١ ٣٩ ٦٣٤٫٥٥١ 

٠٫٦١٢ ٠٫٦٧٧ 

بين 
 المجموعات

كفايـــات تخطـــيط التـــدريس   ١٠٫٤٣٩ ٤ ٤١٫٧٥٧
داخل  لذوي االحتياجات الخاصة

 اتالمجموع
٤٠٫٠٧٨ ٣٩ ١٥٦٣٫٠٣٨ 

٠٫٩٠١ ٠٫٢٦٠ 

بين 
 المجموعات

كفايات تنفيذ التدريس لذوي     ١٣٫٠٦١ ٤ ٥٢٫٢٤٢
داخل  االحتياجات الخاصة

 المجموعات
٣٧٫٣٢٥ ٣٩ ١٤٥٥٫٦٦٧ 

٠٫٨٤٢ ٠٫٣٥٠ 

بين 
 المجموعات

كفايات تقويم تعلم الطالب     ٥٫٩٠١ ٤ ٢٣٫٦٠٣
داخل  ذوي االحتياجات الخاصة

 المجموعات
٤٫٢٨٧ ٣٩ ١٦٧٫١٩٢ 

٠٫٢٦٠ ١٫٣٧٦ 

بين 
 المجموعات

كفايــــات ســــمات شخــــصية   ١٢٫١٥٠ ٤ ٤٨٫٥٩٨
معلـــــــــم ذوي االحتياجـــــــــات  

داخل  الخاصة
 المجموعات

٢٠٫٦١١ ٣٩ ٨٠٣٫٨٣٣ 

٠٫٦٧٢ ٠٫٥٨٩ 

كفايــات قيــاس وتقيــيم ذوي  
 االحتياجات الخاصة

بين 
 المجموعات

٠٫٢٠٨ ١٫٥٤٥ ٥٢٫٣٤٠ ٤ ٢٠٩٫٣٦٢ 
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  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد
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داخل 
 المجموعات

٣٣٫٨٨٨ ٣٩ ١٣٢١٫٦١٥ 

بين 
 المجموعات

١٩٫٧٦١ ٤ ٧٩٫٠٤٤ 
كفايـــــــــــــــــــات توظيـــــــــــــــــــف  
ــة   ــستحدثات التكنولوجيـ المـ
فـــي تعلـــيم ذوي االحتياجـــات 

 الخاصة
داخل 

 المجموعات
١٣٫١٨٢ ٣٩ ٥١٤٫١١٥ 

٠٫٢٢١ ١٫٤٩٩ 

بين 
 المجموعات

ــر    ٣٫٠٤٧ ٤ ١٢٫١٨٩ ــع أسـ ــل مـ ــات التواصـ كفايـ
داخل  ذوي االحتياجات الخاصة

 عاتالمجمو
٦٫٠٦٥ ٣٩ ٢٣٦٫٥٣٨ 

٠٫٧٣٤ ٠٫٥٠٢ 

بين 
 المجموعات

كفايـــــــات الـــــــوعي المهنـــــــي   ٣٫٥٧٨ ٤ ١٤٫٣١١
داخل  واألخالقي

 المجموعات
٦٫٧٣٥ ٣٩ ٢٦٢٫٦٦٧ 

٠٫٧١٣ ٠٫٥٣١ 

بين 
 المجموعات

الدرجــة الكليــة علــى مقيــاس  ٦٣٣٫٧٠٤ ٤ ٢٥٣٤٫٨١٧
داخل  الكفايات المهنية

 المجموعات
٩٦٢٫٢٨٠ ٣٩ ٣٧٥٢٨٫٩١٠ 

٠٫٦٢٤ ٠٫٦٥٩ 

 ٣٫٧٩٦ تساوي  ٠٫٠٥  داللة ومستوى)  ٤،٣٩ (الحرية درجتي عند الجدولية F قيمة
 المحـــسوبة لكـــل بعـــد مـــن أبعـــاد المقيـــاس  Fأن قيمـــة ) ٧(يتـــضح مـــن الجـــدول رقـــم 

 الجدولية مما يعني عدم وجود فـروق فـي مـستوى            Fكذلك للدرجة الكلية أقل من قيمة       و
 مــستوى الداللــة  أنكــذلك يتــضح مــن الجــدول    ، تبعــاً لمــستوى الخبــرة  المهنيــة الكفايــات

ــر مــن         كمــا أن قيمــة مــستوى الداللــة    ٠٫٠٥اإلحــصائية لكــل بُعــد مــن أبعــاد المقيــاس أكب
 وهــو أكبــر مــن ٠٫٦٢٤اإلحــصائية للدرجــة الكليــة علــى مقيــاس الكفايــات المهنيــة يــساوي  

ي مـستوى   فα= ٠٫٠٥ مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى             ٠٫٠٥
وفقـاً لمتغيـر   ) أفـراد العينـة  (الكفايات المهنية لخريجـي الـدبلوم العـالي فـي التربيـة الخاصـة               

 .الخبرة
للتحقق مـن وجـود فـروق وفقـاً لهـذا المتغيـر تـم اسـتخدام           :المدرسة نوعمتغير  -ب 

 ):٨(موضح في الجدولكما هو  لعينتين مستقلتين وكانت النتائج Tاختبار 
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 كفـــاءة النظـام التعليمـي لبـرنامـج الدبلـوم العالي في التربيـة الخاصـة
 ـات المهـنـيـةيبجـامعـة المـلـك عبـد العـزيـز في ضـوء الكفـا

 حسين بن عبد المجيد النجار.  د-خالد بن محمد الرشيدي .  د-عبد الحي بن أحمد السبحي . د.أ

 )٨(جدول 

 أفراد استجابات للفروق بين متوسطات (Independent-Samples T-Test)اختبار 

 . وفقاً لنوع المدرسةالمهنية  الكفاياتمقياسالعينة على 
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كفايــات المعرفــة األساســية فــي   ٤٫٣٢٠ ٣٣٫٤٦ ٢٦ معهد
 ٣٫٥٣١ ٣٣٫٣٣ ١٨ مدرسة ميدان التربية الخاصة

٠٫٩١٨ ٠٫١٠٤ 

كفايات تخطـيط التـدريس لـذوي        ٥٫٣٣١ ٤٤٫٧٧ ٢٦ معهد
 ٧٫٢٤٢ ٤٤٫٢٨ ١٨ مدرسة االحتياجات الخاصة

٠٫٧٩٧ ٠٫٢٦٠ 

كفايــــات تنفيــــذ التــــدريس لــــذوي  ٦٫٢٨٩ ٤٧٫٨٨ ٢٦ معهد
 ٥٫٠٥٠ ٥٠٫٧٢ ١٨ مدرسة االحتياجات الخاصة

-

١٫٥٩٠ 
٠٫١١٩ 

فايــــات تقــــويم تعلــــم الطــــالب ك ١٫٩٤٦ ١٢٫١٢ ٢٦ معهد
 ٢٫٣٧٦ ١٢٫٠٠ ١٨ مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة

٠٫٨٦١ ٠٫١٧٧ 

كفايـات سـمات شخـصية معلـم      ٤٫٧٧٥ ٤١٫٠٠ ٢٦ معهد
 ٤٫٠٧٠ ٤١٫٢٨ ١٨ مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة

-٠٫٨٤٢ ٠٫٢٠١ 

ــيم ذوي   ٥٫٣٢١ ٣٠٫٣٥ ٢٦ معهد ــات قيــــــاس وتقيــــ كفايــــ
 ٦٫٩٣٠ ٢٩٫٥٦ ١٨ مدرسة االحتياجات الخاصة

٠٫٦٧١ ٠٫٤٢٨ 

كفايـــات توظيـــف المـــستحدثات   ٣٫٧٠٩ ١٦٫٣٥ ٢٦ معهد
التكنولوجيــــــة فــــــي تعلــــــيم ذوي 

 االحتياجات الخاصة
 ٣٫٨٢٨ ١٦٫٢٢ ١٨ مدرسة

٠٫٩١٥ ٠٫١٠٨ 

كفايـــات التواصـــل مـــع أســـر ذوي   ٢٫٢٠٩ ١٣٫٠٠ ٢٦ معهد
 ٢٫٦٧٩ ١٢٫٣٣ ١٨ رسةمد االحتياجات الخاصة

٠٫٣٧٢ ٠٫٩٠٢ 

 كفايات الوعي المهني واالخالقي ٢٫٠١٠ ١٢٫٩٦ ٢٦ معهد
 ٣٫١٠٤ ١١٫٨٩ ١٨ مدرسة

٠٫١٧١ ١٫٣٩٣ 

الدرجـــــة الكليـــــة علـــــى مقيـــــاس   ٢٩٫٤٨٧ ٢٥١٫٨٨ ٢٦ معهد
 ٣٢٫٨٣٣ ٢٥١٫٦١ ١٨ مدرسة الكفايات المهنية

٠٫٩٧٧ ٠٫٠٢٩ 

   ٢٫٠٢ تساوي ٠٫٠٥لة  ومستوى دال٤٢ الجدولية عند درجة حرية Tقيمة 
 ٢٫٠٢ الجدولية T المحسوبة محصورة بين قيمتي Tأن قيم  ) ٨(يتضح من الجدول رقم     

وهـذا يعنـي عـدم وجـود فـروق       ، بما في ذلك الدرجة الكلية للمقيـاس     األبعاد  لكل    ٢٫٠٢- و
 مــستوى الداللــة فــإن إضــافة إلــى ذلــك ،تبعــاً لنــوع المدرســةالمهنيــة فــي مــستوى الكفايــات 

ــة    ،٠٫٠٥صائية لكــل بُعــد مــن أبعــاد المقيــاس أكبــر مــن     اإلحــ كمــا أن قيمــة مــستوى الدالل



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٥٩

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 وهـو أكبـر مـن    ٠٫٩٧٧اإلحصائية للدرجـة الكليـة علـى مقيـاس الكفايـات المهنيـة يـساوي                
 في مـستوى  α= ٠٫٠٥ مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى             ٠٫٠٥

وفقـاً لمتغيـر   ) أفـراد العينـة  (لعـالي فـي التربيـة الخاصـة         الكفايات المهنية لخريجـي الـدبلوم ا      
 .نوع المدرسة

 One Way( األحـــادي التبـــاين تحليـــل اختبـــار اســـتخدام تـــم :متغيـــر التخـــصص-ج

ANOVA (الكفايــات مقيــاس علــى الدراســة عينــة أفــراد اســتجابات فــي الفــروق لقيــاس 
 :)٩ (الجدول في موضحة والنتائج التخصص لمتغير وفقاً المهنية

 )٩ (جدول

 استجابات في الفروق لقياس) One Way ANOVA( األحادي التباين تحليل نتائج

 التخصص لمتغير وفقاً المهنية الكفايات مقياس على العينة أفراد
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بين 
 المجموعات

كفايات المعرفة األساسية    ١٧٫٨٨٥ ٤ ٧١٫٥٤
داخل  ي ميدان التربية الخاصةف

 المجموعات
١٥٫٥٦٧ ٣٩ ٦٠٧٫٠٩٧ 

٠٫٣٤٨ ١٫١٤٩ 

بين 
 المجموعات

كفايــات تخطــيط التــدريس   ٨٠٫٥٠٣ ٤ ٣٢٢٫٠١٤
داخل  لذوي االحتياجات الخاصة

 المجموعات
٣٢٫٨٩٢ ٣٩ ١٢٨٢٫٧٨٢ 

٠٫٠٦٢ ٢٫٤٤٨ 

بين 
 المجموعات

كفايـــــات تنفيـــــذ التـــــدريس   ١١١٫٦٤٢ ٤ ٤٤٦٫٥٦٧
داخل  حتياجات الخاصةلذوي اال

 المجموعات
٢٧٫٢١٤ ٣٩ ١٠٦١٫٣٤٢ 

٠٫٠٠٧ ٤٫١٠٢ 

بين 
 المجموعات

كفايـــــــات تقـــــــويم تعلـــــــم    ١٣٫٢٠٩ ٤ ٥٢٫٨٣٨
ــالب ذوي االحتياجـــــات   الطـــ

داخل  الخاصة
 المجموعات

٣٫٥٣٧ ٣٩ ١٣٧٫٩٥٨ 

٠٫٠١١ ٣٫٧٣٤ 

كفايـــات ســـمات شخـــصية  
تياجــــــــات معلــــــــم ذوي االح

بين 
 المجموعات

٠٫٢٩٨ ١٫٢٧٠ ٢٤٫٥٥٣ ٤ ٨٩٫٢١١ 
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 كفـــاءة النظـام التعليمـي لبـرنامـج الدبلـوم العالي في التربيـة الخاصـة
 ـات المهـنـيـةيبجـامعـة المـلـك عبـد العـزيـز في ضـوء الكفـا

 حسين بن عبد المجيد النجار.  د-خالد بن محمد الرشيدي .  د-عبد الحي بن أحمد السبحي . د.أ
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داخل  الخاصة
 المجموعات

١٩٫٣٣٩ ٣٩ ٧٥٤٫٢٢٠ 

بين 
 المجموعات

كفايات قياس وتقيـيم ذوي      ٧٩٫٧٣٤ ٤ ٣١٨٫٩٣٨
داخل  االحتياجات الخاصة

 المجموعات
٣١٫٠٧٨ ٣٩ ١٢١٢٫٠٤٠ 

٠٫٠٥٣ ٢٫٥٦٦ 

بين 
 المجموعات

٢١٫٦٠١ ٤ ٨٦٫٤٠٦ 
كفايــــــــــــــــــات توظيــــــــــــــــــف 
المـستحدثات التكنولوجيـة   

تعليم لذوي االحتياجات   في  
 الخاصة

داخل 
 المجموعات

١٢٫٩٩٤ ٣٩ ٥٠٦٫٧٥٣ 

٠٫١٧٨ ١٫٦٦٢ 

بين 
 المجموعات

كفايــات التواصــل مــع أســر     ٥٫٩٢٠ ٤ ٢٣٫٦٧٩
داخل  ذوي االحتياجات الخاصة

 المجموعات
٥٫٧٧٠ ٣٩ ٢٢٥٫٠٤٩ 

٠٫٤٠٦ ١٫٠٢٦ 

بين 
 المجموعات

كفايــــــات الــــــوعي المهنــــــي   ٨٫٩٦٨ ٤ ٣٥٫٨٧١
داخل  القيواالخ

 المجموعات
٦٫١٨٢ ٣٩ ٢٤١٫١٠٦ 

٠٫٢٣٦ ١٫٤٥١ 

بين 
 المجموعات

الدرجة الكلية على مقيـاس      ٢٢٦٣٫٦٨٦ ٤ ٩٠٥٤٫٧٤٢
داخل  الكفايات المهنية

 المجموعات
٧٩٥٫١٠٢ ٣٩ ٣١٠٠٨٫٩٨٥ 

٠٫٣٧٠ ٢٫٨٤٧ 

 ٣٫٧٩٦تساوي٠٫٠٥ داللة وىومست)  ٤،٣٩ (الحرية درجتي عند الجدولية F قيمة
أن مستوى الداللة اإلحصائية لكـل بُعـد مـن أبعـاد المقيـاس              ) ٩(يتضح من الجدول رقم     

  مما يدل على عـدم وجـود فـروق فـي مـستوى الكفايـات المهنيـة لـدى عينـة                     ٠٫٠٥أكبر من   
كمــا أن قيمـــة   ،)المــسار الدراســي فــي التربيــة الخاصــة     (الدراســة تبعــاً لمتغيــر التخــصص     

 ٠٫٣٧ الداللــة اإلحــصائية للدرجــة الكليــة علــى مقيــاس الكفايــات المهنيــة يــساوي  مـستوى 
= ٠٫٠٥ مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى              ٠٫٠٥وهو أكبر من    

α       أفـراد العينـة  ( في مستوى الكفايات المهنية لخريجي الدبلوم العـالي فـي التربيـة الخاصـة (
 .وفقاً لمتغير التخصص
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  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

F٤E دالـة  فـروق  توجـد   ال أنه على الثاني الفرض ينص :ومناقشتها الرابع الفرض ئجنتا 
ــين إحــصائياً ــة أفــراد درجــات متوســطات ب ــى العين ــاً المالحظــة بطاقــة عل ــرات وفق : لمتغي
ــرة ــوع الخبـ ــة ونـ ــق، والتخـــصص المدرسـ ــحة مـــن وللتحقـ ــذا صـ ــتخدام تـــم الفـــرض هـ  اسـ

 :يلي كما اإلحصائية االختبارات
) One Way ANOVA( األحـادي  التبـاين  تحليـل  اختبـار  اسـتخدام  تـم  :الخبرةمتغير  - أ

 لمتغيــر وفقــاً بطاقــة المالحظــة علــى الدراســة عينــة أفــراد اســتجابات فــي الفــروق لقيــاس
 :)١٠ (الجدول في موضحة والنتائج الخبرة

 )١٠( جدول
 استجابات في الفروق لقياس) One Way ANOVA( األحادي التباين تحليل نتائج

 الخبرة لمتغير وفقاً المالحظة بطاقة على ينةالع أفراد

 المحور
مصدر 
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مجموع 
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بــــــــــــــــــــــــــــين 
 المجموعات

لتــدريس لالتخطــيط والتهيئــة  ٦٫٩١٦ ٤ ٢٧٫٦٦٦
داخــــــــــــــــــــــل  لذوي االحتياجات الخاصة

 المجموعات
٢٩٫٩٢٩ ٣٩ ١١٦٧٫٢٤٤ 

٠٫٩١٩ ٠٫٢٣١ 

بــــــــــــــــــــــــــــين 
 المجموعات

تنفيـــــــــذ التـــــــــدريس لـــــــــذوي    ١٦٫٩٥ ٤ ٦٧٫٨
 االحتياجات الخاصة

داخــــــــــــــــــــــل  
 المجموعات

٥٥٫٧٧٨ ٣٩ ٢١٥٧٫٣٦ 
٠٫٨٧٤ ٠٫٣٠٤ 

بــــــــــــــــــــــــــــين 
 المجموعات

٤٦٫١٥٩ ٤ ١٨٤٫٦٣٥ 
ــة    ــائل التعليميـ توظيـــف الوسـ
 والمستحدثات التكنولوجيـة  
فـــي تعلـــيم ذوي االحتياجـــات 

 الخاصة
داخــــــــــــــــــــــل 

 اتالمجموع
٣٦٫٤٠٨ ٣٩ ١٤١٩٫٩١٠ 

٠٫٢٩٩ ١٫٢٦٨ 

بــــــــــــــــــــــــــــين 
 المجموعات

ــر    ١٠٫٧٨٩ ٤ ٤٣٫١٦ ــي وغيــــــ ــل اللفظــــــ التفاعــــــ
داخــــــــــــــــــــــل  اللفظي في حجرة الدرس

 المجموعات
١١٫٦٣٦ ٣٩ ٤٥٣٫٨٢ 

٠٫٤٥٨ ٠٫٩٢٧ 

بــــــــــــــــــــــــــــين 
 المجموعات

 ذوي تقـــــويم تعلـــــم الطـــــالب ٤١٫٠٧٥ ٤ ١٦٤٫٣
 االحتياجات الخاصة

 ١٤٫٢٧٨ ٣٩ ٥٥٦٫٨٦داخــــــــــــــــــــــل 
٠٫٣٥٠ ١٫٨٧٧ 
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 المجموعات

بــــــــــــــــــــــــــــين 
ــر ذوي    ٦٫٢٣٩ ٤ ٢٤٫٩٦ المجموعات ــع أســــــ ــل مــــــ التواصــــــ

داخــــــــــــــــــــــل  االحتياجات الخاصة 
 ٨٫٥٣ ٣٩ ٣٣٢٫٦٨ المجموعات

٠٫٥٧٦ ٠٫٧٣١ 

بــــــــــــــــــــــــــــين 
 المجموعات

ســمات شخــصية معلــم ذوي   ١٫١٠٤ ٤ ٤٫٤١٧
داخــــــــــــــــــــــل  االحتياجات الخاصة

 المجموعات
٣٫٤٣٩ ٣٩ ١٣٤٫١٢٨ 

٠٫٨٦٢ ٠٫٣٢١ 

بــــــــــــــــــــــــــــين 
 المجموعات

 االلتـــــــزام والـــــــوعي المهنـــــــي ٥٫٨٢٤ ٤ ٢٣٫٢٩٧
داخــــــــــــــــــــــل  واألخالقي

 المجموعات
١٢٫٨٣٦ ٣٩ ٥٠٠٫٥٩٠ 

٠٫٧٦٩ ٠٫٤٥٤ 

بــــــــــــــــــــــــــــين 
 المجموعات

الدرجـــة الكليـــة علـــى بطاقـــة   ٥٦١٫٤٦٤ ٤ ٢٢٤٥٫٨٥٥
داخـــــــــــــــــــــــــــل  المالحظة

 المجموعات
٩١٣٫١٧٦ ٣٩ ٣٥٦١٣٫٨٧٢ 

٠٫٦٥٥ ٠٫٦١٥ 

 ٣٫٧٩٦تساوي٠٫٠٥ داللة ومستوى)  ٤،٣٩ (الحرية درجتي عند الجدولية F قيمة

 كـذلك   البطاقـة  المحسوبة لكل بعـد مـن أبعـاد          Fأن قيمة   ) ١٠(يتضح من الجدول رقم     

 الجدوليـــة ممـــا يعنـــي عـــدم وجـــود فـــروق فـــي مـــستوى  Fللدرجـــة الكليـــة أقـــل مـــن قيمـــة  

 مــستوى الداللــة اإلحــصائية لكــل بُعــد مــن  أن يتــضح  كمــا،الكفايــات تبعــاً لمــستوى الخبــرة

كما أن قيمة مستوى الداللـة اإلحـصائية للدرجـة الكليـة علـى             ،٠٫٠٥أكبر من    البطاقةأبعاد  

 ممــا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة    ٠٫٠٥ وهــو أكبــر مــن  ٠٫٦٥٥ يــساوي البطاقــة

 خريجي الدبلوم العـالي فـي التربيـة الخاصـة          أداء في مستوى    α= ٠٫٠٥إحصائية عند مستوى    

 .وفقاً لمتغير الخبرة) أفراد العينة(

للتحقـق مـن وجـود فـروق وفقـاً لهـذا المتغيـر تـم اسـتخدام                   :المدرسة نوعمتغير  -ب

 :)١١(في جدول  لعينتين مستقلتين وكانت النتائج كما Tاختبار 
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  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 )١١(جدول 

 للفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة (Independent-Samples T-Test)اختبار 

 على بطاقة المالحظة وفقاً لنوع المدرسة
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التخطـــــــــــــيط والتهيئـــــــــــــة   ٥٫٦٤٢ ٣٨٫٣٥ ٢٦ معهد
تدريس لذوي االحتياجات   لل

 الخاصة
 ٤٫٨٤٠ ٣٨٫٦١ ١٨ مدرسة

-٠٫٨٧٢ ٠٫١٦٢ 

تنفيـــــــذ التـــــــدريس لـــــــذوي    ٦٫٥١٧ ٥١٫٠٨ ٢٦ معهد
 ٨٫٣٣٢ ٥١٫٣٩ ١٨ مدرسة االحتياجات الخاصة

-٠٫٨٩٠ ٠٫١٣٩ 

توظيف الوسـائل التعليميـة      ٦٫٣٠٤ ٢٦٫٨٥ ٢٦ معهد
والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــستحدثات 

 فــــي تعلـــــيم  التكنولوجيــــة 
 ذوي االحتياجات الخاصة

 ٥٫٦٩٤ ٢٩٫٢٢ ١٨ مدرسة
-٠٫٢٠٨ ١٫٢٧٨ 

ــر    ٢٫٩٩٣ ٢٢٫٠٠ ٢٦ معهد ــي وغيــــ ــل اللفظــــ التفاعــــ
 ٤٫٠٠٧ ٢٢٫٠٦ ١٨ مدرسة اللفظي في حجرة الدرس

-٠٫٩٥٨ ٠٫٠٥٣ 

 ذوي تقـــويم تعلـــم الطـــالب  ٤٫٢٥٧ ١٩٫٧٣ ٢٦ معهد
 ٣٫٨١٨ ٢١٫١١ ١٨ مدرسة االحتياجات الخاصة

-٠٫٢٧٧ ١٫١٠٢ 

ــر ذوي    ٣٫٠٩٠ ١٣٫١٢ ٢٦ معهد ــع أســــ ــل مــــ التواصــــ
 ٢٫٦١٥ ١٢٫٦١ ١٨ مدرسة االحتياجات الخاصة 

٠٫٥٧٥ ٠٫٥٦٦ 

ســـــمات شخـــــصية معلـــــم  ١٫٧٣٨ ١٥٫٣١ ٢٦ معهد
 ١٫٩١٠ ١٥٫٠٠ ١٨ مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة

٠٫٥٨٢ ٠٫٥٥٥ 

االلتـــــزام والـــــوعي المهنـــــي  ٣٫٦٤٣ ١٦٫٠٨ ٢٦ معهد
 ٣٫٣٢٢ ١٦٫٧٢ ١٨ مدرسة واألخالقي

-٠٫٥٥٣ ٠٫٥٩٨ 

الدرجة الكليـة علـى بطاقـة        ٢٨٫٨٤٢ ٢٠٢٫٥٠ ٢٦ معهد
المالحظـــــــــــة للكفايـــــــــــات 

 المهنية
 ٣١٫٥٠٥ ٢٠٦٫٧٢ ١٨ مدرسة

-٠٫٦٤٨ ٠٫٤٦٠ 

  ٢٫٠٢ تساوي ٠٫٠٥ ومستوى داللة ٤٢الجدولية عند درجة حرية  Tقيمة 
 الجدوليــة T قيمتــي بــين محــصورة المحــسوبة T قــيم أن) ١١ (رقــم الجــدول مــن يتــضح

 يعنـي  وهـذا  ،المالحظـة  لبطاقـة  الكليـة  الدرجـة  ذلـك  فـي  بمـا  األبعـاد  لجميع  ٢٫٠٢- وَ  ٢٫٠٢+
 فـإن  ذلـك  إلـى  إضـافة  ،المدرسـة  نوعل تبعاًالمهنية   الكفايات مستوى في فروق وجود عدم
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 أن كمــا ،٠٫٠٥ مــن أكبــر المالحظــة بطاقــة أبعــاد مــن بُعــد لكــل اإلحــصائية الداللــة مــستوى
 وهـو  ٠٫٦٤٨ يـساوي  بطاقـة المالحظـة    على الكلية للدرجة اإلحصائية الداللة مستوى قيمة
 α= ٠٫٠٥ مـستوى  عنـد  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  وجـود  عـدم  علـى  يـدل  مما ٠٫٠٥ من أكبر
 نـوع  لمتغيـر  وفقـاً ) العينـة  أفراد (الخاصة التربية في العالي الدبلوم خريجيأداء    مستوى في

 .المدرسة
 One Way( األحـــادي التبـــاين تحليـــل اختبـــار اســـتخدام تـــم :التخـــصصمتغيـــر -ج

ANOVA (وفقـاً بطاقـة المالحظـة      علـى  الدراسة عينة أفراد استجابات في الفروق لقياس 
 ):١٢ (الجدول في موضحة النتائجو التخصص لمتغير

 )١٢ (جدول
 استجابات في الفروق لقياس) One Way ANOVA( األحادي التباين تحليل نتائج

 .التخصص لمتغير وفقاً المالحظة بطاقة على العينة أفراد
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تـــدريس لخطـــيط والتهيئـــة لالت ٧٫٧٨٩ ٤ ٣١٫١٥٦ بين المجموعات
داخل  لذوي االحتياجات الخاصة

 المجموعات
٢٩٫٨٤٠ ٣٩ ١١٦٣٫٧٥٣ 

٠٫٩٠١ ٠٫٢٦١ 

تنفيــــــــــذ التــــــــــدريس لــــــــــذوي     ٤٢٫١١٥ ٤ ١٦٨٫٤٥٨ بين المجموعات
داخل  االحتياجات الخاصة

 المجموعات
٥٣٫١٩٧ ٣٩ ٢٠٧٤٫٧٠١ 

٠٫٥٣٨ ٠٫٧٩٢ 

ــائ  ٧١٫٠٣٩ ٤ ٢٨٤٫١٥٧ بين المجموعات ــف الوســ ــة توظيــ ل التعليميــ
ــة  ــستحدثات التكنولوجيـ  والمـ
فــــي تعلــــيم ذوي االحتياجــــات  

 الخاصة
داخل 

 المجموعات
٣٣٫٨٥٦ ٣٩ ١٣٢٠٫٣٨٩ 

٠٫١٠٠ ٢٫٠٩٨ 

التفاعل اللفظـي وغيـر اللفظـي        ٥٫٩٧٧ ٤ ٢٣٫٩٠٩ بين المجموعات
داخل  في حجرة الدرس

 المجموعات
١٢٫١٣٠ ٣٩ ٤٧٣٫٠٦٨ 

٠٫٧٤١ ٠٫٤٩٣ 

 ذوي تقــــــويم تعلــــــم الطــــــالب  ١٢٫٣٩٣ ٤ ٤٩٫٥٧١ بين المجموعات
داخل  االحتياجات الخاصة

 المجموعات
١٧٫٢٢٠ ٣٩ ٦٧١٫٥٨٨ 

٠٫٥٨٤ ٠٫٧٢٠ 

ــع أســـــــــر ذوي    ــل مـــــــ  ٠٫١٣٩ ١٫٨٤٨ ١٤٫٢٤٨ ٤ ٥٦٫٩٩٣ بين المجموعاتالتواصـــــــ
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داخل  االحتياجات الخاصة 
 المجموعات

٧٫٧٠٩ ٣٩ ٣٠٠٫٦٤٣ 

خـــصية معلـــم ذوي ســـمات ش ٢٫٥٤٤ ٤ ١٠٫١٧٦ بين المجموعات
داخل  االحتياجات الخاصة

 المجموعات
٣٫٢٩٢ ٣٩ ١٢٨٫٣٧٠ 

٠٫٥٤٩ ٠٫٧٧٣ 

االلتــــــــزام والــــــــوعي المهنــــــــي  ١٤٫٩٧٦ ٤ ٥٩٫٩٠٢ بين المجموعات
داخل  واألخالقي

 المجموعات
١١٫٨٩٧ ٣٩ ٤٦٣٫٩٨٤ 

٠٫٣٠٣ ١٫٢٥٩ 

الدرجــــة الكليــــة علــــى بطاقــــة  ٦١٤٫١١١ ٤ ٢٤٥٦٫٤٤٥ بين المجموعات
 ٩٠٧٫٧٧٦ ٣٩ ٣٥٤٠٣٫٢٨٢ داخل المجموعات المالحظة

٠٫٦١٢ ٠٫٦٧٧ 

بطاقــة أن مــستوى الداللــة اإلحـصائية لكــل بُعــد مـن أبعــاد   ) ١٢(يتـضح مــن الجــدول رقـم   
  مما يدل على عـدم وجـود فـروق فـي مـستوى الكفايـات المهنيـة        ٠٫٠٥ أكبر من    المالحظة

كمـا أن   ،)المـسار الدراسـي فـي التربيـة الخاصـة      (اً لمتغيـر التخـصص      لدى عينة الدراسـة تبعـ     
 وهـو أكبـر مـن      ٠٫٦١ يـساوي      البطاقـة قيمة مستوى الداللـة اإلحـصائية للدرجـة الكليـة علـى             

 في مـستوى  α= ٠٫٠٥ مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى             ٠٫٠٥
 .وفقاً لمتغير التخصص) أفراد العينة(صة خريجي الدبلوم العالي في التربية الخاأداء 

 :و االستخالصات النتائج مناقشة:ثالثا
خريجــي المهنيــة لــدى  عــدم وجــود فــروق فــي مــستوى الكفايــات    إلــى أشــارت النتــائج  

كمــا قيــست   )الخبــرة (، وفقــا ً لمتغيــر  )أفــراد العينــة (الــدبلوم العــالي فــي التربيــة الخاصــة     
ى ذلــك إلــى أن معظــم معلمــي التربيــة الخاصــة أفــراد  وقــد يعــز،بمقيــاس الكفايــات المهنيــة

العينة هم من العاملين في معاهد وبرامج التربيـة الخاصـة قبـل التحـاقهم ببرنـامج الـدبلوم        
العالي في التربية الخاصة بمـا يعنـي امـتالكهم لرصـيد مـن الخبـرة تـم تنقيحـه وتطـويره بـع                        

دراسـة  النتيجـة مـع مـا خلـصت إليـه       وتتفـق هـذه   ،دراستهم النظريـة والتطبيقيـة بالبرنـامج      
، والتي أشارت إلى أن جميع الكفايات التربوية المتضمنة في القائمـة ضـرورية            )١٩٩١(الغرير  

وبدرجة عالية لـدى عينـة الدراسـة، ولـم تظهـر فـروق ذات داللـة إحـصائية وفقـاً للخبـرة فـي                 
، والتــي )٢٠٠٥( الــشمايلة واتفقــت كــذلك مــع دراســة  .تقــدير أهميــة الكفايــات وضــرورتها  

أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق فــي درجــة امــتالك المعــايير تبعــاً لمتغيــر ســنوات الخبــرة       
، والتــي أشــارت إلــى عــدم  )٢٠٠٥(الرفــاعي كمــا اتفقــت أيــضاً مــع دراســة  . العامــة والخاصــة
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 كفـــاءة النظـام التعليمـي لبـرنامـج الدبلـوم العالي في التربيـة الخاصـة
 ـات المهـنـيـةيبجـامعـة المـلـك عبـد العـزيـز في ضـوء الكفـا

 حسين بن عبد المجيد النجار.  د-خالد بن محمد الرشيدي .  د-عبد الحي بن أحمد السبحي . د.أ

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي تالميذ ذوي اإلعاقة السمعية في درجـة توافـق                
 .لى متغير الخبرةالكفايات تعزى إ

 فقـد أشـارت النتـائج إلـى أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة                )المدرسةنوع   (وبالنسبة لمتغير 
بــين  معلمــي التربيــة الخاصــة أفــراد العينــة العــاملين فــي معاهــد التربيــة الخاصــة        إحــصائية 

ــرامج التربيــة الخاصــة      وقــد  )الفــصول الملحقــة وغــرف المــصادر  (وأقــرانهم العــاملين فــي ب
االهتمـام الخـاص الـذي تلقـاه خـدمات التربيـة الخاصـة علـى مـستوى                   ذلـك عائـدا إلـى        يكون

بما يساعد على بشكل عام المعاهد والبرامج فيما يتعلق بالتسهيالت المتاحة للمعلمين  
 .لفئات ذوي االحتياجات الخاصةنجاح العملية التعليمية 

 توجــد فــروق ذات داللــة  فقــد أشــارات النتــائج بأنــه ال ) التخــصص(متغيــر وفيمــا يتعلــق ب
قد يعزى ذلك إلى أن التأهيل التخصصي في مجال اإلعاقة الذي تلقـاه المعلمـون             ؛ و إحصائية

أثناء دراستهم بالبرنامج أسـهمت فـي تـأهيلهم علـى نحـو متكـافئ فالمـسارات جميعهـا                   
تتــساوى فــي التوزيــع اإلجمــالي للــساعات وكــذا فــي نــصاب المقــررات العامــة والتخصــصية   

ن التدريب الميداني الـذي يمتـد علـى مـدار فـصل دراسـي كامـل لجميـع التخصـصات                     فضال ع 
 هذا فضال عما يتيحه كادر ،يسبقه مقررات تخصصية في طرائق التدريس بحسب المسار 

التدريس المتخصص من خبرات انعكست إيجابا على أداء الخريجين بعـد دراسـتهم فـي         
 والتــي أشــارت إلــى ،)٢٠٠٥(راســة الرفــاعي وقــد اتفقــت نتــائج هــذه الدراســة مــع د  ،البرنــامج

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معلمي التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية فـي درجـة     
 واختلفـت مـع دراسـة       .توافق الكفايات تعزى إلى متغير العمر أو الخبرة أو المؤهل العلمـي           

أبعــاد المقيــاس تبعــاً  ، والتــي أشــارت إلــى وجــود أثــر ذي داللــة علــى بعــض    )٢٠٠٥(الــشمايلة 
 .لمتغير المؤهل العلمي ولصالح المعلمين ذوي االختصاص

الكفايـات المهنيـة الالزمـة لمعلـم التربيـة الخاصـة            تـوفر  مـن   النتـائج   إليـه   أشـارت   وفيما  
راجعــا إلــى  قــد يكــون ذلــك   فبدرجــة كبيــرة كمــا قيــست مــن خــالل بطاقــة المالحظــة،        

عمـل عـدد كبيـر مـن أفـراد      لـسابق  وكـذلك   ،ميـداني التـدريب ال  الذي يلقـاه     الكبير   االهتمام
 ،) ١٩٩١(وقـــد اتفقـــت هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة الغريـــر   . العينـــة فـــي مجـــال تخصـــصاتهم 

حيث احتلت الكفايات التدريسية والشخصية موقع     ) ٢٠٠٥(، والرفاعي   )٢٠٠٥(والشمايلة  
هـذه الدراسـة مـع    اختلفـت نتـائج    فـي حـين   ،الصدارة لدى معلمي التالميذ المعوقين سمعيا ً     

، والتي أشارت إلى أن أعلى اتفاق بين أفراد العينة بالنسبة لتـصوراتهم             )١٩٨٨(دراسة التل   
 كمـا   ،على الكفايات التربوية كان على إتاحـة الفرصـة لنمـو المعـاقين اجتماعيـا ً وانفعاليـا ً                  

حيــث كــشفت النتــائج عــن وجــود فجــوة كبيــرة ) ٢٠٠١(اختلفــت مــع دراســة جمــال الــدين 
ئمة بين اإلعداد النظري والجانب التطبيقي متمثال في التدريب الميداني؛ حيث لم يساعد              قا
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وآخــــرون                                       علـــى إكــــساب الطــــالب الكفايــــات المهنيــــة المــــستهدفة، ودراســــة كوفمــــان  
 (Kauffman,  et.al,2003(غيــر  والتــي أشــارت إلــى وجــود عــدد مــن المــسؤوليات المهنيــة 

متوفرة لدى المعلمين وتحتاج إلى التطـوير مـن خـالل البـرامج التدريبيـة، ودراسـة الـسباعي                   
ــاء الخدمــة، ودراســة       ) ٢٠٠٤( والتــي أوصــت بــضرورة االهتمــام بتــدريب المعلمــين قبــل وأثن

 إلـى أكثـر الفقـرات أهميـة وهـي المتعلقـة باالسـتراتيجيات               أشـارت والتـي   ) ٢٠٠٥(الشمايلة  
أشارت إلى درجة امتالك متوسطة لمعايير الممارسـة المهنيـة المعتمـدة     كما  . التدريسية

 كما اختلفـت نتـائج الدراسـة مـع مـا أشـارت       ،من مجلس التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة  
مــن وجــود قــصور واضــح فــي الكفايــات التدريــسية لمعلمــي     ) ٢٠٠٩(إليــه دراســة الرشــيدي  

اولت مجموعة من الكفايات التخصصية     العلوم للصم وقد يفسر ذلك بأن هذه الدراسة تن        
في مادة العلوم ومنها ما يتعلق بأساليب التواصل المناسبة للطـالب الـصم فـي المـادة وهـو                   
جانــب ال يــزال يحتــاج إلــى الكثيــر مــن الجهــود البحثيــة والكثيــر مــن التــدريب والممارســة        

 .  الميدانية لمعلمي العلوم للطالب الصم
 تـوافر الكفايـات المهنيـة الالزمـة لمعلـم التربيـة الخاصـة               نمـ النتـائج   إليـه   أشارت  وفيما  

دراسـة  نتـائج    مـع     ذلـك    اتفـق  فقـد    ،بمقياس الكفايات المهنية  بدرجة كبيرة كما قيست     
من حيث أهمية بعد الكفايات المهنية في التواصل مع أسر ذوي االحتياجـات   ) ١٩٨٨(التل  

ات الخاصــة وكــذلك معرفــة   الخاصــة لمعرفــة أســباب ســوء التوافــق لــدى ذوي االحتياجــ      
التي أشـارت إلـى تـوافر الكفايـات       ) ١٩٩٨(كما اتفقت مع نتائج دراسة العبد الجبار      الحلول،  

التي تضمنتها الدراسة بدرجة كبيرة لدى أفراد العينة  وتوافر الكفايات الشخصية  بدرجة           
 واتفقــت كــذلك  مــع  ،كبيــرة جــدا، فــى حــين تــوافرت الكفايــات التدريــسية بدرجــة أقــل     

حيث احتلت الكفايات التدريسية والشخصية موقع الصدارة لـدى         ) ٢٠٠٥(دراسة الرفاعي   
لتـل  ااختلفـت نتـائج هـذه الدراسـة مـع دراسـة              فـي حـين      .معلمي التالميذ المعاقين سـمعيا ً     

 إلــى أهميــة الكفايــة الخاصــة بــضبط الــسلوك مــن خــالل اســتخدام    أشــارتوالتــي ) ١٩٨٨(
والتــي أشــارت إلــى أن جميــع الكفايــات   ) ١٩٩١(الغريــر أســاليب تعــديل الــسلوك، ودراســة   

التربوية المتضمنة بالقائمة ضرورية وبدرجة عالية خالفا ً لهذه الدراسة والتي أعطت أوزانا           
ــدين      ــال الـ ــة جمـ ــات، واختلفـــت مـــع دراسـ ــة لمعظـــم الكفايـ ــي ) ٢٠٠١(ً نـــسبية مختلفـ والتـ

ــي حيــ       ــين اإلعــداد النظــري والعمل ــرة ب ــدريب   أوضــحت وجــود فجــوة كبي ــم يــساعد الت ث ل
الميـداني علــى إكــساب الطلبــة الكفايــات المهنيـة المقــصودة، ودراســة كوفمــان وآخــرون   

)Kauffman , et.al ,2003 ( والتي أظهرت وجود عدد من المسؤوليات المهنية ال تتوفر لدى
والتـي  ) ٢٠٠٤(المعلمين وبحاجة إلى تطوير من خالل البـرامج التدريبيـة، ودراسـة الـسباعي               

ــدريب المعلمـــين قبـــل   أ ــام بتـ ــاءوصـــت بـــضرورة االهتمـ  العمـــل مـــع ذوي االحتياجـــات  وأثنـ
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 إلى أن أكثر الفقرات أهمية كان المتعلق    أشارتوالتي  ) ٢٠٠٥(الخاصة، ودراسة الشمايلة    
ســـفرت عـــن ظهـــور أوالتـــي ) Lambe,2007(باالســـتراتيجيات التدريـــسية، ودراســـة المـــب 

 المهــارات التدريــسية للمعلمــين الجــدد فــي مجــال     أهميــة التعلــيم االلكترونــي فــي تطــوير   
 . في فصول الدمجالتربية الخاصة

 لمعلــم الشخــصية لــسماتأشــارت النتــائج إلــى احــتالل الكفايــات المهنيــة المتعلقــة با 
التربية الخاصـة سـلم الكفايـات المهنيـة مـن حيـث الترتيـب طبقـا لنتـائج كـل مـن مقيـاس                         

 فــي ،)١٩٩٨(هــو مــا يتفــق مــع دراســة العبــد الجبــار  و،الكفايــات المهنيــة وبطاقــة المالحظــة
 والمـــــستحدثات التعليميـــــة الوســـــائل توظيـــــف فـــــي المهنيـــــة كفايـــــاتحـــــين احتلـــــت ال
 واألخيــرة طبقــا لنتــائج  الثامنــة المرتبــة فــي تعلــيم ذوي االحتياجــات الخاصــة   التكنولوجيــة

ثنــاء الخدمــة بطاقـة المالحظــة وهــو مــا يــشير إلــى حاجــة المعلمــين إلــى مزيــد مــن التــدريب أ 
فضالً عن توجيه اهتمام أكبر لتجهيزات معمل التربيـة الخاصـة بالبرنـامج ليتـاح للدارسـين             

 كـــذلك احتلـــت ،فـــرص أفـــضل الكتـــساب وتطـــوير كفايـــاتهم المهنيـــة فـــي هـــذا الجانـــب
 المرتبـة األخيـرة طبقـا لنتـائج         الخاصـة  االحتياجـات  ذوي وتقيـيم  لقيـاس  المهنيـة  لكفاياتا

لمهنيــة وقــد يعــزى ذلــك إلــى افتقــاد معمــل التربيــة الخاصــة بالبرنــامج      مقيــاس الكفايــات ا 
للمقــاييس واالختبــارات التشخيــصية الكافيــة والتــي تتــيح تطبيــق المعــارف النظريــة التــي      

 كمـا قـد يعـزى إلـى أن هـذه الكفايـات تعـد فـي سـلم                    ،اكتسبها الدارسون في هـذا الجانـب      
 .جة أكبر من المعلميناألولويات بالنسبة ألخصائي القياس النفسي بدر

 :ومن خالل هذه النتائج يتضح ما يلي
أن برنــامج الــدبلوم العــالي فــي التربيــة الخاصــة مــن حيــث مــساراته التخصــصية          )١(

ومحتــواه مــن المقــررات العامــة والتخصــصية يــؤدي إلــى إكــساب الملتحقــين بــه الكفايــات   
الفعــال مــع طالبــه ذوي  المهنيــة الالزمــة لمعلــم التربيــة الخاصــة والتــي تمكنــه مــن التعامــل    

 .االحتياجات الخاصة
أن توافر الكفايـات المهنيـة لـدى خريجـي الـدبلوم العـالي فـي التربيـة الخاصـة مـن                    )٢(

العــاملين فــي معاهــد وبــرامج التربيــة الخاصــة وإن كــان مؤشــرا جيــدا علــى فعاليــة برنــامج      
 ال تتـاح لهـم فـرص         إال أنه ينبغي اإلشارة إلى أن العـدد األكبـر مـن خريجـي البرنـامج                ،اإلعداد

االلتحاق بالعمل كمعلمي تربية خاصة في الميدان وهو ما يمثل هدرا لنوعية من المعلمـين          
يــؤدي ابتعادهــا عــن الميــدان إلــى فقــدها رصــيد الخبــرة النظريــة والتطبيقيــة التــي اكتــسبتها  

 .أثناء دراستها في البرنامج
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نتــائج تطبيــق بطاقــة  أن االتفــاق بــين نتــائج تطبيــق مقيــاس الكفايــات المهنيــة و   )٣(
المالحظة مؤشر هام على مدى تـوافر الكفايـات المهنيـة فـي أبعادهـا المعرفيـة والمهاريـة               

 .والوجدانية لدى خريجي البرنامج عينة البحث
ــم ذوي      )٤( ــصية لمعلــ ــسمات الشخــ ــة بالــ ــة المتعلقــ ــات المهنيــ ــتالل الكفايــ أن احــ

قيـاس الكفايـات المهنيـة      االحتياجات الخاصة سلم الكفايات سواء طبقا لنتائج تطبيق م        
أو نتائج تطبيق بطاقة المالحظة يـشير إلـى أن هـذا الجانـب حظـي بقـدر جيـد مـن االهتمـام                 

 .من قبل القائمين على البرنامج
ــة   )٥( ــة المتعلقــــ ــات المهنيــــ ــتالل الكفايــــ ــفب أن احــــ ــائل توظيــــ ــة الوســــ  التعليميــــ

خيرة في سلم    في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة المرتبة األ       التكنولوجية والمستحدثات
الكفايات كما قيست ببطاقة المالحظة يشير إلى الحاجة إلى تطـوير بـرامج تدريبيـة أثنـاء        
الخدمة لصقل وتنمية هـذه الكفايـات لـدى المعلمـين خاصـة وأهميتهـا القـصوى فـي تفعيـل                     

 كما يشير إلى الحاجـة إلـى تطـوير معمـل للتربيـة      ،دور المعلم مع ذوي االحتياجات الخاصة  
البرنــــامج مــــزود بالمتطلبــــات األساســــية لتنميــــة وتطــــوير هــــذه الكفايــــات لــــدى الخاصــــة ب
 .الدارسين

 الخاصـة  االحتياجـات  ذوي وتقييم قياسب أن احتالل الكفايات المهنية المتعلقة     )٦(
المرتبة األخيرة طبقا لنتائج مقياس الكفايات المهنيـة يـشير إلـى الحاجـة إلـى توجيـه مزيـد          

قــات العمليــة للدارســين فــي تعــرف واســتخدام بعــض    مــن االهتمــام علــى مــستوى التطبي 
 .المقاييس التشخيصية في الميدان

يمكـن  في ضـوء مـا أسـفر عنـه البحـث مـن نتـائج                 : ومقترحات البحث  توصيات :رابعا
 :تقديم التوصيات والمقترحات التالية

F١E          االهتمــام الكبيــر ببــرامج إعــداد معلمــي التربيــة الخاصــة علــى مــستوى مختلــف
 الخدمة بمـا يـستهدف تزويـدهم بالكفايـات المهنيـة األساسـية علـى نحـو         المسارات قبل   

 .يواكب التطورات المستحدثة في الميدان
F٢E                 توجيه اهتمام فائق لبرامج تدريب معلمي التربيـة الخاصـة أثنـاء الخدمـة لإلرتقـاء

 .بمستوى أدائهم من خالل تلبية احتياجاتهم التدريبية المتعددة والمتجددة
F٣E ــ رامج تــــدريب معلمــــي التربيــــة الخاصــــة أثنــــاء الخدمــــة علــــى   ضــــرورة ارتكــــاز بــ

  .احتياجاتهم التدريبية الفعلية
F٤E  ــرورة ــراءضـ ــا     إجـ ــة التـــي يحتاجهـ ــات المهنيـ ــول الكفايـ ــد مـــن البحـــوث حـ  المزيـ

وذلك بتناول الكفايات التخصصية لكل فئة مـن فئـات          المعلمون في مجال التربية الخاصة      
  .ذوي االحتياجات الخاصة
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 ـات المهـنـيـةيبجـامعـة المـلـك عبـد العـزيـز في ضـوء الكفـا
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 :مراجع البحث
 :المراجع العربية :أوالً 

قـضايا  : إعداد معلم التربية الخاصـة فـي ضـوء تحـديات األلفيـة الثالثـة              ):  "٢٠٠٣( عبد الرقيب    ،البحيري .١

ــة    ، "هامــة ــة الثالث ــة، جامعــة اإلمــارات   ، ٢٠٠٣ مــارس ١١ – ٩مــؤتمر أعــداد المعلــم لأللفي  كليــة التربي

 .العربية المتحدة

، رسالة ماجـستير غيـر منـشورة،        الكفايات األساسية الالزمة لمعلمي المعاقين    ): ١٩٨٨( أمل   ،التل .٢

 .كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية

التخطــيط إلعــداد معلــم ذوى االحتياجــات الخاصــة فــي مــصر فــي ضــوء   ):  ٢٠٠١(جمــال الــدين، نجــوى  .٣

 الـسنة  ،لمركز العربي للتعليم والتنميـة  ا،مجلة التربية والتنميةالتطورات الحديثة والواقع الميداني،   

 . ٥٠ – ١، العدد الخامس والعشرون،العاشرة

، الكويـت،  مناهج وأسـاليب التـدريس فـي التربيـة الخاصـة        ):  ٢٠٠٣( منى   ،الخطيب، جمال و الحديدي    .٤

 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع

دراســة اســتطالعية، . المهــارات الالزمــة لمعلمــي الــصم  فــى مدينــة الريــاض   ): ١٩٩٣( ســعيد ،دبــيس .٥

 .،جامعة المنيا، العدد األول، المجلد الحادي عشرالمجلة العلمية بكلية اآلداب

 أثر برنامج تدريبي توليفي أثناء الخدمـة علـى تنميـة الكفايـات     :)٢٠٠٩( عصام ، خالد ؛ شبل ،الرشيدي .٦

 كليــة ،نفــسيةمجلــة البحــوث التربويــة وال ،التدريـسية لمعلمــي العلــوم للــصم بالمرحلــة المتوسـطة  

 . العدد األول،السنة الرابعة والعشرون، جامعة المنوفية،التربية

تقيــيم الكفايــات الالزمــة لمعلمــي ذوى اإلعاقــة الــسمعية فــي محافظــة      ):  ٢٠٠٥( طــاهرة ،الرفــاعي .٧

 . كلية العلوم التربوية، عمان، الجامعة األردنيةورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر التربية الخاصة،عدن، 

الكفايات الالزمة للمعلـم فـي ظـل نظـام دمـج ذوى االحتياجـات الخاصـة        ):  ٢٠٠٤( خديجة  ،السباعي .٨

، القــاهرة، جامعــة عــين  "تكــوين المعلــم"المــؤتمر العلمــي الــسادس عــشر  فــي مــدارس العــاديين،  

 .٢٧٤ – ٢٣٧، ٢٠٠٤ يوليو ٢٢ – ٢١شمس من 
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 الــتعلم فــي ضــوء معــايير  تقيــيم كفايــات معلمــي الطلبــة ذوى صــعوبات ):  ٢٠٠٥( الــشمايلة ،ســمية .٩

، رســالة دكتــوراه غيــر  الممارســة المهنيــة المعتمــدة مــن مجلــس التالميــذ ذوى الحاجــات الخاصــة  

 .كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية ،منشورة

االحتياجات التدريبية وأولوياتها لدى معلمي ومعلمات التربية       ): ١٩٩٢( ضحى   ، أحمد و على   ،السويدي .١٠

 . العدد األول،السنة األولىمجلة مركز البحوث التربوية بجامعة قطر، قطر، الخاصة فى دولة

 . دار الفكر العربي،، القاهرةتدريبه-إعداده -كفاياته،لمعلم ا:)٢٠٠٦( رشدي ،طعيمة .١١

. دراســـة الكفايـــات الالزمـــة لمعلمـــى التالميـــذ المعـــاقين ســـمعيا): ١٩٩٨( عبـــد العزيـــز ،العبـــد الجبـــار .١٢

 ، العـدد الثـاني والعـشرون   ، جامعـة عـين شـمس    ،مجلة كليـة التربيـة     لديهم،   أهميتها ومدى توافرها  

 .٨٧-٤٧، )٣جزء(

مــؤتمر  ،الكفايــات التربويــة الالزمــة لمعلمــي العلــوم للمدرســة الــشاملة ): ٢٠٠٢( عبــد العلــيم ،محمــد .١٣

تحـديات الواقـع وآفــاق المـستقبل، المـؤتمر العلمــي     : التربيـة الخاصـة فــي القـرن الحـادي والعــشرين    

 .٦٧-٥٠سادس، كلية التربية، جامعة المنيا، ال

ــا فـــي األردن  ):  ١٩٩١( أحمـــد ،الغريـــر .١٤ ــاقين عقليـ ــذ المعـ ــالة الكفايـــات التربويـــة لمعلمـــي التالميـ ، رسـ

 . كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية،ماجستير غير منشورة

 الــوطن العربــي للقــرن إعــداد وتــدريب الكــوادر العاملــة فــي مجــال اإلعاقــة فــي): ١٩٩٨( عثمــان ،فــراج .١٥

 ١١-٨ ،المؤتمر العربي لالتحاد النوعي للهيئات العاملة في رعاية الفئات الخاصـة  الواحد والعشرين،   

 .، القاهرة١٩٩٨نوفمبر 

أثر برنامج تدريبي مقترح على كفايات معلمي التربية الرياضية في التعامل ):  ١٩٩٣( جاسر    ،نويران .١٦

ــاً فــي ا   ، رســالة ماجــستير غيــر  لمــدارس الحكوميــة فــي محــافظ إربــد  مــع الطليــة المعــاقين حركي

 . كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية،منشورة

 . دار الكتاب الجامعي،القاهرة، أسس بناء المنهج وتنظيماته: )١٩٩٢( محمد ، حلمي و المفتي،الوكيل .١٧



 

 
٧٢ 

 كفـــاءة النظـام التعليمـي لبـرنامـج الدبلـوم العالي في التربيـة الخاصـة
 ـات المهـنـيـةيبجـامعـة المـلـك عبـد العـزيـز في ضـوء الكفـا

 حسين بن عبد المجيد النجار.  د-خالد بن محمد الرشيدي .  د-عبد الحي بن أحمد السبحي . د.أ

 :المراجع األجنبية :ثانياً
18.  Blanton,L., Sindelar,P.,  Correa,V. ( 2006).Models and measures of 

beginning teacher quality, Special Education, 40(2), 115-127. 
19. Dingle,M., Falvey,M., Givner,C., & Haager,D.,(2004). Essential special and 

general education teacher competencies for preparing teachers for Inclusive 
Settings, Issues in Teacher Education,13(1),35-51. 

20. Endorsement Competencies for Deaf Education P-12, 2007 Standards for 
Deaf Education.Online: 
http://www.k12.wa.us/certification/profed/2007Standards/Deaf Education. 
PDF. 

21. Erbas, D., Tekin-Iftar, E., and Yucesoy, S., (2006). Teaching special 
education teachers how to conduct functional analysis in natural settings, 
Education & Training in Developmental Disabilities, 41(1), 28-36. 

22. Hasanbegovic, H., (2008). Competences of experts in integrative processes 
of deaf education, The Journal of International Social Research, 1(5), 
371 – 378. 

23. Kaufman, R.S. et al. (2003). Improving the sensitivity and responsibility of 
pre-service teachers toward young children with disabilities. Topics in 
Early Childhood Special Education,23(3) , 151-163. 

24. Lambe, J.,(2007).Student teachers, special needs and inclusion education:  
Reviewing the potential for problem-based, e-learning pedagogy to support 
practice. Journal of Education for Teaching International Research and 
Pedagogy, 33(3), 359-377. 

25. Luckner, L., (1991). Skills needed for teaching hearing impaired adolescents, 
American Annals of the Deaf, 136(5), 422-426. 

26. Luckner, L., Muir, G., Howell, J., Sebald, A., and Young, J., (2005). An 
examination of the research and training needs in the field of deaf education, 
American Annals of the Deaf, 150(4), 358-368. 

27. Petscher, E.S. & Bailey, J.S. (2006).  “Effects of training, prompting, and 
self-monitoring on staff behavior in a classroom for students with 
disabilities”, Journal of Behavior Analysis. Journal of Applied Behavioral 
Analysis,. Summer; 39(2): 215–226. 

28. Proposed Competencies for Special Education Teachers Working with 
Students with Autism Spectrum Disorders (ASD) – Working Draft , 
Minnesota Autism Project (2003).Online: 
http://education.alberta.ca/media/511995/autism.pdf  

29. Seonjin ,S., Brownell,M., Hirsch,E., (2004).Meeting the demand for highly 
qualified special education teachers during severe shortages,what should 
policymakers consider?, Journal of Special Education, 38(1). 1 56-61  

30. UNESCO (2005): http://portal.unesco.org/education/ United, Nations 
Decade of Education for Sustainable. 

31. Viadero, D (2006).Teacher licening debate found to echo in Asia:  
Comparison of training and Certification Cites Patterns and Parallels, 
Education Week, 25(33), 10-25. 

32. Wasbum-Mosel, L., (2006). Preparing special educators for secondary 
positions, Action in Teacher Education, 27(3) 29- 

 
@     @     @ 

 



. .- .- .

practice approved by the Board of pupils with special needs (Unpublished 

doctorial dissertation). College of Graduate Studies, University of Jordan. 

Al-Suwaidi, A. & Ali, D. (1992). Training needs and priorities among male 

and female special education teachers in Qatar. Journal of Educational 

Research Center, the University of Qatar, 1st year, No.1 . 

Tu‘aima, R. (2006). The teacher: competencies,  preparation and training.

Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi.  

Al-Wakeel, H., & Al-Mufti, M. (1992). Principles of building and organizing 

the curriculum. Cairo: Dar Al-Kitab Al-Jam‘i. 

@    @    @



Al- Khatib, J., & Al-Hadidi, M. ( 2003). Curriculum and teaching methods in 

special education. Kuwait: Al-Falah bookstore for Publishing and 

Distribution. 

Muhammad, A. (2002). The educational competencies needed for the science 

teachers in the comprehensive school. Special Education Conference in the 

21st century: Reality challenges and future prospects, 6th Scientific 

Conference, College of Education, University of Minya, pp. 50-67 . 

Nueran , J. (1993). The impact of proposed training program on the 

efficiencies of physical education teachers in dealing with the physical 

handicapped students in public schools in Irbid (Unpublished master's thesis). 

College of Graduate Studies, University of Jordan. 

Al-Rashidi, K., & Shibl, E. (2009). The impact of a synthesis training 

program during the service on the development of teaching competencies for 

the science teachers of the deaf in the intermediate school. Journal of 

Educational and Psychological Research, College of Education, University 

of Menoufia, the 24th year, No.1. 

Al-Rifa‘i, T. (2005). Evaluation of essential competencies for teachers of 

people with hearing disabilities in the governorate of Aden. Workpaper 

submitted to the Conference of Special Education, College of Education, 

Jordan University, Amman.

Al-Seba‘i, K. (2004). The essential competencies for the teacher under the 

system of integrating people with special needs in ordinary schools.  The 16th

Scientific Conference: "Forming the Teacher", Ain Shams University, Cairo, 

July 21-22, 2004, 237-274. 

Al-Shamaylah, S. (2005). Evaluation of the competencies of the teachers of 

students with learning disabilities in light of the standards of professional 



 

 كفـــاءة النظـام التعليمـي لبـرنامـج الدبلـوم العالي في التربيـة الخاصـة 
 ـات المهـنـيـةيبجـامعـة المـلـك عبـد العـزيـز في ضـوء الكفـا

 حسين بن عبد المجيد النجار.  د-خالد بن محمد الرشيدي .  د-مد السبحي عبد الحي بن أح. د.أ

List of References: 

 Al-Tal, A. (1988). Essential basic competencies for teachers of the disabled 

people (Unpublished master's thesis). College of Graduate Studies, University 

of Jordan. 

 Al-Abduljabar, A. (1998). Study of the essential competencies for teachers of 

hearing impaired pupils: Its importance and availability. Journal of the 

College of Education, Ain Shams University , (22), part 3, 47- 87. 

 Al-Buhairi , A. ( 2003). Special education teacher preparation in the light of 

the challenges of the third millennium: Important issues. The Conference of 

teacher preparation for the Third Millennium, March 9-11, 2003, College of 

Education, University of the United Arab Emirates. 

 Dubies, S. (1993). The Essential skills for teachers of the deaf in Riyadh: An 

exploratory study. The scientific journal of the College of Arts, Minia 

University, (1), Vol. 11. 

 Farraj, O. (1998). Preparing and training of the working team in the field of 

disability in the Arab world for the 21st century. The Conference of Arab 

Qualitative Union for the Working Bodies in the Special Needs Care, 8-11 

November 1998, Cairo. 

 Al-Ghurair, A. (1991). The educational competencies of the teachers of 

mentally handicapped students in Jordan (Unpublished master's thesis). 

College of Graduate Studies, University of Jordan. 

 Jamal Al-Din, N. (2001). Planning for the preparation of Special Needs 

teacher in Egypt in light of the recent developments and the reality of the 

field. Journal of Education and Development, the Arab Center for Education 

and Development, the 10th  year, (25), 1-50.  



The Efficiency of the Educational System of the Program of High Diploma in 
Special Education at King Abdulaziz University in the Light of Professional
Competencies 
Prof. Dr. Abdulhai Ibn Ahmad Al-Subaihy   

Professor of Curriculum and Teaching Methods, Educational Graduate 
Program, King Abdulaziz University 
Dr. Khalid Ibn Muhammad Al-Rashidy   

Associate Professor of Curriculum and Teaching Methods of special needs 
students Institute of Educational Studies and Research, Cairo University 
Educational Graduate Program, King Abdulaziz University 
Dr. Hussein Ibn Abdulmajeed Al-Najjar 

Associate Professor of Special Education "Learning Disabilities" 
Educational Graduate Program, King Abdulaziz University 

Abstract: 

The current research aims to assess the efficiency of the educational system of 
the program of high diploma in special education through identifying the 
professional competencies gained by graduates who work as teachers in the 
special education institutes and programs. The research team has developed a list 
of professional competencies that should be available in the special education 
teachers, a scale to determine the availability of the professional competencies in 
the special education teachers in the cognitive and affective domain, and a  
performance observation checklist to determine the professional competencies of 
the special education teachers in the Psychomotor domain. The research sample 
consists of (44) graduates of High Diploma in Special Education working as 
teachers in special education institutes and programs in Jeddah, Makkah, Taif, 
and Allayth in the tracks of hearing impairment, mental disability, learning 
disabilities, emotional disturbance and autism disorder, and visual impairment. 
Through the statistical treatment and analysis of results using the analysis of 
variance (ANOVA) and  (T) test of the same sample, the results of research 
reveals that the graduates of High Diploma in Special Education in all tracks 
have a high level of cognitive and affective professional competencies since (T) 
calculated value is (54.71), with significance level less than 0.005, and average 
of (2.5176) degrees out of (3) degrees as measured by  the scale of professional 
competencies. Professional competencies in the Psychomotor domain is also 
available very significantly as measured by the performance observation 
checklist since the calculated value of (T) is (45.655) which is larger than the 
tabular value of (T), with significance level less than 0.005, and average of 
(2.0493) degrees out of (3) degrees. The results also shows that professional 
competencies related to personal characteristics of special education teachers 
ranks first according to the results of professional competencies scale and 
performance observation checklist, whereas the professional competencies in 
using educational methods and technological innovations in teaching students 
with special needs ranks eighth and the last according to the results of the 
performance observation checklist. Moreover, the professional competencies of 
measuring and assessing students with special needs ranks last according to the 
results of professional competencies scale. 



 

 
 
 

 

أثر تدريس مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية 
باستخدام القصة التاريخية فى تنمية بعض المفاهيم 

 الصف األول  طالبىالتاريخية والقيم االجتماعية لد
 المتوسط بمحافظة األحساء بالمملكة العربية السعودية
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أثر تدريس مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية باستخدام القصة التاريخية فى  

 الصف األول  طالبىتنمية بعض المفاهيم التاريخية والقيم االجتماعية لد
 لمملكة العربية السعوديةالمتوسط بمحافظة األحساء با

 
 ي عبد اهللا الشاذلإبراهيم عادل .د 

  األزهرةجامع - كلية التربية -المناهج وطرق التدريس قسم 
 
 
 

 :ملخص البحث 
   يهــدف هــذا البحــث إلــى تنميــة بعــض المفــاهيم التاريخيــة والقــيم االجتماعيــة لــدى طــالب الــصف األول    

لباحـــث بتحليـــل كتـــاب الدراســـات االجتماعيـــة والوطنيـــة المتوســـط باســـتخدام القـــصة التاريخيـــة ، وقـــام ا

 ٠لمعرفة مدى توافر المفاهيم التاريخية والقيم االجتماعية فيه 

بلغـت نـسبة المفـاهيم التاريخيـة والقـيم          "   مكـة    فـي  النبـي حيـاة   "  وأشارت نتائج التحليل إلـى أن وحـدة         

 ، وفى وحدة الخلفـاء الراشـدين        %٣٢٬٥بلغت  " المدينة   في النبيحياة  "  ، وفى وحدة     %٣١٬٥االجتماعية فيها   

 ، ومــن هنــا نجــد أن المفــاهيم التاريخيــة والقــيم االجتماعيــة اختلفــت مــن وحــدة إلــى أخــرى ، بــل   %٣٦بلغــت 

 ٠خر داخل الوحدة آ موضوع إلىاختلفت من موضوع 

اريخية ، وتم تطبيـق     وقام الباحث بإعادة صياغة وحدة الخلفاء الراشدين باستخدام أسلوب القصة الت          

اختبار المفاهيم التاريخية ومقياس القيم االجتماعية على عينة عشوائية من طالب مدرسة لبيـد بـن ربيعـة      

ــاً تــم تقــسيمهم إلــى مجمــوعتين األولــى تجريبيــة والثانيــة ضــابطة ،      ) ٨٠(بمدينــة الهفــوف ، بلــغ عــددها    طالب

بــين طــالب المجموعــة التجريبيــة ) ٠٬٠١(نــد مــستوى  عإحــصائيةوأشــارت النتــائج إلــى وجــود فــروق ذات داللــة  

 اختبار المفاهيم التاريخية لصالح طـالب المجموعـة التجريبيـة ، كمـا وجـدت           فيوطالب المجموعة الضابطة    

بـين طـالب المجموعـة التجريبيـة وطـالب المجموعـة الـضابطة              ) ٠٬٠١( عند مـستوى     إحصائيةفروق ذات داللة    

 ٠الح طالب المجموعة التجريبية  مقياس القيم االجتماعية لصفي



 

 
 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٨١

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 :مقدمة
 ممـا  ، شـتى المجـاالت    فـي  يشهد العالم اليوم إنتاجا معرفيـا نتيجـة التطـور المتـسارع             

أفرز الكثير من الحقائق والمعارف التي شكلت تحديا أمـام األنظمـة التعليميـة ووسـيلتها             

لمـا تتميـز بـه مـن          ، وعلى رأسها مناهج الدراسات االجتماعيـة والوطنيـة        ،المناهج التعليمية 

 .مية للمعارفطبيعة تراك

حد الركائز األساسية في تطـوير المجتمعـات   أولذلك أصبح تطوير التعليم باعتباره          

 وقـــد . حتــى تــستطيع الــدول مواجهــة تلــك التغيــرات      ، ضــروريا اًومواجهــة التغيــرات أمــر   

ــرات التــي حــدثت       ــسنوات نتيجــة التغي  عناصــر فــي  تطــويراً، المجتمــعفــيشــهدت هــذه ال

ستراتيجيات وأساليب تدريس بغية الوصول إلى أكثرهـا      إا فيها من    المنظومة التعليمية بم  

 الـذي يواجـه تحـديا    ، وبالتالي فالعبء األكبر داخل هذه المنظومة يقع على المعلـم         ،مةءمال

 بحيــث يجعــل المــتعلم مــشاركا   ، قدرتــه علــى توجيــه الــتعلم ورعايتــه  فــيحقيقيــا يتمثــل  

 فتصبح عملية لهـا قيمتهـا    ،لية التعلم طبيعتها   ويعيد لعم  ، فيه وساعيا لتحقيق ذاته    يجابياًإ

 . قادرا فيها على العطاء والمشاركة،لدى المتعلم

 فـي والتاريخ كأحد العلـوم اإلنـسانية يـسهم بمـا لـه مـن طبيعـة وإمكانيـات متعـددة                       

 حيــث ، المجتمــع الــذي يعيــشون فيــهفــيإعــداد جيــل مــن الــنشء ليكونــوا أعــضاء نــافعين  

 علــى المــتعلم  ينبغــى، تجــسد حقــائق ومعــارف التــاريخ التــييم يتــضمن هــيكال مــن المفــاه 

 بمـا  ، تكـوين شخـصية الناشـئة   فـي  لها  دور كبير      التي فهو من المواد الدراسية      ،اإللمام بها 

يجابية التعلم وسعيه لتحقيق ذاته، وبما يـوفره        إ من معلومات ومواقف تساعد على       هيهيئ

محمـــد ( . وثقافيـــاً واجتماعيـــاًادياً واقتـــص المجتمـــع سياســـياً فـــيلـــه مـــن حقـــائق تجـــرى    

 )١٢١، ص١٩٨٩،السكران

 التــيلــى إكــساب المــتعلم المفــاهيم والحقــائق واالتجاهــات إفمــنهج التــاريخ يهــدف    

 مــن خــالل فكــرة صــحيحة عــن تطــور    ، بــالمجتمع الــذي يعــيش فيــه  تتــصل اتــصاال مباشــراً 

  فهى مادة لها طبيعتها الخاصة ،مجتمعه
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دام القصة التاريخية فى تنمية بعض المفاهيم التاريخية أثر تدريس مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية باستخ
  الصف األول المتوسط بمحافظة األحساء بالمملكة العربية السعودية طالبىوالقيم االجتماعية لد

  يبراهيم عبد اهللا الشاذلإعادل . د 

 حتـى يـستطيع المـتعلم       ، وأسـاليب تدريـسها    ، بنـاء مناهجهـا    يفـ  ينبغي مراعاتهـا     التي

 دراســـتها بـــسهولة ويـــسر ويــتمكن مـــن اســـتيعاب المفـــاهيم األساســـية  فـــياالســتمرار  

ــا  و،للمـــادة ــا وتنمـــو لديـــه    مـ ــا مـــن مفـــاهيم فرعيـــة وإدراك طبيعـــة العالقـــة بينهـ يـــرتبط بهـ

 )٣،ص٢٠٠٢،أشرف عبد اللطيف(االتجاهات االيجابية نحو دراسة مادة التاريخ 

 فـي  إال أنهـا بحكـم مـا يتبـع       ،هـذه المـادة      تتـصف بهـا      التـي يجابيـات   إلوعلى الرغم مـن ا    

تدريسها من طرائق وأساليب تدريس بعدت هذه المادة عن هذه االيجابيات ويرجع ذلـك      

 فــي تبــدو جافــة، يجعلهــا دائمــا مــن المــواد الدراســية غيــر المرغــوب  التــيالــى طبيعــة المــادة 

 بعيــدة عــن مــدارك المتعلمــين وهــذا مــا أكدتــه  ،ن مفاهيمهــا تبــدو جافــة حيــث ا،دراســتها

، ١٩٩٨، يحــي عطيــة ١٩٩٧، محمــد الــسيد ١٩٩٢بعــض الدراســات مثــل دراســة علــى الجمــل 

 .٢٠٠٢عادل الشاذلي 

ومــن هنــا جــاءت فكــرة التركيــز علــى تعلــم المفــاهيم التاريخيــة كأحــد الحلــول علــى   

 المفــاهيم التاريخيــة احــد األهــداف الرئيــسة    وأصــبحت فكــرة تعلــم ،جفــاف مــادة التــاريخ 

 فهـــى تـــساعد علـــى التفـــسير ، اذ يحقـــق تعلمهـــا فائـــدة كبيـــرة للمـــتعلم ،لمنـــاهج التـــاريخ

لـى معـارف وحقـائق بقـدر مـا يحتـاج           إ هـذا العـصر ال يحتـاج         في فالمتعلم   ،ؤوالتخطيط والتنب 

ــتمكن باســتخدام مــا لديــه مــن مفــاهيم     إ فالحقــائق  ، المواقــف الجديــدة فــيلــى مــستوى ال

ن العمليـة يجـب أال تكـون    أعلـى   ،ن نتعلمها من خالل السرد والتـذكر أوالمعلومات يمكن   

ــه هــو تعلــم طرائــق تكــوين        ، حــد ذاتهــا فــي هــدفاً  وإنمــا الهــدف الكــامن مــن وراء هــذا كل

أحمـــــد ( المواقـــــف التـــــي لـــــم يـــــسبق معرفـــــة شـــــيء عنهـــــا  فـــــيالمفـــــاهيم وتطبيقهـــــا 

 ).١٢٠،ص١٩٩٧اللقانى،

مــن أن تعلــم مفــاهيم  ) ١٩٩٦(يتفــق مــع دراســة عبــد الــرحمن الــشعوان    ولعــل ذلــك 

 حيـث يمثـل المفهـوم       ،التاريخ يشكل ضرورة كبيـرة حتـى يـتعلم التالميـذ بـصورة سـليمة              

 كمـا   ، تكـون التعميمـات والمبـادئ      فـي   ألنه يعتبر أساساً   ، العملية التعليمية  في أسمى   هدفاً

  .ورة جيدةأنها تساعد على توظيف الخبرات التعليمية بص
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 الوقـت الحاضـر   فـي  تعتـرى حيـاة بعـض الـشعوب     التـي  مـن مظـاهر الخلـل     ولعل كثيـراً  

 ،لـى غيـاب القـيم   إ وتعاطى المخدرات إنما يعـود بالدرجـة األولـى    ،وانتشار الجريمة ،كالعنف

 والتـي  ، العـصر الحـالي  فـي لـى تأصـيل القـيم لـدى أبنـاء المجتمـع        إوقد أصبحت الحاجة ماسة     

بعــض فيمــا يــسمى بعــصر األقمــار     علــى  بعــضها اًلمجتمعــات منفتحــ أصــبحت فيــه هــذه ا  

 .لى تغير كثير من الثوابت والمعتقداتإالصناعية والذي أدى 

 وفضال عن غيـاب     ، بالدنا يمر بأزمة عاصفة    فيويشير الواقع الراهن إلى أن تعلم القيم        

إلنـسان يـنم     بـين مؤسـسات بنـاء ا        صـارخاً  ن هنـاك تناقـضاً    إ ف ،الوعي بأهمية تدريس القيم   

 ، موسـى في مـصط ،عبـد الفتـاح حجـاج   (عن غيـاب تـصور كلـى واضـح لبنـاء اإلنـسان العربـي              

  .)١٦، ص١٩٩٨

 وتحديــد أهــدافها بدقــة  ،وهنــاك كثيــر مــن المقــررات الدراســية إذا أحــسن إعــدادها     

 تأصيل القيم لدى التالميذ بإكسابهم هـذه القـيم وتنميتهـا            في يجابياًإ ن تؤدى دوراً  يمكن أ 

 إلــىباإلضــافة لــى الجانــب المعرفــي  إ التعلــيم موجهــة فــي حيــث يالحــظ أن العنايــة  ،هملــدي

ن تعلـيم القـيم   إ درجـة تجعلنـا نقـول        إلـى  أما الجانب الوجداني فقد أهمل       ،المهارىجانب  ال

 معظــم محــاوالت  فــي -أيــضا–نهــا غائبــة  إ نظــم التعلــيم الحاليــة و فــيصــار فريــضة غائبــة  

 ).٢١، ص١٩٩١،حمد المهدي عبد الحليمأ(ت المعنية التطوير التي تقوم بها الجها

 فــيوقــد الحــظ الباحــث مــن خــالل إشــرافه علــى بعــض مجموعــات التربيــة العمليــة         

 أن االهتمـــام ينـــصب علـــى الحـــظ ،محافظـــة األحـــساء ومـــن خـــالل احتكاكـــه بـــالمعلمين

 مع   حفظ واستظهار التالميذ للحقائق والمعلومات والمفاهيم      فيالجانب التحصيلى ممثال    

 وذلــك علــى ، الجانــب الوجــداني بمــا يــشمله مــن ميــول واهتمامــات وقــيم فــيتقــصير واضــح 

 أهـداف مـادة   فـي   ويظهـر ذلـك جليـاً   ،الرغم من التأكيـد المـستمر علـى أهميـة هـذا الجانـب            

ــاريخ بــصفة خاصــة      ــة المتوســطة  فــيالدراســات االجتماعيــة بــصفة عامــة والت  فــي المرحل

 .السعوديةالعربية المملكة   
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 نزالــوال ي المــدارس يالحــظ أن المعلمــون فــيلــى واقــع تــدريس مــادة التــاريخ إوبــالنظر   

 ،ممــا جعــل تعلمهــا يتــسم باللفظيــة واإللقــاء ، التــدريسفــييــستخدمون الطــرق التقليديــة 

 كمـا أن المعلمـين ال       ، معظـم الحـاالت سـلبيين      فـي ، وأصـبحوا    الطـالب فانعكس ذلك على    

مما جعل المتعلمين يشعرون بالملل والنفـور    ،يثةيهتمون باستخدام أساليب تدريس حد    

ــاريخ   ــادة التـ ــة مـ ــن دراسـ ــعوبة    ،مـ ــون صـ ــد المتعلمـ ــة يجـ ــبحت جافـ ــا أصـ ــي ألنهـ ــافـ  ، فهمهـ

 فهــم فــي وطريقــة التــدريس مــن أهــم العوامــل المــؤثرة    ،واســتيعاب المفــاهيم التاريخيــة 

 ،يل التالميــذ فمــن المهــم إعــادة النظــر فيهــا لالرتقــاء بمــستوى تحــص  وســلباً إيجابــاًالطــالب

 .وتنمية ميولهم واستعداداتهم

 ،ة أسـلوب القـصة التاريخيـ    إلـى التـشويق واإلثـارة    ي تـؤد  التـي  ولعل مـن أهـم األسـاليب        

 المدرســة ويقبــل المتعلمــون  فــي وتعتبــر القــصة التاريخيــة مــن النــشاطات األكثــر انتــشاراً  

ثناء أ في ،حصة النشاط  في المرحلة االبتدائية والمتوسطة على قراءتها       فيعليها ال سيما    

 قـراءة القـصة   في ويعود هذا اإلقبال لما يجدونه ، مركز مصادر التعلم في أو   ،وقت فراغهم   

أحمــد (. ومالءمتهــا لميــولهم ، إضــافة إلــى مخاطبــة القــصة لعــواطفهم    ،مــن متعــة وفائــدة  

 )١٦،ص١٩٨٤اللقانى، وبرنس رضوان، 

 التالميــذ ممــا يجعــل الحاجــة وقــراءة القــصة تحقــق العديــد مــن األهــداف التربويــة لــدى 

   .ماسة فعال إلتاحة الفرصة لهم لقراءة القصص التي يحبونها كلما كان ذلك ممكناً

 وترســيخ القــيم المعنويــة لــدى    ،والقــصة أســلوب مالئــم لتأكيــد المفــاهيم المرغوبــة     

 وذلك عن طريق استثارة مـشاركتهم العاطفيـة لنمـاذج الـسلوك التـي تقـوم                 ،المتعلمين

 . والمواقف التي تصورها،قديمهاالقصة بت

ن الدراسـة الحاليـة سـتحاول اسـتخدام أسـلوب القـصة بهـدف تنميـة تحـصيل                   إولذا ف 

تالميذ الصف األول المتوسط للمفاهيم التاريخيـة والقـيم االجتماعيـة التـي يتـضمنها مقـرر                 

 .الدراسات االجتماعية والوطنية
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  طـالب عية علـى عينـة مـن   ومما يدعم هـذه المـشكلة قيـام الباحـث بدراسـة اسـتطال         

ــددها     ــغ عـ ــط بلـ ــصف األول المتوسـ ــاً) ٤٠(الـ ــ طالبـ ــة أبـ ــة   ى بمدرسـ ــصديق بمحافظـ ــر الـ  بكـ

ــاهيم التاريخيـــة والقـــيم      األحـــساء، وذلـــك بهـــدف التعـــرف علـــى اكتـــساب التالميـــذ للمفـ

 اللــذين حــصلوا علــى علــى أقــل مــن   الطــالب أن  عــن وأســفرت نتــائج الدراســة ،االجتماعيــة

ــغ عــددهم  ) %٥٠( ــاً ٢٩بل ــة  ) %٧٢( أي بنــسبة طالب ــة االســتطالعية طــالبمــن جمل  ، العين

 اكتـساب   فـي  الصف األول المتوسـط      طالب مستوى   فيويشير هذا إلى أن هناك انخفاض       

   .المفاهيم التاريخية والقيم االجتماعية

 :   مشكلة الدراسة
ــتلخص مــشكلة البحــث فــي ضــعف اكتــساب المفــاهيم التاريخيــة وغيــاب القــيم           ت

 الـصف األول المتوسـط،      طـالب ماعية في مقرر الدراسـات االجتماعيـة والوطنيـة لـدى            االجت

 : التاليىويمكن صياغة المشكلة في السؤال الرئيس

 الــصف األول  طــالبكيــف يمكــن تنميــة المفــاهيم التاريخيــة والقــيم االجتماعيــة لــدى 

 ؟المتوسط بمحافظة األحساء بالمملكة العربية السعودية

 : السؤال األسئلة التالية  ويتفرع من هذا

 مقـــرر الدراســـات االجتماعيـــة فـــيمـــا المفـــاهيم التاريخيـــة التـــي ينبغـــي توافرهـــا  -١

 ؟والوطنية للصف األول المتوسط

ــا     -٢ ــة التـــي ينبغـــي توافرهـ ــيم االجتماعيـ ــا القـ ــيمـ ــة  فـ ــات االجتماعيـ ــرر الدراسـ  مقـ

 ؟والوطنية للصف األول المتوسط

 فـــي تنميـــة المفـــاهيم ) اهللا عـــنهمرضـــي الخلفـــاء الراشـــدين (مـــا فاعليـــة وحـــدة  -٣

  ؟ الصف األول المتوسط طالبالتاريخية باستخدام القصة لدى

 تنميــــة القــــيم فــــي ) اهللا عــــنهم رضــــيالخلفــــاء الراشــــدين (مــــا فاعليــــة وحــــدة  -٤

 ؟ صف األول المتوسط طالباالجتماعية باستخدام القصة لدى
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 :هدف البحث
 :يهدف هذا البحث إلى 

ام أسلوب القصة فـي تـدريس الدراسـات االجتماعيـة والوطنيـة        قياس فاعلية استخد  

 . تنمية بعض المفاهيم التاريخية والقيم االجتماعية للصف األول المتوسطفي

 :أهمية البحث
 : فيما يليالبحث تبرز أهمية 

ثر اسـتخدام القـصة فـي تنميـة بعـض المفـاهيم التاريخيـة والقـيم         أالكشف عن   -

 . الدراسات االجتماعية والوطنية مادة فيألول المتوسط  الصف اطالباالجتماعية لدى 

 فــي مــادة ) اهللا عــنهم رضــيالخلفــاء الراشــدين (إعــداد بعــض موضــوعات وحــدة  -

 يمكـن أن يحفـز بـه         وهـذا يقـدم نموذجـاً      ،التاريخ للصف األول المتوسط باسـتخدام القـصة       

 . التدريسفي معلم التاريخ 

إدارة التعليم بمحافظة األحساء بـأدوات   فيتزويد القائمين على تدريس التاريخ    -

 ممـا يـساعد علـى تطـوير تـدريس           ،مناسبة لتنميـة المفـاهيم التاريخيـة والقـيم االجتماعيـة          

 . المرحلة المتوسطةفيالتاريخ 

 : حدود البحث      
 :يقتصر البحث الحالي على ما يلي

 رضـي اشـدين   الخلفـاء الر  (موضـوعات وحـدة      تم إعادة صياغة     :الحدود الموضوعية     

 وذلك لـوفرة    ،الوطنية للصف األول المتوسط    االجتماعية و   من مقرر الدراسات   )اهللا عنهم 

  .الوحدة فيالمفاهيم التاريخية والقيم االجتماعية 

 الـصف األول المتوسـط مـن     طـالب  ختيـار عينـة عـشوائية مـن        تـم ا   :نيـة االحدود المك 

 .ظة األحساءبمدينة الهفوف بمحافمدرسة لبيد بن ربيعة المتوسطة 

 الفـصل   فـي  خـرة اآل تم تطبيق أدوات البحث خالل شـهر جمـادى           :الحدود الزمنية        

 . هـ١٤٣٣ من عام الثاني الدراسي
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 : فروض البحث

طـــالب  المجموعـــة التجريبيـــة وطـــالبال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين  -١

 . التاريخية للمفاهيميختبار التحصيللالالمجموعة الضابطة في القياس القبلي 

ــستوى      -٢ ــد مـ ــصائية عنـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــد فـ ــين.) ،.١(توجـ ــالببـ  المجموعـــة  طـ

  المجموعــة الــضابطة فــي القيــاس البعــدى الختبــار المفــاهيم التاريخيــة    طــالبالتجريبيــة و 

 .لصالح طالب المجموعة التجريبية

 طــالب المجموعــة التجريبيــة و طــالب  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين      -٣

 .وعة الضابطة في القياس القبلي لمقياس القيم االجتماعيةالمجم

ــستوى      -٤ ــد مـ ــصائية عنـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــد فـ ــين .)،.١( توجـ ــالب بـ المجموعـــة طـ

 المجموعــة الــضابطة فــي القيــاس البعــدى لمقيــاس القــيم االجتماعيــة     طــالبالتجريبيــة و 

 .لصالح المجموعة التجريبية

ــستوى      -٥ ــد مـ ــصائية عنـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــد فـ ــين .) ،.١(توجـ ــالب بـ المجموعـــة طـ

 . القياس القبلي والبعدى الختبار المفاهيم التاريخية لصالح االختبار البعدىفيالتجريبية 

ــستوى      -٦ ــد مـ ــصائية عنـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــد فـ ــين .) ،.١(توجـ ــالببـ  المجموعـــة طـ

 .قياس البعدىال القياس القبلي والبعدى في مقياس القيم االجتماعية لصالح فيالتجريبية 

 :    أدوات البحث 
 : األدوات التاليةي     يستخدم البحث الحال

   . الصف األول المتوسططالباختبار المفاهيم التاريخية لإعداد  -

   . الصف األول المتوسط لطالبمقياس القيم االجتماعية إعداد  -
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 :مواد المعالجة
خدام  باســت) اهللا عــنهم رضــيالخلفــاء الراشــدين  ( وحــدة إعــادة صــياغة موضــوعات  

 .القصة في ضوء طبيعة المفاهيم التاريخية والقيم االجتماعية المستهدف تنميتها

 : يستخدم البحث:منهج البحث

 ) اهللا عـــنهم  رضـــي  الخلفـــاء الراشـــدين   (المـــنهج التجريبـــي لتحديـــد فاعليـــة وحـــدة      

 باســتخدام القــصة التاريخيــة لتنميــة المفــاهيم التاريخيــة والقــيم االجتماعيــة باإلضــافة إلــى 

الطريقة الـسائدة فـي المـدارس والمقارنـة بينهمـا مـن خـالل نتـائج التـدريس للمجمـوعتين                     

  .التجريبية والضابطة

 : فيما يلى عرض ألهم المصطلحات التالية:مصطلحات البحث    

 أو    بأنه تصور عقلي يعطى اسماً      )م٢٠٠٠( يعرفه عطية هجرس     :المفهوم التاريخي  

ــزاً ــاهرة أو حـــدث   رمـ ــى ظـ ــدل علـ ــصائص     ليـ ــع الخـ ــه عـــن طريـــق جميـ ــتم تكوينـ ــين ويـ معـ

 .المشتركة ألفراد هذه الظاهرة أو الحدث

  تصور عقلـي لعالقـات بـين أحـداث أو أشـياء أو حقـائق مكونـة                   ه بأن :ويعرفه الباحث 

 الصف األول المتوسط بمحافظة األحساء مـن خـالل الخـصائص المـشتركة لتلـك                طالبل

 .ن عنه بكلمات محددة ودقيقةاألحداث أو األشياء أو الحقائق ويعبرو

   :القيم االجتماعية
ــا  ــر (  يعرفهـ ــياء زاهـ ــا )ضـ ــع    "  بأنهـ ــصية مـ ــه الشخـ ــصلة تفاعـــل اإلنـــسان بإمكاناتـ محـ

" متغيرات اجتماعية وثقافية معينة وأنها محدد أساسي من المحددات الثقافية للمجتمع            

 .)٢٨، ص١٩٩٦،ضياء زاهر(

قدات ووجهات نظر ومشاعر وأهداف يعتز بهـا   بأنها معت :وعرفها اللقانى وآخرون       

الفــرد بعــد أن يختارهــا دون غيرهــا بعــد تفكيــر ومفاضــلة بينهــا وبــين بــدائل أخــرى فهــي            

ــة    ــياء ماديـ ــايير ،موجهـــات أو محركـــات للـــسلوك االنـــســــــــــانى وليـــست أشـ ــا معـ  ولكنهـ
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ويحــافظ للــسلوك يختارهــا الفــرد ويوافــق عليهــا ويــوقن بهــا ويلتــزم ويعــيش بمقتــضاها       

 .)١٦٧، ص ١٩٩٠،أحمد حسين اللقانى وآخرون(عليها 

   ويرى الباحث أن القيم االجتماعية هي عبارة عن مفاهيم أو حقائق أو مبـادئ وردت               

 كتــب الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة بــصورة مباشــرة وغيــر مباشــرة تــنظم وتوجــه  فــي

لـي األشـياء بأنهـا مرغـوب         المواقف االجتماعية تجعله يصدر أحكامـا ع       فيسلوك التلميذ   

    .فيها وغير مرغوب فيها

 : للبحثفي والفلسالنظري اإلطار
يعد تعليم المفـاهيم مـن أهـم األهـداف التربويـة فـي جميـع          :المفاهيـم التاريخيــة : أوال

مـــستويات التعلـــيم ولـــذلك يعمـــل المعلمـــون وخبـــراء المنـــاهج فـــي دأب ومثـــابرة لتحديـــد  

تعلمها التالميذ والطالب في مراحل التعليم المختلفـة، بـل إنهـم    المفاهيم التاريخية التي  ي  

 .يبذلون جهودا كبيرة لتطوير المواد التي تكفل لهم النجاح في تعليم المفاهيم

 :وتتعدد تعريفات المفهوم التاريخي إلى تعريفات عدة منها

ــي الجمــل ،أحمــد حــسين اللقــاني   (تعريــف ــه )١٧٢ ص ،١٩٩٦، عل ــه    بأن ــر عن ــد يعب تجري

  . مختلفةكلمة أو رمز يشير إلي مجموعة من األشياء أو األنواع التي تجمع فئاتب

بأنه سلـسلة مـن االسـتدالالت     )٣ ص  ،٢٠٠٠ ، صادق يسريه ،زكريا الشربيني  (وتعريف

 تحديـد فئـة معينـة       ىتشير إلي مجموعة من الخصائص المالحظة لـشيء أو حـدث يـؤدي إلـ              

 . ير ملحوظةتستتبعها استدالالت إضافية من خصائص غ

 بأنـه تـصور عقلـي يقـوم علـى إيجـاد عالقـات بـين                 :ويعرف الباحـث المفهـوم التـاريخي      

 الصف األول المتوسط من خالل خصائص مشتركة بـين    لطالباألحداث واألشياء يكونه    

 . يعبرون عنها بكلمات واضحة ومحددة بعينهاو األشياء واألحداث والحقائق 

ــة   ــاهيم التاريخيــ ــصنيف المفــ ــ:تــ ــة  تتميــ ــات االجتماعيــ ــاريخ  -ز الدراســ ــة التــ  -خاصــ

عرفيـة وتتعـد    م البنيـة ال   فـي   أساسـياً   تعتبـر مكونـاً    التيباشتمالها على العديد من المفاهيم      
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 يـتم بهـا   التيالمفاهيم من حيث نوعها كما تختلف فيما بينها باختالف المصدر والطريقة       

 :  ونذكر بعض التصنيفات التالية ،المفهوم

 )٤٥-٤٤ ص ص ،١٩٨٣ :سليمان الجبر و سر الختم(  تصنيف:التصنيف األول

 :     تتضمن الدراسات االجتماعية األنواع التالية من المفاهيم

 أو دقــة، ويــشمل المفــاهيم التـــي     وهــو أكثــر المفـــاهيم تحديــداً   ، مفهــوم إدراكــي  -١

تنطبــق علـــى أفكــار خاصـــة، ومواقــف وأزمنـــة، أو مجموعــة مـــن المعلومــات، ومـــن أمثلتـــه      

 .  حكم وراثي-استعمار: هيممفا

 يمكن تنميته من خالل المعلومات األولـي واألخيـرة، ويتـألف مـن              ،مفهوم تجريدي  -٢

 . جيل: مفاهيم جامدة، ومن أمثلته

 :  حسب الحالة التي تتركب منها خصائصه، ويتألف من مفهومين، مفهوم حالي-٣

  .مثل مفهوم الساللة ، مفاهيم منفصلة-

 .ثل مفهوم ثورة  م،مفاهيم مندمجة-

 . الوالء–التعاون :  مثل،والمفاهيم القيميةالوزارة، : مثل ، المفاهيم الوظيفية -٤ 

 )٣٢٢،ص ١٩٨٨، جمال اليوسف،جودت سعادة(تصنيف: التصنيف الثاني

 :     تتضمن الدراسات االجتماعية األنواع التالية من المفاهيم

 وكثير منها غير محدد، بل تحتمـل        وهي مفاهيم معقدة ومجردة،   ،مفاهيم الوقت  -١  

 . العصور الحديثة،عهود اآلباء: التفسيرات المتعددة، مثل مفهومي

 وهي تشبه في تعقيدها مفاهيم الوقـت، ويكثـر اسـتخدامها فـي          ،مفاهيم المكان  -٢ 

 .   دوائر العرض–خطوط الطول : الجغرافيا بصفة خاصة مثل مفهومي

 مـساعدات  –دولـة ناميـة    : يثا، مثـل مفهـومي     وهي قد ظهرت حـد     ،مفاهيم جديدة  -٣ 

 . أجنبية

  )٢٤٤،ص  ١٩٩٠:أحمد حسين اللقاني(تصنيف : التصنيف الثالث

 :    تتضمن الدراسات االجتماعية األنواع التالية من المفاهيم
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 .  بحر-نهر:  تعد أسهل أنواع في العملية التعليمية، ومن أمثلتها،مفاهيم مادية -١ 

أكثر صـعوبة مـن النـوع األول، وتكمـن صـعوبتها فـي أن معانيهـا                 ،   مفاهيم مجردة  -٢ 

  . عدالة–ديمقراطية :  الخبرات أو المالحظات المباشرة، ومن أمثلتها منتذهب ألبعد

    : ويرى الباحث أن المفاهيم تصنف إلى تصنيفات عدة هي

 .  مفاهيم تاريخية-١   

 . مفاهيم جغرافية-٢   

 .  مفاهيم سياسية-٣   

 . مفاهيم اجتماعية-٤   

 .مفاهيم اقتصادية -٥

أن المفـــاهيم التاريخيـــة أكثـــر أنـــواع بـــوفـــي ظـــل التـــصنيفات الـــسابقة يمكـــن القـــول 

 الرتباطهــا بالــصورة العقليــة، ممــا    ، نظــراً وجمــوداًمفــاهيم الدراســات االجتماعيــة جفافــاً   

ى مختلــف  للعمــل علــى تنميتهــا لــدى المتعلمــين علــ   خاصــاً وإعــداداًكبيــرةيتطلــب جهــودا 

 .المراحل التعليمية

 :أهمية تعلم المفاهيم في التاريخ
يعد تعلم المفاهيم على المستوي التربوي من أهم التحديات التي تواجه العاملين فـي              

 في أهداف التربية من الحفظ واالستظهار إلـى   حيث إن هذا يقتضى تغييراً   ،تدريس التاريخ   

      .شتى نواحي الحياة للتغير الهائل في الفهم واإلبداع نظراً

وانطالقــا مــن طبيعــة التــاريخ ومفاهيمــه وأهدافــه اتجــه المتخصــصون والدارســون نحــو 

 الوقـــت المخـــصص زيـــادةاالهتمـــام بتدريـــسه، وذلـــك مـــن خـــالل تطـــوير طـــرق تدريـــسه، و

 فبرزت دراسات وبحوث عديدة تدور في فلك مفاهيمه التي تمثل عصب اإللمام             ،لتدريسه

 . ة الدراسيةبه من خالل الماد

 الفعـال   إلسـهام لـى ا  إ فهي تؤدى    ، التاريخ ذو أهمية كبيرة للتالميذ     فيوتعلم المفاهيم   

 كمـــا تـــساعدهم علـــى التعامـــل بفاعليـــة مـــع المـــشكالت  ،مةي تعلمهـــم بـــصورة ســـلفـــي
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 ، وذلك عن طريـق تحليلهـا إلـى أجـزاء يمكـن الـتحكم فيهـا                ،الطبيعية واالجتماعية للبيئة  

 حل صعوبات التعلم خـالل انتقـال        في و ،يل من ضرورة إعادة التعلم    كما تساعد على التقل   

 وتـسهم  ، تنظيم الخبـرة العقليـة  في و، آخر ومن صف إلى صف آخر   إلىالتالميذ من مستوى    

ص ،١٩٩٩محمـد الـسيد  ( مساعدة التالميذ على البحـث عـن معلومـات وخبـرات إضـافية             في

٢٤(.  

ى أهميـة التـاريخ كمـادة دراسـية     علـ " وفاطمـة حميـدة   ، يحي عطية"وقد اتفق كل من 

 حيــث تــساهم ، ال يمكــن إغفالهـا أو اإلقــالل مــن شــانها التــيلهـا قيمتهــا وفائــدتها التربويــة  

تلــك المــادة مــع غيرهــا مــن المــواد الدراســية فــي تحقيــق أهــداف التربيــة بمــا تمتلكــه مــن       

متميـز فـي    وكـذلك لهـا دورهـا ال       ،خذ العبر والعظات مـن التـاريخ      أخبرات تساعد الفرد على     

 ص ،٢٠١١،محمـد عبـد الحلـيم    (٠تعلم المفاهيم وتنميتها وإكسابها للتالميذ بصورة جيـدة         

٢٤.( 

وتعــد المفــاهيم التاريخيــة عــصب مفــاهيم الدراســات االجتماعيــة ألنهــا منبثقــة مــن       

ن تنميتهــا لــدى المــتعلم يعنــى إلمامــه بعــصب مــادة التــاريخ    إأهميــة مــادة التــاريخ وبالتــالي فــ  

 ومـن ثـم فـان مـادة التـاريخ تعـد مـن            ، إعداد المواطن الصالح   فيلمواد الدراسية   كأحد أهم ا  

  . تنمية وتعلم المفاهيم التاريخيةفي  فعاالً تشكل دوراًالتيالمواد الدراسية 

ــشعوان     ــرحمن الـ ــد الـ ــى عبـ ــد أوصـ ــر   ) ١٩٩٩( وقـ ــادة النظـ ــضرورة إعـ ــيبـ ــاهيم فـ  المفـ

 وذلـك مـن منطلـق    ، المفاهيم أهمية خاصة تقدم للتالميذ بحيث تعطى لهذه    التيالتاريخية  

 . حياة األفرادفيأهمية دراسة التاريخ 

 العملية فييعتبر المعلم حجر الزاوية : تنمية المفاهيم التاريخيةفيدور معلم التاريخ 

 ، بناء جيل المستقبل وتحديد جودة حياة األمةفي وذلك من خالل دوره الفعال       ،التعليمية

 ، تشجيع التالميذ على اكتشاف معانى ودالالت مـا يتعلمـون   فيفعال  ومعلم التاريخ له دور     

ــا يـــساعد علـــى نمـــو التالميـــذ وتقـــدمهم    ــا نحـــو البحـــث  فـــيممـ  المـــستويات العقليـــة العليـ

 .والتقصي
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 : تنمية المفاهيم يمكن تلخيصه فيما يلىفيولمعلم التاريخ دور هام 

 ما يعرفـه التالميـذ حـول     ثم يتعرف على  ،تحديد المفاهيم المراد تدرسها للتالميذ     -

لخبـــرات التـــي يمكـــن أن توســـع مـــن فهـــم التالميـــذ لتلـــك    ل ثـــم يخطـــط ،تلـــك المفـــاهيم

 .المفاهيم

 ووســـائل ، تحديـــد األهـــداف التعليميـــةفــي يــستخدم المفـــاهيم كوســـيلة هامـــة   -

ــة ســلوكية   فــي هم حيــث يمكــن أن تــس  ،تقويمهــا ــاء أهــداف معرفي  ومــن ثــم يمكــن   ، بن

  سلوك المتعلم فيتقويمها ومعرفة ما تحدثه 

العمل على إزالة المعاني الخاطئـة لـدى التالميـذ حـول بعـض المفـاهيم التاريخيـة                   -

 .واستبدالها بالمعاني الصحيحة

 فــإذا لــم يكــن  ،تــوفر المفــاهيم لــدى التلميــذ يجعلــه يحــسن اســتخدام المحتــوى   -

لنسبة  وكذلك با ،المحتوى معدا لتنمية المفاهيم استطاع المعلم أن يطوعه لهذا الغرض         

ــدريس  ــة التـ ــحيحا   ،لطريقـ ــون صـ ــن أن يكـ ــة    ، والعكـــس يمكـ ــى تنميـ ــادر علـ ــالمعلم القـ  فـ

المفــاهيم التاريخيــة يــستطيع أن يوظــف الطريقــة والوســيلة واألنــشطة التعليميــة لــصالح     

 .تربية وتنمية المفاهيم في المادة الدراسية

ــاريخ   - ــا يتمثـــل دور معلمـــي التـ ــاهيم التاريخ فـــيكمـ ــوا بتـــدريس المفـ يـــة  أن يقومـ

ن الطــالب هــم الــذين يكبــرون وينمــون ليــصبحوا   أل،للتالميــذ فــي جميــع الــصفوف الدراســية

 وأيضا لديهم معرفة بالمفاهيم والمهارات وكـل ذلـك          ،أصول ثقافية معينة  ي  مواطنين  ذو  

 وهــذا يــساعد المعلــم بــدوره علــى تعلــيم    ،ال يــتم إال بــالقراءة الناقــدة والتحليــل والتفــسير  

 .جميع مراحل التعليم المختلفة فيوتعلم المفاهيم 

ــاءً ــتعلم والتمييــز وتــسمية األشــياء      إعليــه فــ  وبن ن المفــاهيم تمكــن الــشخص مــن ال

وبـذلك يكـون مـن المفيـد        .بمسمياتها المناسبة بحيث يستطيع نقل أفكاره إلى اآلخـرين        

 فـي  المراحل التعليمية بحيـث تعطـى أهميـة للمفـاهيم            فيتربويا أن يخطط لمناهج التاريخ      

 . طريقة التدريسفي وكذلك ،واهامحت
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 :القصة التاريخية، مفهومها، وأهميتها
 :مفهوم القصة

 ،لـوان النثـر األدبــى تتنـاول جوانـب الحيـاة المختلفــة     أ  هـى لــون مـن   :تعـرف القـصة بأنهـا   

ى ومقوماتـه مـن فكـرة     ين جوانب العمل الـد    فيمنها ما هو واقعى ومنها ما هو تمثليى تستو        

يئة زمانية ومكانية وشخصيات ولغة وأسلوب تتميز بالقدرة علـى          رئيسة وبناء وحبكة وب   

وألهميــــة القــــصة تربويــــاً فقــــد . )٤٢٧،ص ٢٠٠٥،علــــى الجمــــل(جــــذب االنتبــــاه والتــــشويق 

نَحْنُ نَقُصُّ عليك أحسنَ القصصِ بمـا   { : قال تعالي  . في القرآن الكريم   الحديث عنها كثر

 .٣ اآليـــة :ســـورة يوســـف}  لَمِـــنَ الغـــافلين وإن كنـــتَ مِـــن قَبْلِـــهِ،أوحينـــا إليـــك هـــذا القـــرآن

 ، المقدمـــة: ومـــن أهـــم هـــذه العناصـــر   ،وللقـــصة عناصـــر أساســـية يجـــب أن تتـــوافر فيهـــا     

 والعقـــدة ، والحبكـــة القصـــصية، والمكـــان، والزمـــان،واألحداث، والشخـــصيات،والموضـــوع

 .والحل

ء وقــد  تربيــة الــنش فــي تــستخدم التــي  وتعــد القــصة أحــد األســاليب التربويــة الهامــة    

 الحـضارات القديمـة كالحـضارة الفرعونيـة     فـي  فاستخدمت ،استخدمت منذ أقدم العصور   

 وقـد بـرزت أهميتهـا حـين اسـتخدمها القـرآن الكـريم              ،والحضارة اليونانية ألغراض تربويـة    

 فــي التربيــة وبــث القــيم والفــضائل الحميــدة  فــي مــواطن عديــدة لمــا لهــا مــن تــأثير بــالغ   فــي

 وتتنــوع ٠ )٤٤٢٧ ص ،٢٠٠٥ ،علــى الجمــل( ،ربيــة روحيــة وعقليــةنفــوس النــاس وتــربيتهم ت

 وهنـــاك القــــصة  ، وهنـــاك القـــصة التاريخيـــة   ، فهنـــاك القـــصة الدينيـــة   ،مجـــاالت القـــصص  

  . وقصص الخيال العلمي، والقصص العاطفية،وهناك قصص المغامرات،االجتماعية

 :أهداف تدريس القصة
 .يصهتنمية قدرات التالميذ على فهم ما يقرءون وتلخ -

 .التدريب على مهارات التحدث واإللقاء -

 .ثراء الجوانب اللغوية لدى الطالبإ -

 .تنمية مهارات التفكير لدى التالميذ -
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 .إنماء ثروتهم اللغوية من المفردات واألساليب والصور -

 . وخاصة مهارة السرعة في القراءة،تنمية مهارات القراءة الصامتة -

 .فنيتنمية القدرة على الخيال والتذوق ال -

 .والدينية غرس القيم الخلقية -

 ، واالجتماعية،العقلية(تنمية جميع جوانب شخصية الطفل  -

 .)والدينية، والوجدانية -

 .صقل الهوايات والمواهب والكفاءات -

 .تنمية مهارات البطولة والقيادة لدى التالميذ -

 :مراحل تدريس القصة التاريخية
 : مرحلة التخطيط لتدريس القصة-أ

لمرحلة ينبغي للمعلم اختيار القصة المناسبة لطالبـه ثـم يقـرأ هـذه القـصة         ففي هذه ا  

 تــــستهدف اســــتيعاب أحــــداث القــــصة وشخــــصياتها وبقيــــة      ،قــــراءة متأنيــــة متعمقــــة  

 ممـثالً   ، ويأخـذ فـي عـرض القـصة علـيهم          ،ثم يتخيل المعلـمُ نَفْـسَه أمـام تالميـذه         ،عناصرها

 .مقلداً ألصوات شخصيات القصة ،للمعاني بالصوت المناسب والنغمة المناسبة لها

 :مرحلة تدريس القصة -ب

 :في هذه المرحلة ينبغي للمعلم ما يلي

 وقــد يكــون هــذا المكــان هــو ،اختيــار المكــان المناســب لعــرض القــصة وتهيئتــه لــذلك 

 أو حجــرة الدراســة إن ، أو فنــاء المدرســة، أو حديقــة المدرســة،مــسرح المدرســة إن وجــد 

 .أو بالشكل المناسب، دائرةأمكن تنظيم مقاعدها في نصف

 كــأن يــسأل ســؤاالً يــرتبط بهــا ويــشوق األطفــال إلــى االســتماع   ،يمهــد لعــرض القــصة

 . أو غير ذلك من أنواع التهيئة المثيرة،إليها أو يعرض صورة تحقق الغرض ذاته

 : مرحلة ما بعد تدريس القصة-ج 
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بـات التربويـة وفـي الواقـع      برغم أنها مُهْمَلـة فـي الكتا  ،وهذه المرحلة غاية في األهمية   

 ليقف على أثر تدريس القصة فـي       ، وفي هذه المرحلة يتابع المعلمُ تالميذَه      ،العملي لمعلمينا 

 وماذا قرأ األطفـال     ، وأثرها في قراءاتهم   ،أدائهم اللغوي بل في تعاملهم في مواقف الحياة       

 إن  ذلــك فــي كراســات خاصــة   التالميــذ وحبــذا لــو ســجل   ،مــن قــصص بعــد نهايــة القــصة    

 كمـا أن مرحلـة مـا بعـد القـصة تتـيح للمعلـم فرصـة تنميـة المواهـب األدبيـة فـي                          .استطاعوا

 والـربط بـين الـدروس الالحقـة وخبـرات القـصة وَيَحْـسُّن بـالمعلم أن يـسجل ذلـك            ،أطفاله

 .في مالحظاته الخاصة

 :عالقة القصة بأهداف تدريس التاريخ
 الطـرق   تـزال  ال فـ  ،سـتخدام هـذا المـدخل     لـى ا  إيعد التاريخ أشد المواد الدراسية حاجة       

 تدريــسه ممــا جعــل التالميــذ ال يــدركون قيمتــه وأهميتــه فــيالتقليديــة هــى الطــرق  الــسائدة 

 يعرف المتعلم أكبر قـدر ممكـن مـن    أن فليس المقصود من تدريس التاريخ       ،بالنسبة لهم 

 علـى  قـادراً بل الهدف منه تنميـة بعـض المهـارات لديـه بحيـث يـصبح         ،الحقائق والمعلومات 

مثـل  ،وهنـا يتطلـب تعليمـه عـدد مـن المهارات      ، فيهـا مـصلحة مجتمعـه      التـي اتخاذ القـرارات    

 ،ومفاهيم الوقت والزمـان والمكـان      ، وحل المشكالت  ، والتفكير الناقد  ،تحليل المعلومات 

  وثيقـــاًهـــداف هامـــة تـــرتبط ارتباطـــاًألـــى المعلومـــات والحقـــائق والمهـــارات هنـــاك إإضـــافة 

 غـرس القـيم والفـضائل الحميـدة      فـي  تتمثـل    التييخ وهى األهداف الوجدانية  و     بطبيعة التار 

ــارزاً وتلعــب القــصة دوراً . نفــوس الطــالب فــي ســواء أكانــت   ، تحقيــق تلــك األهــداف  فــي  ب

 المـادة الدراسـية وتزيـد مـن     فـي  فالقصة تبعث الحيـاة  ،أهدافا معرفية أو مهارية أو وجدانية  

ئق والمعــارف بطريقــة مــشوقة وجذابــة تــستهوى   فهمهــا وتــزوده بقــدر كبيــر مــن الحقــا   

 ،التالميــذ وتجعلهــم يقبلــون علــى دراســتها ممــا ينمــى لــديهم الميــل نحــو المــادة الدراســية   

 ٠) ٤٢٨ ص ،٢٠٠٥ ،على الجمل(وينمى لديهم حب االستطالع والدافعية نحو الدراسة 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٩٧

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 :القيم االجتماعية:ثانيا
 يكــون موضــع اتفــاق بــين العلمــاء   كلمــة قــيم اجتماعيــة يــصعب تحديــد معنــى لهــا      

 وذلك الخـتالف اآلراء حـول هـذا المفهـوم ممـا أدى إلـى تعـدد تعريفـات القـيم                      ،والمفكرين

  :ونذكر منها ما يلي،االجتماعية
األحكــام التــي يــصدرها اإلنــسان علــى الــشيء مهتــديا  "  بأنهــا )فوزيــة ديــاب(  تعرفهــا  

مع الذي يعيش فيـه والـذي يحـدد المرغـوب           لمجموعة المبادئ والمعايير التي وضعها المجت     

 .)٥١،ص١٩٨١فوزية دياب، " (فيه والمرغوب عنه من السلوك 

محــصلة تفاعــل اإلنــسان بإمكاناتــه الشخــصية مــع  "  بأنهــا )ضــياء زاهــر(كمــا يعرفهــا 

" متغيرات اجتماعية وثقافية معينة وأنها محدد أساسي من المحددات الثقافية للمجتمع            

 .)٢٨ ص،١٩٩٦،ضياء زاهر(

 :أنوع القيم
 يتفــق المهتمــون بدراســة القــيم علــى صــعوبة تــصنيفها وعلــى عــدم وجــود تــصنيف        

  ،شامل لها

 ويؤكـد زاهــر علـى اســتحالة تقـديم تــصنيف جـامع مــانع للقـيم وذلــك الخـتالف األطــر       

 وقــد أشــار إلــى تــصنيف ســبرينجر ،الفلـسفية والفكريــة لكــل تــصنيف مــن هــذه التـصنيفات  

 :هو يتكون مناأللماني للقيم و

   . القيمة الجمالية-٣          . القيمة االقتصادية-٢          .القيمة النظرية -١

 . القيمة الدينية-٦            . القيمة السياسية-٥      . القيمة االجتماعية-٤

 ولكنـه   ، أن هـذا التقـسيم للقـيم ال يعنـى أن األفـراد يتوزعـون عليهـا                 "١٩٩١زاهر"   ويري  

 ، ترتيبهـا قـوة وضـعفا      فـي  غير أنهـا تختلـف       ، كل فرد  فيهذه القيم توجد جميعها     يعنى أن   

ويؤكد زاهر أن هذا التصنيف الذي نال شهرة كبيرة طويلة يصف القيم وفقا لمحـور واحـد        

 كمـا أنـه     ،ويغفـل محـاور أخـرى يمكـن أن تـصنف حولهـا القـيم              " مـضمون القـيم   " فقط هـو    
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قيم اجتماعية تصنف بالضرورة علـى األقـل مـن        يتناسى أن القيم مهم كان مصدرها فهى        

 .  )٣١- ٢٨، ص ص ١٩٩١ضياء زاهر، (حيث التطبيق 

 :مكونات القيم االجتماعية
  :هناك ثالثة مكونات للقيم هي   

 ويتـضح هـذا الجانـب فـي عمليـة إدراك الـشيء موضـوع القيمـة                  ،الجوانب المعرفية ) أ (

صور لتــ مثــل التــذكر وا، وذهنيــة وفكريــةالتــي تميــزه ومــا يتــصل بــذلك مــن عمليــات عقليــة  

  .ويشمل الجانب المعرفي للقيم أيضا المعلومات المرتبطة بموضوع القيمة

 موضـوع   ى ويظهر في الشعور العاطفي أو االنفعالي بالميل إل        ،الجوانب الوجدانية ) ب (

بهـا نحـو     فالجانـب الوجـداني يـشير إلـى االنفعـاالت التـي يـشعر الفـرد                  ،  القيمة أو النفور منـه    

 .الشيء المتصل بالقيمة

ويظهـر فـي الـسعي أو الجهـد الحركـي الظـاهري الـذي يبـذل                  ،الجوانب الـسلوكية  ) ج (

 ). ١٨١ ص ،٢٠٠٥،عنايات خليل( .لبلوغ هدف معين أو الوصول إلى معيار من السلوك

 ، توجيه سلوك الفـرد والمجتمـع      في للقيم دور هام   :أهمية تدريس القيم االجتماعية   

 يقـوم بهـا، وهـى األسـاس لبنـاء         التـي وده إلى إصدار األحكام والممارسـات العلميـة         فهى تق 

  : تشكيل الكيان النفسي للفرد ألنهافي كما أنها تسهم ،تربوى متميز

 .تزود الفرد باإلحساس بالغرض لكل ما يقوم به -

 .تهيئ األساس للعمل الفردي والجماعي الموحد -

 .ونخر تمكن الفرد من معرفة ما يتوقعه اآل -

  .توجد لدى الفرد القدرة على اإلحساس بالصواب والخطأ -

تــساعده علــى تحمــل المــسئولية تجــاه حياتــه ليكــون قــادرا علــى تفهــم كيانــه       -

 .)١٠٨ ص ،٢٠٠٥،عنايات خليل(الشخصي 

 وتعتبــر أهــم مــا  ،وللقــيم دعامــة أساســية يعتمــد عليهــا أي مجتمــع مــن المجتمعــات     

 ،العالقــات اإلنــسانية وتحــددها علــى المــستوى الجمــاعيألنهــا تهــتم ب ،ترتكــز عليــه التربيــة
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كما أنها تمثـل المعـايير والـدوافع التـي تحـرك سـلوك الفـرد وتحـدد شخـصيته وتـشكلها                   

 .على المستوى الفردي

ــاريخ تحــتم علــى    "  Shaver and Strong شــيفر وســترنغ   "ويــرى  أن طبيعــة مــادة الت

ا يحـاول المعلـم تحقيـق أهـم أهـداف            خاصـة عنـدم    ،معلمها التعامـل مـع القـيم وتدريـسها        

  )  (P٥ ١٩٧٦ Shaver and Strong      .دراسة مادة التاريخ وهى المواطنة

 عـدة مجـاالت كالتوجيـه       فـي  أن أهمية تدريس القيم االجتماعية تتجلـى         ،ويرى خليفة 

 ورجـال الـسياسة   ، مثـل علمـاء الـدين   ، حيث انتقاء األفراد الصالحين لبعض المهن     ،المهني

 كـل مـن   فـي  عمليـات الـتعلم والتعلـيم وذلـك      فـي   مهمـاً  كمـا يـرى أن للقـيم دوراُ        ،هموغير

ــا بقــيم األفــراد  ف فمعر،األســرة والمدرســة  ــا مــن  ، المراحــل العمريــة المبكــرة فــيتن  يمكنن

 كما يؤكـد علـى أن       .توجيه طموحاتهم وتنمية قيمهم نحو المزيد من الفاعلية وااليجابية        

ــد طبيعــة  فــي للقــيم دوراً ــذ     تحدي ــم والتالمي ــين المعل  حيــث إن العالقــة  ،وشــكل العالقــة ب

 :لىإااليجابية بين المعلم والتالميذ تؤدى 

 .زيادة اهتمام التالميذ بالعمل المدرسي -

 .زيادة ابتكار التالميذ -

 ،١٩٩٢ ،عبـد اللطيـف محمـد خليفـة    .( التحـصيل الدراسـي  فـي زيـادة كفـاءة التالميـذ     -

   .)٢٠٠ص

 حيــــاة األفــــراد فــــيعلــــى أهميــــة القــــيم االجتماعيــــة " ٢٠٠١فتحــــي مبــــارك  "ويؤكــــد 

 وأن هــذه األهميــة تلقــى مــسئولية كبيــرة علــى كاهــل المجتمعــات وضــرورة ،والمجتمعــات

العمل على إكساب أفرادها القيم المناسبة لكل مرحلـة مـن مراحـل تطورهـا، وذلـك مـن         

ووضـع البـرامج     يجب أن تتـولى تحديـد هـذه القـيم            التيخالل المؤسسات التربوية النظامية     

  :تجلى مظاهره فيما يلىتربويا ً ويرى أن للقيم دورا ً،القادرة على إكسابها

 . المواقف المختلفةفيتساعد القيم على التنبؤ بسلوك الفرد  -

 .توجيه القيم نحو السلوك الحسن -
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 ).٤٠٧، ص٢٠٠١ ،فتحي يوسف مبارك(تمثل القيم قوة دافعة نحو العمل  -

 - :قيم االجتماعية يمكن تلخيصها فيما يلىويرى الباحث أن أهمية ال

 . التخطيط ألهداف العمل وتنظيم أساليب تنفيذهفي أن القيم لها دور هام -

 .أن القيم تساعد الفرد على تقدير الوقت واستثماره بشكل جيد -

 .تساعد على أهمية العمل الجماعي وتقدره -

 .تعتبر القيم قوة دافعة نحو العمل البناء -

عالقـة بـين المعلـم والتالميـذ وتزيـد مـن ابتكـار وتحـصيل التالميـذ                   تحدد طبيعـة ال    -

 .للعلم

ــة بالغــة         ــة تــشكل أهمي ــرى الباحــث أن القــيم االجتماعي  التــدريس فــيوممــا ســبق ي

 ألن مادة التاريخ لها صلة وثيقة بالمجال الوجـداني الـذي يعتبـر              ،وخاصة تدريس مادة التاريخ   

 والتـي تـشكل أهـم المخرجـات         ، التالميـذ   نفوس فيركيزة أساسية لغرس قيم المجتمع      

  .التعليمية التي ينشد تحقيقها أي مجتمع من المجتمعات

 : تنمية القيم االجتماعيةفيدور معلم التاريخ 
 الدراسـات االجتماعيـة بـصفة عامـة والتـاريخ بـصفة             فـي  تدريس القيم االجتماعيـة      إن

المــواد ال يمكــن غــرس قيمهــا    ألن هــذه ،خاصــة مــرتبط ارتباطــا وثيقــا بــالقيم االجتماعيــة   

 وحيث إن المتعلم يمر بالعديد من الخبرات المختلفة خالل          .بمعزل عن القيم االجتماعية   

 الذي يـرى     "اللقانى" وهذا ما أكد عليه     . فإنها تعتبر مصدرا مهما للقيم     ، المدرسة فيوجوده  

 خـالل تفاعلـه     أن الفرد يستمد قيمه من الخبرات الـسابقة التـي أتيحـت لـه ويـصل إليهـا مـن                   

 ).٧٥، ص ١٩٩٠أحمد حسين اللقانى وآخرون، (معها 

 و لمعلم التاريخ دور مهم في العملية التعليمية و لكي يؤدي دوره بشكل فعال فالبـد          

 :والتي  منها ،أن يتسم بصفات المعلم الناجح

 .يعدل بين التالميذ في الثواب والعقاب وليس لديه أية تحيزات -

 .ذي يقوم به الطالب ويساعدهم فيه  يشرح العمل ال-    
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 . صبور ومتفاهم ومتعاطف مع تالميذه -    

 . حازم ويحافظ على نظام الفصل -    

 .  ودود وطيب المزاج ولديه روح مرحة-    

 . يشجع تالميذه على العمل الجاد  -    

 .  يستخدم وسائل إيضاحية عند الضرورة تيسيراً لفهم الدرس -    

 .مكن من المادة العلمية التي يدرسها  مت -    

 .   يعطي درجات على العمل بانتظام وبطريقة عادلة-    

 .  يؤكد على نظافة الفصل ونظامه -    

 ).١١٩ ص ،١٩٩٥ ،عبد المؤمن عبده(. يؤكد على وجود األدوات الالزمة لدى التالميذ-    

 بــدور مهــم ورئــيس فــي      ويقــوم المعلــم بــصفة عامــة  ومعلــم التــاريخ بــصفة خاصــة   

ويتمثل هذا الدور الذي يقوم به فـي توضـيح التـصورات     ،تنمية القيم االجتماعية لدى التالميذ    

 ممــا ،الخاصــة بالمواطنــة الــصالحة ومعرفــة القــوى  المــؤثرة فــي تــشكيل اتجاهــات التالميــذ  

 .يساعد على إكسابهم القيم الصحيحة 

 في تعليم وإكساب القيم للتالميذ مـن خـالل                كذلك يؤدي معلم التاريخ دوراً فاعالً     

كمـا أنـه مطالـب بتـوفير البيئـة التعليميـة المناسـبة والتـي                 ،كونه نموذجا يحتذي بـه التالميـذ      

صـالح الـدين    (تحقق المزيد من فهم التالميذ وإدراكهم للقيم والتفاعل الجيد مـع التالميـذ        

 ).٩٥ ص،١٩٩٤عرفة، 

ه مجــرد االهتمــام بالمعــارف بــل أوســع وأشــمل مــن       وأيــضاً معلــم التــاريخ لــيس دور 

فهو مطالب باالهتمام أيضا بتنمية النواحي الوجدانية بما تشمله من قيم واتجاهـات            ،ذلك

فاطمــة أحمــد (وغرســها لــدى المتعلمــين وترجمــة األحــداث التاريخيــة إلــى مواقــف قيميــة    

 .)٦ ص ،١٩٩٨ ،السيد

يـد إكـساب القـيم لتالميـذه أن يراعـي مـا             وفي هذا الصدد ينبغـي علـى المعلـم عنـدما ير           

  :يلي
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 فــالقيم ليــست عبــارات فــضفاضة وترديــدات لفظيــة ولكنهــا  ،االقتنــاع والممارســة) ١(

 .سلوك ومؤشرات

 .وهذا يتطلب من المعلم القيام بدور قيادي كمثال يحتذى به،القدوة) ٢(

لتعلـيم للتالميـذ     وذلك من خالل إتاحة الممارسـات الديمقراطيـة وحريـة ا            ،اإلقناع) ٣(

 .داخل الفصل والمدرسة

التطوير القيمي ليس عمليـة تعتمـد علـى الحمـاس واالنفعـال        ،المتابعة واالستمرار ) ٤(

صـالح  (الوقتي بل يتطلب متابعة التلميذ فـي سـلوكه ومراقبـة تـصرفاته واسـتمرار توجيهـه        

   ).١٨١، ص ١٩٩٤ ،عرفه

تها يعتبر أمـرا إلزاميـا للمعلـم سـواء           أن تدريس القيم االجتماعية وتنمي     ويرى الباحث 

 تــدريس فــي ويؤكــد علــى أن الطــرق التــي تغلــب عليهــا التــشويق والحيويــة ،خطــط لــه أم ال

اسـتخدام  علـى   ويؤكـد الباحـث   .القيم تؤدى إلى نتائج ايجابية ومخرجات تعليمية مرغوبة   

 فـي تنـوع   تـدعو إلـى ال    ،طرائق تـدريس حديثـة قائمـة علـى االستقـصاء والبحـث واالسـتنباط              

طــرق تــدريس القــيم وتتبنــى الطــرق الحديثــة التــي تــالءم طبيعــة المــتعلم وتبــرز شخــصيته  

 ومن أهـم الطـرق التـي تنمـى     . االعتبار الفروق الفردية بين التالميذفي وتأخذ  ،وتراعى حريته 

 : التدريس ما يليفيالقيم بأنواعها 

 ).القدوة(تباع المثل الصالح ا -

         .اإلقناع -

 .احي االختيارتحديد نو -

   .األفكار المنبثقة من األصول الثقافية والدينية -

 ).٧٤ ص،١٩٩١ ،ضياء زاهر (.ى ضمير الفردإلواللجوء  -

 ، غـرس القـيم  ، هناك مجموعة من طرق التدريس تنمـى القـيم هـي         أن الشعوانويرى  

ث  ويزيـد الباحـ    ).١٧٠ ص   ،١٩٩٧،الـشعوان ( تحليـل القـيم      ، التفكيـر األخالقـي    ،توضيح القـيم  
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 تـــدريس وتنميـــة القـــيم مثـــل طريقـــة المحادثـــة المتبادلـــة بـــين المعلـــم  فـــيبعـــض الطـــرق 

 . وطريقة أوافق بشدة أو أعارض بشدة، وأسلوب القيم التاريخية والجغرافية،والتلميذ

 :الدراسات السابقة
 : إلى محورين رئيسيين هماات السابقةقسم الباحث الدراس

ــي : المحــور األول ــق بالدراســات الت ــة والقــصة   يتعل ــت المفــاهيم التاريخي  تناول
 :التاريخية في مادة الدراسات االجتماعية

 ، النمو الخلقى للتالميـذ    فيلى تعرف دور القصة     إ) ١٩٨٥( دراسة عفاف عويس     أشارت

ثارهــا آوقامــت الباحثــة بتحليــل مجموعــة مــن القــصص االجتماعيــة والدينيــة للتعــرف علــى   

 ضـوء  فـي  ضـرورة اختيـار القـصة    ،لـى نتـائج عـدة منهـا    إ وتوصـلت  ،على النمـو الخلقـى للتالميـذ      

 كمـا   ، يعيـشها  التـي ن تكـون القـصة واقعيـة ومـن خـالل البيئـة              أالمرحلة العمرية للتالميـذ و    

  ٠  النمو الخلقى للتالميذفين للحكايات الشعبية دور كبير ألى إتوصلت 

ريخ بالمدرسـة  بدراسة قارن فيها بـين مـدى تـأثير مقـررات التـا            ) ١٩٩١( قام يحي عطية    

الثانويــة العامــة ومقــررات الثانويــة المطــورة فــي تحــصيل المفــاهيم التاريخيــة لــدى الطــالب   

 وأشــارت النتــائج إلــى افتقــار منــاهج التــاريخ فــي المــدارس        ،بالمملكــة العربيــة الــسعودية  

 كمــا أشــارت إلــى وجــود فــروق ذات داللــة   ،الثانويــة بــصفة عامــة لمفــاهيم دراســية كثيــرة  

 اختبــار تحــصيل  فــين متوســطي درجــات طــالب المــدارس الثانويــة المطــورة    إحــصائية بــي 

  .المفاهيم التاريخية

 عــــالج فــــي تعــــرف أثــــر أســــلوب القــــصة :)١٩٩٣(مينــــة عثمــــان أاســــتهدفت دراســــة 

لــى إ وقــد أشــارت نتائجهــا  ، دراســة مــادة الجغرافيــا فــي يواجههــا الطــالب التــيالــصعوبات 

 الدراســة و بالتــالى فــي يواجههــا الطــالب التــي عــالج الــصعوبات فــيكفــاءة أســلوب القــصة 

 ٠ التحصيل فيتفوق تالميذ المجموعة التجريبية على تالميذ المجموعة الضابطة 

ــة اســتخدام الكتــب     ) (١٩٩٤ Farris-fuhlerوهــدفت دراســة   ــى فاعلي إلــى التعــرف عل

الدراسة إلى   وتوصلت   ،المصورة في تنمية المفاهيم التاريخية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية        
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انه يمكـن تنميـة المفـاهيم التاريخيـة مـن خـالل المـصادر التعليميـة المختلفـة مثـل الكتـب                       

المــصورة والرســوم البيانيــة واللوحــات التعليميــة وغيرهــا مــن المــصادر التــي تــساعد علــى      

 . مادة الدراسات االجتماعية فيتنمية المفاهيم التاريخية المتضمنة 

إلـى فاعليـة برنـامج تـدريبي قـائم          ) ١٩٩٥( أحمـد مـاهر    ،موهدفت دراسة محمـود إبـراهي     

 تنمية بعض المفاهيم التاريخية وبقـاء أثـر الـتعلم لـدى     فيعلى المران من خالل الكمبيوتر   

ــانوي   ــى  ،طــالب الــصف األول الث ــائج إل ــين    :  وأشــارت النت ــة إحــصائية ب وجــود فــروق ذات دالل

 فــيميــذ المجموعــة الــضابطة متوســطي درجــات تالميــذ المجموعــة التجريبيــة ودرجــات تال

كمـا أشـارت إلـى      .االختبار البعـدى للمفـاهيم التاريخيـة لـصالح تالميـذ المجموعـة التجريبيـة              

 بقاء أثر التعلم من خالل مجموعة من المفـاهيم    فيتحقيق فاعلية البرنامج بصورة جيدة      

 .مالمترابطة على شاشة الكمبيوتر والتي تعمل على إثارة وتأكيد المعلومات لديه

لى فعالية برنامج يحتوى على قصص من القرآن        إ) ١٩٩٥(وأشارت دراسة محمد خضر     

 وقــد اختــار الباحــث عينــة ،الكــريم علــى تنميــة بعــض القــيم لــدى تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة 

 وتـم  ،تلميذا من تالميذ الصف الثالث والرابـع والخـامس االبتـدائى     ) ٢٠٠(الدراسة مكونة من    

ــامج  ــدريس البرنـــ ــ،تـــ ــة     وأســـ ــيم األمانـــ ــة قـــ ــامج وتنميـــ ــة البرنـــ ــن فاعليـــ ــائج عـــ  ،فرت النتـــ

 ٠ والتواضع ، والتسامح، والصدق،والطاعة،والصبر

 التعـرف علـى مـدى اكتـساب تالميـذ           إلـى ) ١٩٩٩(هدفت دراسة عبد الرحمن الشعوان      

ــة المتوســـطة بمدينـــة الريـــاض مجموعـــة مـــن المفـــاهيم التاريخيـــة والجغرافيـــة         المرحلـ

جريـت  أ حيـث  ،) جغرافيـا –تـاريخ  (لمقررة علـى المرحلـة المتوسـطة    المختارة من الكتب ا  

 مـن الـذكور تـم اختيـارهم بطريقـة عـشوائية مـن مجتمـع                  تلميـذاً  ١٠١٣الدراسة على عينـة     

ختيـار  قائمـة علـى اال   اختبـارات تحـصيلية   سـتة  وصمم الباحث  ، تلميذاً ٥٦٣٢الدراسة البالغ   

 المرحلـة المتوسـطة بالريـاض للمفـاهيم      وأظهرت النتـائج تـدنى مـستوى تالميـذ       ،من متعدد 

 فـــي كمـــا اختلفـــت متوســـطات اكتـــساب التالميـــذ ،التاريخيـــة والجغرافيـــة بـــشكل عـــام
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المرحلــة للمفــاهيم التاريخيــة والجغرافيــة بالنــسبة للمقــرر وبالنــسبة للــصف لــصالح مقــرر     

  .ول والثانى المتوسط ولصالح الصفين األ،الجغرافيا للصف األول والثالث

لــى التعــرف علــى المفــاهيم التاريخيــة الالزمــة لطــالب إ) ٢٠٠٠(دراســة األشــولوهــدفت 

 وقـد قـام الباحـث       ، ضـوئها  فـي المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنيـة وتقـويم منـاهج التـاريخ            

 ، حــددها الباحــثالتــي ضــوء المفــاهيم التاريخيــة  فــيبتحليــل محتــوى كتــب منــاهج التــاريخ  

 وأظهـرت   ،ينـة مـن طـالب وطالبـات المرحلـة الثانويـة            على ع  يوطبق الباحث اختبار تحصيل   

ن متوسط استيعاب أفـراد العينـة لـبعض المفـاهيم التاريخيـة كـان               أ :ينتائج الدراسة ما يل   

 مــستوى التطبيــق فكــان  فــيأمــا ) ٠٫٥٥( مــستوى الفهــم  فــيو) ٠٫٥٦( مــستوى التــذكر فــي

الســتيعاب للمفــاهيم ، وبــذلك كانــت درجــة ا)٠٫٥٤( المــستوى العــام فــي، بينمــا بلــغ )٠٫٥٠(

ب الطالبـات للمفـاهيم التاريخيـة     كما بينت النتائج أن متوسط استيعا  ،التاريخية متوسطة 

 أمـــا بالنــــسبة لنتــــائج  ،)٠٫٥٣(عاب الطـــالب للمفــــاهيم التاريخيــــة   ومتوســـط اســــتي ،)٠٫٥٤(

 اسـتيعاب المفـاهيم   فـي ) ٠٫٥٠(حـصائيا عنـد مـستوى    إ وجود فروق دالة   فقد تبين : أالختبار

 المفاهيم التاريخية وفقا للـصف      في إحصائيةعدم وجود فروق دالة     و ،اريخية وفقا للنوع  الت

 .يالدراس

إلـى فاعليـة برنـامج كمبيـوتري قـائم علـى            ) ٢٠٠٢(وهدفت دراسة أشرف عبد اللطيف      

النصوص الفائقة والوسـائط المتعـددة الكمبيوتريـة التـي تقـدم المفهـوم التـاريخي بتـرابط              

 التحـصيل الفـوري والمرجـأ للمفـاهيم التاريخيـة واالتجـاه نحـو مـادة                  علـى  ،صور كمبيوتريـة  

 وأشارت النتـائج إلـى فاعليـة الوسـائط المتعـددة فـي             ،التاريخ لدى طالب الصف األول الثانوي     

 وأوصت الدراسة بضرورة تضمين مفاهيم مادة  ،تعزيز وتعلم وتدريس المفاهيم التاريخية    

 .على صعوبة اكتسابهاالتاريخ في برامج الكمبيوتر للقضاء 

إلــى معرفــة مــدى اكتــساب التالميــذ والتلميــذات لــبعض   ) ٢٠٠٤(هــدفت دراســة علــوي  

تــاريخ العــرب الحــديث والمعاصــر المقــرر علــى    " كتــاب فــيالمفــاهيم التاريخيــة المتــضمنة  

 ضـــوء قائمـــة لـــبعض فـــي، وقـــد قـــام الباحـــث بتحليـــل الكتـــاب "الـــصف التاســـع األساســـي 
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تم تطبيق اختبار تحصيلي موضـوعي للمفـاهيم التاريخيـة علـى عينـة             و ،المفاهيم التاريخية 

 وأســفرت النتــائج عــن تــدنى مــستوى  ، وتلميــذة مــن محافظــة أبــين بــاليمن تلميــذاً( ٣٥١)مــن

وعـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية           ،اكتساب التالميذ والتلميذات للمفاهيم التاريخية    

 درجــات االختبــار  فــي لمتغيــر الجــنس   اكتــساب التالميــذ  للمفــاهيم التاريخيــة تعــزى    فــي

 مـستوى اكتـساب التالميـذ للمفـاهيم التاريخيـة عنـد             فـي  وجود فروق دالة إحـصائيا       ،الكلى

 .مستوى التذكر والفهم والتطبيق لصالح الذكور

فاعليـــة برنـــامج كمبيـــوتري متعـــدد "  بدراســـة بعنـــوان )٢٠٠٦(وقـــام صـــبري الجيـــزاوي

يـــة والتفكيـــر الناقـــد ومفهـــوم الـــذات لـــدى التالميـــذ  تنميـــة المفـــاهيم التاريخفـــيالوســـائط 

، وأشــــارت النتــــائج إلــــى تفــــوق تالميــــذ "المعــــاقين ســــمعيا بالمرحلــــة اإلعداديــــة المهنيــــة 

المجموعـــة التجريبيـــة التـــي درســـت البرنـــامج الكمبيـــوتري متعـــدد الوســـائط علـــى تالميـــذ   

 الدراســة بــضرورة  وأوصــت،المجموعــة الــضابطة فــي المفــاهيم التاريخيــة فــي مــادة التــاريخ 

 .تعلم مفاهيم مادة التاريخ

إلـى بنـاء برنـامج تعليمـي قـائم          ) ٢٠١١(وهدفت دراسـة عبـد الحلـيم محمـد عبـد الحلـيم              

ألساليب التعلم في تنمية المفاهيم التاريخية والتفكير الناقـد لـدى تالميـذ             " دن"على نموذج   

ــتعلم يعــدادالــصف األول اإل اســة مــن تالميــذ الــصف    وتكونــت عينــة الدر ، ذوي صــعوبات ال

 اً واختبـار اً تشخيـص اً وأعـد الباحـث اختبـار   ، كمجموعتين تجريبيـة وضـابطة  يعداداألول اإل 

 وأشــارت النتــائج إلــى تفــوق تالميــذ  ، التفكيــر الناقــداًلمفــاهيم التاريخيــة واختبــار ل ياًليتحــص

ر المجموعــة التجريبيــة علــي تالميــذ المجموعــة الــضابطة فــي تحــصيل المفــاهيم والتفكيــ     

 . الناقد

 اهتمت بعض الدراسـات الـسابقة       -:تعليق عام على دراسات وبحوث المحور األول      

 مراحـل التعلـيم     فـي  ضـوئها    فيباكتساب بعض المفاهيم التاريخية وتحليل كتب التاريخ        

) ١٩٩٩الـشعوان   ( ودراسـة    )(Farris١٩٩٤ ودراسة   )١٩٩٩يحي عطية   (المختلفة مثل دراسة    

 .)٢٠٠٤علوى (راسة ود) ٢٠٠٠األشول (ودراسة 
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 الدراسـات   فـي كما اهتمت بعض هذه الدراسات بتنميـة بعـض المفـاهيم التاريخيـة              -

االجتماعيــة بــصفة عامــة والتــاريخ بــصفة خاصــة مــن خــالل بــرامج كمبيوتريــة وتعليميــة          

ودراســة ) ١٩٩٥ أحمــد مــاهر ،بــراهيمإمحمــود (ثرهــا علــى المتعلمــين مثــل دراســة أوقيــاس 

عبـد الحلـيم محمـد      (ودراسـة   ) ٢٠٠٦صبرى الجيزاوى   (ودراسة  ) ٢٠٠٢أشرف عبد اللطيف    (

٢٠١١(. 

 :أوجه االتفاق واالختالف بين دراسات هذا المحور والدراسة الحالية

 تنميـة بعـض المفـاهيم التاريخيـة     فـي تتفق هـذه الدراسـات مـع الدراسـة الحاليـة           -

 . مجال الدراسات االجتماعية بصفة عامة والتاريخ بصفة خاصةفي

 أن هذه الدراسة طبقت على عينة مـن البيئـة الـسعودية ضـمن               فيلف عنها   وتخت -

 .مشروع تكامل المناهج الدراسية

أيــضا مــن أوجــه االخــتالف أنهــا جمعــت بــين تنميــة المفــاهيم التاريخيــة والقــيم       -

 .االجتماعية من خالل أسلوب القصة التاريخية

 بنـاء  فـي  خاصـة  ،ه جميع مراحلـ  في من الدراسات السابقة     الحالياستفاد البحث    -

 كما اسـتفاد البحـث الحـالى        ، للبحث النظري اإلطار بناء   في واالستفادة منها    ،أدوات البحث 

 واختيــار ، تفــسير نتــائج البحــث فــي وأيــضا ، كيفيــة صــياغة المــشكلة وفــروض البحــث  فــي

 . المناسبة لمعالجة فروض البحث الحاليةاإلحصائيةاألساليب 

ــانيالمحــور   مــادة فــي التــي تناولــت القــيم االجتماعيــة   يتعلــق بالدراســات:الث
 :الدراسات االجتماعية

ــادوبم       ــة مـ ــدفت  دراسـ ــيم     )١٩٨٠ Madubom(هـ ــوفر القـ ــدى تـ ــى مـ ــرف علـ ــى التعـ إلـ

 وأيــضاً مــدى اهتمــام المعلمــين بتنميــة هــذه    ،االجتماعيــة فــي مــادة الدراســات االجتماعيــة  

) ٣٠٠(ئيـة بنيجيريـا بلـغ عـددها          وقد اختار الباحث عينـة مـن معلمـي المـدارس االبتدا            ،القيم

اســتبيان ومقيــاس القــيم االجتماعيــة   واستخدم الباحــث،تــم اختيــارهم عــشوائياً  معلــم

 وتوصـلت الدراسـة إلـى أن محتـوى الدراسـات االجتماعيـة ال               .البيانات الشخـصية للمعلمـين    
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 وأيــضاً عــدم اهتمــام المعلمــين بتنميــة هــذه  ،يركــز بــشكل كــافٍ علــى القــيم االجتماعيــة 

      .لقيما

إلى التعرف على القـيم االجتماعيـة الـواردة فـي     ) ١٩٨٨(دراسة سعيد عبده    وهدفت  

 وقـد اختـار   ،منهج التاريخ بالمرحلة اإلعدادية بالجمهورية العربية اليمنيـة وكيفيـة تنميتهـا      

تلميــذ تــم تقــسيمهم إلــى مجمــوعتين إحــداهما   ) ١٠٠(الباحــث عينــة للدراســة بلــغ عــددها  

ــة واأل ــابطة تجريبيـ ــرى ضـ ــدة     .خـ ــواردة بالوحـ ــيم الـ ــار لقيـــاس القـ ــتخدم الباحـــث اختبـ واسـ

تطبيـق االختبـار    تـم  ،وبعـد تـدريس الوحـدة للمجموعـة التجريبيـة دون الـضابطة       ،المختارة

أسفرت النتائج عـن وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين               وقبليا وبعديا على المجموعتين     

 .المجموعة التجريبيةمتوسط درجات التالميذ في االختبار لصالح 

إلــــى التعــــرف علــــى القــــيم الخلقيــــة  ) ١٩٩١(أحمــــد جــــابر أحمــــد هــــدفت دراســــة      و

 والتعـرف   ،واالجتماعية التي يمكن إكسابها لتالميذ الحلقـة الثانيـة مـن التعلـيم األساسـي              

على مدى توفر هذه القيم فـي محتـوى مقـررات الدراسـات االجتماعيـة بالحلقـة الثانيـة مـن                     

 والتعرف على مدى إسهام معلم الدراسات االجتماعية في تنميـة هـذه          ،ألساسيالتعليم ا 

 وقد اقتصر البحث على عينـة مـن معلمـي الدراسـات االجتماعيـة بالـصفوف الـسابع                    ،القيم

والثامن والتاسع مـن مرحلـة التعلـيم األساسـي بمـدارس سـوهاج ومالحظـة أدائهـم أثنـاء                   

ــامهم بالتــدريس وكــان عــددهم    ــاً) ٥٥(قي  ولتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث    معلم

بإعداد استبيان حول القيم الخلقية واالجتماعية الالزمة لتالميذ الحلقة الثانية من التعلـيم          

ــائج الـــى .األساســـي  وجـــود قـــصور واضـــح فـــي القـــيم الخلقيـــة واالجتماعيـــة   ،وأشـــارت النتـ

 و ضعف ،ليم األساسيالمتوفرة في مقررات الدراسات االجتماعية بالحلقة الثانية من التع    

 الدور الذي يمكن أن يسهم به معلم الدراسات االجتماعية في تنمية هذه القيم 

 إلــى إعــداد برنــامج مقتــرح لتنميــة  ) ١٩٩٢(دراســة ســهير محمــد إســماعيل  وأشــارت  

 ،بعض القيم االجتماعية لدى طالب المرحلـة الثانويـة وذلـك باسـتخدام النمـاذج التعليميـة       
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 الـــصف الثـــاني الثـــانوي وتـــم تقـــسيمها بطريقـــة  طالبـــاتحثـــة عينـــة مـــن وقـــد اختـــارت البا

 ،عشوائية إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة

أدى تطبيق البرنامج إلى تنمية مجموعة من القيم االجتماعية التي احتواهـا محتـوى          و 

ــوانين      ــاة القواعـــد والقـ ــاء ومـــساعدة اآلخـــرين ومراعـ ــامج وهـــي قـــيم العمـــل واالنتمـ البرنـ

 .مشاركة والمسئوليةوال

ــايزة أحمـــد    هـــدفت  إلـــى التوصـــل إلـــى قائمـــة تـــشتمل علـــى القـــيم   )١٩٩٣( دراســـة فـ

ــاني       ــالمية للـــصف الثـ ــة اإلسـ ــام الدولـ ــالم وقيـ ــور اإلسـ ــدة ظهـ ــضمنة بوحـ ــة المتـ االجتماعيـ

 وذلـك  )التـاريخ ( وتنمية بعض القيم االجتماعية في مـادة الدراسـات االجتماعيـة     ،اإلعدادي

ــاريخ  مـــن خـــالل بعـــض أســـ   ــدريس التـ ــلوب حـــل المـــشكالت (اليب تـ ــتعلم ،أسـ أسلوب الـ

 وقد اختارت الباحثة عينة من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بمدرسـة            ،)باالكتشاف الموجه 

مقيــاس القــيم  ،واســتخدمت الباحثــة .محافظــة ســوهاج،بنــين بطهطاللالزهــراء اإلعداديــة 

ــة ــائج  .االجتماعي ــى  فعاليــة كــلًّ مــن أســ   إ وأشــارت النت لوب حــل المــشكالت و أســلوب   ل

الــتعلم باالكتــشاف الموجــه فــي تنميــة بعــض القــيم االجتماعيــة لــدى تالميــذ الــصف الثــاني   

 .اإلعدادي

 إلى التعرف على القيم المتضمنة في محتوى )١٩٩٤( دراسة صالح الدين عرفة   هدفت

ــداف منـــاهج          ــع أهـ ــدى تطابقهـــا مـ ــة ومـ ــة للمرحلـــة اإلعداديـ ــات االجتماعيـ ــب الدراسـ كتـ

 وقـــام الباحـــث بوضـــع تـــصور للقـــيم الواجـــب توافرهـــا فـــي كتـــب  ،الدراســـات االجتماعيـــة

 بعــد إدخــال التعــديل "البــورت ورايــت" وذلــك بــالرجوع إلــى تــصنيف ،الدراســات االجتماعيــة

        .عليها لتتفق مع طبيعة مادة الدراسات االجتماعية

 ،ة بالمرحلة اإلعدادية    ولتحقيق ذلك قام الباحث بتحليل كتب الدراسات االجتماعي       

وأظهرت نتائج التحليل أن الوزن النسبي للقـيم البيئيـة واالجتماعيـة والحـضارية والقوميـة                

 كمــا أشــارت إلــى تــدنى القــيم ،والوطنيــة تبــدو متناقــضة مــع طبيعــة الدراســات االجتماعيــة

ة أكبـر    لذلك أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالقيم االجتماعية والبيئية بـصور          ،الجمالية
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ممــا هــو موجــود لمــا لهــذه القــيم مــن دور فــي توجيــه التالميــذ ومــساعدتهم علــى تكــوين        

     .شخصياتهم

إلـى تحديـد القـيم االجتماعيـة     ) ١٩٩٥( دراسة عبد المؤمن محمد عبـده           كما هدفت 

المتضمنة في مناهج التاريخ بالمرحلة اإلعدادية ووضع قائمة بالقيم التي يجب أن يمتلكهـا       

 وقــد اختـار الباحـث عينــة مـن تالميـذ الــصف الثالـث اإلعـدادي بــبعض         ،يـذ هـذه المرحلـة   تالم

  مدارس محافظة القليوبية 

جـود فـروق ذات     و، وأشارت النتـائج إلي    ،مقياس القيم االجتماعية  ،واستخدم الباحث  

داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبيـة           

  .لنسبة للتطبيق البعدي لمقياس القيم االجتماعيةبا

إلــى تحديــد أهــم القــيم االجتماعيــة    )١٩٩٦(    وأشــارت دراســة حمــادة رمــضان علــي    

 والتعـرف علـى واقـع القـيم االجتماعيـة لـدى كـلًّ مـن                 ،الالزمة للمعلم في المدرسة الثانوية    

لمعلـــم والطالـــب  والتعـــرف علـــى المـــشكالت التـــي تقـــف عقبـــة أمـــام ا ،المعلـــم والطالـــب

) ١٤٧(معلمـاً و  ) ٣٢٥( وقد اختار الباحث عينة مـن المعلمـين بلـغ عـددها            ،بالمدرسة الثانوية 

ــاً و) ٣٣٤(معلمــة وعينــة مــن الطــالب بلــغ عــددها       وبعــد تطبيــق اســتبيان  .طالبــة) ١١٦(طالب

ــذي وزع علــى   مدرســة ثانويــة موزعــة علــى خمــس محافظــات مــن وجــه      ) ١٨(المعلمــين ال

 أكثــر تمــسكاً بــالقيم االجتماعيــة التاليــة  ينالمعلمــ أن، توصــل الباحــث إلــى بحــري وقبلــي

 وهي قـيم تـرتبط بـالفرد األكثـر تماسـكاً بـالقيم       ) النظافة– التقدير  – األمانة   –المشاركة  (

 واتفقت عينتا المعلمين والطالب على أهميـة   ،) التكافل االجتماعي  –التعاون  (االجتماعية  

 و  ،قبة أمام المعلم فـي إكـساب القـيم االجتماعيـة لطالبـه     بعض المشكالت التي تقف ع

 في مستوى مرتفع لدى المعلمين بـسبب زيـادة       ) الرقي – التقدير   –المشاركة  (جاءت قيم   

ــا قيمتـــا ،الخبـــرات لـــديهم فـــي العمـــل   مـــستوى جـــاءت ف) الوقـــت االجتمـــاعي–الـــصبر ( أمـ

 . وحصلت على مستوى مرتفع لدى الطالب ،متوسط
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ــى التعــرف علــى مــدى فاعليــة     إ) ١٩٩٨(دراســة فاطمــة الــسيد أحمــد     واســتهدفت    ل

اســتخدام مــدخل تحليــل القــيم فــي تــدريس محتــوى مــنهج الجغرافيــا علــى تنميــة بعــض     

 وبنـاء وحـدة دراسـية فـي مجـال      ،القيم البيئية واالجتماعية لدى طالب الـصف األول الثـانوي      

  .الجغرافيا باستخدام مدخل تحليل القيم

ــارت ا  ــة الثانويــة       وقــد اخت لباحثــة عينــة عــشوائية مــن طــالب الــصف األول مــن المرحل

طالبــاً وطالبــة قــسمت إلــى مجموعــة ضــابطة وثــالث ) ٥٦٠(بمحافظــة القــاهرة وبلــغ عــددها 

 إلـي   :وأشـارت النتـائج   ، للقيم البيئيـة واالجتماعية    اًاختبار واستخدمت   مجموعات تجريبية   

ا علـــى تنميـــة بعـــض القـــيم البيئيـــة   فاعليـــة مـــدخل تحليـــل القـــيم فـــي تـــدريس الجغرافيـــ   

 فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين          ود وجـ   وعـدم  ،واالجتماعية لدى طالب الـصف األول الثـانوي       

متوسط درجات طـالب وطالبـات المجموعـة الـضابطة ومتوسـط درجـات طـالب وطالبـات                  

 .المجموعــات التجريبيــة الــثالث فــي التطبيــق القبلــي الختبــار القــيم البيئيــة واالجتماعيــة          

ــة      و ــات المجموعـ ــات طـــالب وطالبـ ــين متوســـط درجـ ــصائية بـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــد فـ توجـ

الــضابطة ومتوســط درجــات طــالب وطالبــات المجموعــات التجريبيــة الــثالث فــي التطبيــق     

 .البعدي الختبار القيم البيئية واالجتماعية لصالح المجموعات التجريبية الثالث

لـى التعـرف علـى القـيم االجتماعيـة          إ) ٢٠٠١( دراسة فتحـي يوسـف مبـارك          وهدفت     

الالزمة لتالميذ مرحلة التعليم األساسي ودور منـاهج الدراسـات االجتماعيـة فـي إكـسابها          

 وقــد اختــار الباحــث عينــة مــن تالميــذ وتلميــذات الــصف الــسابع األساســي بلــغ عــددها ،لهــم

يـة مـن التعلـيم     وقد تم اختيارهم عشوائياً مـن مـدارس الحلقـة الثان          ،تلميذاً وتلميذة ) ٣٧٠(

 تـم اختيـار عينـة مـن تالميـذ وتلميـذات الـصف              كمـا  ،األساسي بمحافظتي القاهرة والجيـزة    

تلميـذاً وتلميـذة مـن نفـس المـدارس فـي نهايـة العـام                ) ٣٧٠(بلـغ عـددها      ،التاسع األساسي 

الدراسي نفسه بعد انتهائهم من دراسة مناهج الدراسات االجتماعية بالحلقة الثانيـة مـن      

ــيم ــيالتعلـ ــتخدم الباحـــث  . األساسـ ــة ،و اسـ ــيم االجتماعيـ ــائج  . مقيـــاس القـ ــفرت نتـ   وأسـ

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطي درجــات أفــراد    :الدراســة إلــى مــايلي 
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العينــــة مــــن تالميــــذ الــــصف الــــسابع وتالميــــذ الــــصف التاســــع األساســــي لمقيــــاس القــــيم 

 .االجتماعية

لى التعرف علـى القـيم االجتماعيـة لـدى     إ) ٢٠٠١( دراسة محمود فتوح محمد   فتهد      

 الوصول إلى مجموعـة مـن التوصـيات والمقترحـات التـي مـن                بهدف طالب المرحلة الثانوية    

وقـد  .شأنها أن تـساعد فـي تـدعيم وتنميـة القـيم االجتماعيـة لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة               

 والثالث الثانوي بلغ عددها    اختار الباحث عينة من تالميذ المرحلة الثانوية في الصفين الثاني         

ولتحقيــــق هــــدف الدراســــة قــــام الباحــــث بإعــــداد مقيــــاس القــــيم   .طالــــب وطالبــــة) ٣٠٠(

 ودوجـ   ،االجتماعية وبعد تطبيق هذا المقياس على عينة الدراسة توصل إلـى النتـائج التاليـة            

فــروق جوهريــة فــي متوســطات درجــات القــيم االجتماعيــة الــسائدة بــين طــالب وطالبــات   

 فـروق جوهريـة فـي       ووجود، الثانوية وذلك لـصالح طالبـات المرحلـة الثانويـة العامـة            المرحلة

متوســطات درجــات القــيم االجتماعيــة الــسائدة بــين طــالب الــصف الثــاني والثالــث الثــانوي    

  .وذلك لصالح طالب الصف الثالث الثانوي

ير  إلى التعرف على أثر استخدام األساط  )٢٠٠٣(وأشارت دراسة جيهان محمود طه      

فــي تــدريس التــاريخ علــى كــلًّ مــن التحــصيل وتنميــة بعــض القــيم االجتماعيــة لــدى تالميــذ    

 وعمل قائمة باألساطير التاريخية التـي يمكـن تـضمينها فـي محتـوى           ،الصف األول اإلعدادي  

 .التاريخ بالصف األول الثانوي

وقــد اختـــارت الباحثـــة عينــة مـــن طـــالب الـــصف األول الثــانوي بمـــدارس ابـــن النفـــيس    

بمحافظــة القــاهرة وتــم تقــسيمها إلــى مجمــوعتين إحــداهما مجموعــة تجريبيــة واألخــرى   

 اًاختبـار و ، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد مقياس القيم االجتماعية         ،ضابطة

 وأشــارت النتــائج إلــى . لقيــاس المعرفــة التاريخيــة لــدى طــالب الــصف األول الثــانوي اًتحــصيلي

صائية بـــين متوســـطي درجـــات طـــالب المجموعـــة التجريبيـــة  وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــ

 ،ومتوســطي درجــات طــالب المجموعــة الــضابطة فــي التطبيــق البعــدي لالختبــار التحــصيلي  

          .وذلك لصالح المجموعة التجريبيةومقياس القيم االجتماعية 
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ــةهـــدفت        ــول   ).٢٠٠٥ Wang،Zhengxu وانـــج(دراسـ ــر التحـ إلـــى التعـــرف علـــى أثـ

 وقـد توصــلت  ،قراطي والقـيم االجتماعيـة فـي شـرق آســيا خاصـة الـصين وسـنغافورة       الـديم 

الدراســـة إلـــى أن المجتمعـــات التـــي تعـــاني مـــن التحـــديث الـــسريع والتغيـــرات االجتماعيـــة 

 وأكــدت علــى أن ارتفــاع القــيم    ، أصــبحت أقــل حريــة واجتماعيــاً وتــسامحاً    ،واالقتــصادية

    .ر تأييداً لعملية الديمقراطيةاالجتماعية يدل على أن الناس أصبحوا أكث

 إلـى التعـرف علـى مـدى     ) ٢٠٠٥ ،sillaste،G.Gسـيال سـت  (  دراسـة   هـدفت الدراسـة  و     

 ولتحقيـق ذلـك قـام    ،نمو القيم االجتماعية وتطورها لدى معلمي المدارس الريفية بروسـيا     

 ، وتكــون المقيــاس مــن تــسعة عــشر قيمــة     ،الباحــث بإعــداد مقيــاس للقــيم االجتماعيــة    

 :ويقيس المقياس ثالثة مستويات لكل قيمة لدى المعلمين هما

  .)القيم لم تتغير على اإلطالق(مستقرة ) أ(

  .)القيم أصبحت ضعيفة(غير مستقرة ) ب(

  .)القيم تغيرت تماماً(حدوث تغير في القيم ) جـ(

قيمـة   ،قيمة العمل(وتوصلت الدراسة إلى أن القيم األكثر استقراراً لدى المعلمين هي  

ــة ــة  ، قيمــة الحريــة ،المهن ــاج إلــى تنميتهــا لــدى      ،) قيمــة الحيــاة المهني ــاقي القــيم فتحت  أمــا ب

 .المعلمين

لـى تنميـة بعـض القـيم االجتماعيـة لـدى          إ) ٢٠٠٨(أمـل محمـد فرغلـي       دراسـة    هدفت    

 واختــارت الباحثــة عينــة مــن تالميــذ الــصف الثــاني اإلعــدادي    ،تالميــذ الــصف الثــاني اإلعــدادي 

 بإعــداد وقامــت).مدرســة مــصر الجديــدة اإلعداديــة الثانويــة النموذجيــة ( القــاهرة بمحافظــة

 وأشــارت النتــائج إلــى ،مقيــاس للقــيم االجتماعيــة تــم تطبيقــه علــى مجموعــة واحــدة فقــط

 فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـطات الـــدرجات الكليـــة لمقيـــاس القـــيم         وجـــود

 لــصالح التطبيــق يتطبيقــين القبلــي والبعــد المجموعــة التجريبيــة فــي ال  االجتماعيــة لتالميــذ

 وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدرجات في كل قيمة علـى      كماالبعدي  
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حـــدة لمقيـــاس القـــيم االجتماعيـــة لتالميـــذ المجموعـــة التجريبيـــة فـــي التطبيقـــين القبلـــي    

  . لصالح التطبيق البعدييوالبعد

 : اني  تعليق عام على دراسات وبحوث المحور الث
أكدت بعض الدراسات على أهمية ضرورة االهتمام بتنمية القيم االجتماعية لدى ) ١  (

فايزة ( ودراسة   ،)١٩٩١ ،أحمد السيد ( ودراسة   ،)١٩٨٨ ،سعيد عبده (المتعلمين مثل دراسة    

  ،)١٩٩٨ ،فاطمـــة الـــسيد( ودراســـة ،)١٩٩٥ ،عبـــد المـــؤمن محمـــد( ودراســـة ،  ،)١٩٩٣ ،أحمـــد

 ).٢٠٠٣ ،مودجيهان مح(ودراسة 

ــيم      ) ٢  ( ــة القـ ــدة لتنميـ ــدريس عديـ ــداخل تـ ــة مـ أكـــدت بعـــض الدراســـات علـــى فاعليـ

 ودراسـة   ،)١٩٩٣ ،فـايزة أحمـد   ( ودراسـة    ،)١٩٩٢ ،سهير إسماعيل (االجتماعية مثل دراسة    

 ،أمــل محمــد فرغلــي  ( ودراســة ،)٢٠٠٥ودراســة عنايــات خليــل   ( ،) ٢٠٠٣ ،جيهــان محمــود (

٢٠٠٨ .( 

 : راسات وبحوث هذا المحور وبين البحث الحالي أوجه االتفاق بين د-
   تتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســات والبحــوث الــسابقة فــي الهــدف الرئيــسي مــن    

 .القيم االجتماعية لدي المتعلمين البحث تنمية بعض

 :  أوجه االختالف بين الدراسات والبحوث السابقة والبحث الحالي-
  . مستقلوجود القصة التاريخية كمتغير) ١ (

ــة كـــلًّ مـــن    ) ٢ ( ــة عـــن دراسـ ــة الحاليـ ــد (،تختلـــف الدراسـ ــهير محمـ ــايزة (،)١٩٩٢ ،سـ فـ

 )٢٠٠٨ ،أمل محمد فرغلـي ( ،)٢٠٠٣ ،جيهان محمود  (،)،)١٩٩٨ ،فاطمة السيد (،)١٩٩٣،أحمد

 حــل المــشكالت ،ألعــاب المحاكــاة(حيــث إنهــم قــاموا بدراســة أثــر مــداخل مختلفــة مثــل 

 أســلوب ، الــتعلم التعــاوني، مــدخل تحليــل القــيم،التعليميــة النمــاذج ،والــتعلم باالكتــشاف

 علــى تنميــة القــيم االجتماعيــة بينمــا تقــوم الدراســة    ) مــدخل الــسير والتــراجم ،األســاطير

 .الحالية بدراسة أثر أسلوب القصة التاريخية على تنمية القيم االجتماعية
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 ،فـايزة أحمـد  ( ،)١٩٨٨ ،سـعيد عبـده  (تختلف الدراسة الحالية مع دراسـة كـلًّ مـن     ) ٣ (

 ،)٢٠٠٣ ،جيهــان محمــود( ،)٢٠٠١،محمــد فتــوح محمــد( ،)١٩٩٥ ،عبــد المــؤمن محمــد (،)١٩٩٣

نهم اهتموا بتنميـة القـيم االجتماعيـة مـن  خـالل مـنهج               إ حيث   )٢٠٠٨ ،أمل محمد فرغلي  (

 المدارس المصرية بينما اهتمـت الدراسـة الحاليـة بـالقيم االجتماعيـة مـن خـالل                 فيالتاريخ  

 فــي الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة المقــررة علــى الــصف األول المتوســط ضــمن       وحــدة

 تكامــل منــاهج فــي المملكــة العربيــة الــسعودية وألول مــرة  فــيمــشروع المــنهج الــشامل 

 .الدراسات االجتماعية

 : أوجه استفادة البحث الحالي من بحوث ودراسات هذا المحور 
    . التعرف على معالجة المقياس إحصائياً-  

 . تحديد اإلطار النظري الخاص بالقيم االجتماعية - 

 . تصميم وإعداد مقياس القيم االجتماعية وإعداد قائمة بالقيم االجتماعية- 

 اهللا رضـــيالخلفـــاء الراشـــدين  ( االســـتفادة فـــي إعـــداد وصـــياغة موضـــوعات وحـــدة - 

 .اعية وكيفية تنمية القيم االجتم، وفقاً ألسلوب القصة التاريخية)عنهم

 :إجراءات الدراسة الميدانية
جـــراءات تحليـــل محتـــوى كتـــاب الدراســـات االجتماعيـــة والوطنيـــة للـــصف األول       إ

 ٠المتوسط 

ــة     ــاهيم التاريخيـ ــد المفـ ــلوب تحليـــل المحتـــوى لتحديـ ــتخدم الباحـــث أسـ ــيم  اسـ والقـ

ــواردة االجتماعيــة   كتــاب الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة للــصف األول المتوســط     فــيال

 :وفق االجراءات التاليةوذلك 

لـى التعـرف   إأسـلوب بحثـى يهـدف    "  يعرفـه محمـد جمـال الـدين بأنـه          :مفهوم التحليل 

 العلـوم الطبيعيـة     فـي على المركبات أو المكونـات أو العناصـر األساسـية للمـواد التعليميـة               

ــدين (بطريقــة كميــة منظمــة وفقــا لمعــايير محــددة مــسبقا       ص ، م١٩٨٥ ،محمــد جمــال ال

١٩٩(. 
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 قــام الباحــث بتحليــل محتــوى كتــاب الدراســات االجتماعيــة        :ف مــن التحليــل  الهــد 

ــه مــن مفــاهيم تاريخيــة وقــيم         ــوافر في والوطنيــة للــصف األول المتوســط للكــشف عمــا يت

 .اجتماعية

 أعد الباحث قائمة مقترحة     ، ضوء تعريف المفهوم التاريخى    في :تصميم أداة التحليل  

 : تم اشتقاقها من المصادر التاليةالتيوة والقيم االجتماعيبالمفاهيم التاريخية 

 . والقيم مجال المفاهيمفيالدراسات والبحوث العربية واألجنبية  -

 .طبيعة مادة الدراسات االجتماعية والوطنية  -

 . االجتماعيةالتاريخية والقيم المفاهيمفياألدبيات والمجالت العربية واألجنبية  -

 صورتها األولية على مجموعة من      فيرحة  تم عرض القائمة المقت    :صدق أداة التحليل  

 ، المنــاهج وطــرق التــدريس فــيمحكمــين مــن المتخصــصين  ) ٦(المحكمــين بلــغ عــددهم  

 حيـث طلـب مـنهم تحديـد مـدى مناسـبة المفـاهيم               ،وذلك للتأكد من صدق محتوى القائمة     

نـه   وتقديم ما يرو   ، المرحلة المتوسطة  طالبالتاريخية الواردة بالقائمة المقترحة لمستوي      

 ، ضــوء مقترحــات المحكمــينفــي و،مــن مقترحــات بالتعــديل أو الحــذف أو االضــافة للقائمــة 

حـذف بعـض المفـاهيم       : وذلك كما يلى   ،قام الباحث بتعديل بعض بنود القائمة المقترحة      

ف ذ كمـا تـم حـ   ، و وحـرب ألنهـا مـن المفـاهيم العـسكرية     ، وجهـاد ،مثل مفهـوم أسـطول   

وحــدة الــسياسية ألنــه مــن المفــاهيم الــسياسية   بعــض المفــاهيم األخــرى مثــل مفهــوم ال  

 ٠ وحذف مفهوم الحياة السياسية ،لى الوحدة الوطنيةإوتعديله 

 وقـام الباحـث بـإجراء       ، المعنـى والمكـررة    فـي وتم حذف بعض المفاهيم المتـشابهة       

 صـورتها  فـي ضافة أو التعديل حتـى أصـبحت القائمـة       اإلبالتعديالت الالزمة سواء بالحذف أو      

 ٠) ٦( ملحق ،النهائية

  : عملية التحليل باإلجراءات التاليةفيوقد التزم الباحث  :جراءات التحليلإ

و القيمـة    ي التـاريخ  هـوم  ويقـصد بهـا فـي هـذه الدراسـة المف           :تحديد فئـة التحليـل      - أ

 ٠ ضوئها عملية التحليل في كفئات يتم ،االجتماعية
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 ألنها تناسب طبيعـة     ،ل اتخذ الباحث الفقرة وحدة التحلي     :تحديد وحدة التحليل   - ب

 ويقــصد ،خــرىأ وألنهــا الوحــدة الطبيعيــة للمعنــى مــن ناحيــة    ،الدراســة الحاليــة مــن ناحيــة  

  .بالفقرة جملة أو أكثر تعطى معنى تاما

 فعند ظهور فكرة ، استخدم الباحث التكرار وحدة التعداد:تحديد وحدة التعداد -ج

 الجـدول   فـي  خانـة التكـرارات      فـي ذلك   و )/( يعطى تكرارا    ، فقرة ما  فيتشير الى المفهوم    

 ٠الخاص بها 

ــل -د ــة التحليـ ــة      : عينـ ــات االجتماعيـ ــنهج الدراسـ ــوى مـ ــل محتـ ــتم الباحـــث بتحليـ  اهـ

 كما يعكسه كتـاب الدراسـات االجتماعيـة والوطنيـة المقـرر علـى الـصف األول                  ،والوطنية

موافــق  الـ هــ١٤٣٣/ـ هــ١٤٣٢ الدراســي العــام فــيالمتوســط بالمملكــة العربيــة الــسعودية   

 ٠ الثاني الدراسيالفصل  في م ٢٠١٢/ م ٢٠١١

 :أثناء التحليل اتباع ما يلى فيوقد راعى الباحث 
 ٠ وتقسيمه الى فقرات ،قراءة كل موضوع على حده مرتين قراءة جيدة -

 ٠اعتبار الفقرة وحدة السياق لرصد التكرارات  -

 ٠قراءة كل فقرة قراءة جيدة حتى يتضح معناها  -

 ٠ كل موضوع في واألشكال والوسائل التوضيحية والتقويم استبعاد األنشطة -

 : لكى يتأكد الباحث من ثبات التحليل قام الباحث بما يلى: ثبات التحليل- هــ 

قام الباحث بتحليل كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية مـرتين بفاصـل زمنـى       -

 ٠انى قدره شهر ونصف بين تاريخ انتهاء التحليل األول وبدء التحليل الث

 بهـــدف تحديـــد نـــسب االتفـــاق    )@(كمـــا تـــم التحليـــل بواســـطة أحـــد الـــزمالء       -

 وبــين تحليــل الباحــث وتحليــل   ،واالخــتالف بــين التحليــل األول والثــانى للباحــث مــن ناحيــة   

 ص ك   ،١٩٨٧ ،رشـدى طعيمـة   ( وذلك باستخدام معادلـة هولـستى        ،الزميل من ناحية ثانية   

٠ )٢٨ 

 :هماوتم حساب معامل الثبات بطريقتين  -
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 وبلــغ معامــل  ، المــرتينفــيعــن طريــق معامــل االرتبــاط بــين تحليــل الباحــث       :األولــى

 ٠) ٩١،٥(االرتباط 

 بمعادلة  )الباحث والزميل ( عن طريق نسب االتفاق واالختالف بين المحللين         :والثانية

 ٠هولستى السابقة 
                           ٧                                              ٣٥ 

 %١٦= ١٠٠×    ـــــــــــــــــــــــــــ ، ونسبة االختالف % ٨٤ =١٠٠×  نسبة االتفاق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                       ٤٢                                                                           ٤٢ 

ي أن ثبــات تحليــل كتــاب الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة للــصف األول المتوســط      أ

 ممــا يــشير إلــى اتــساق تحليــل    ، أنــه عــال  علــىويــشير معامــل الثبــات الــسابق  ) ٠،٨٤(بلــغ 

 ٠الباحث والزميل 

 :بناء الوحدة التعليمية 

  وقـد اشـتملت الوحـدة      ،صيغت الوحدة التعليمية باستخدام أسلوب القصة التاريخيـة       

 :على الدروس التالية

 . فضل الخلفاء الراشدين:الدرس األول

 . صفات الخلفاء الراشدين وأخالقهم:الدرس الثاني

   ٠  خالفة الخلفاء الراشدين للرسول:الدرس الثالث

    .أعمال الخلفاء الراشدين وجهادهم :الدرس الرابع

 :ضبط الوحدة
 تـم عرضـها علـى    ،م القصة التاريخيـة اعداد دروس الوحدة باستخدا   االنتهاء من   بعد     

وذلـك   ، المناهج وطـرق التـدريس وأسـاتذة التـاريخ         فيمجموعة من الخبراء والمتخصصين     

 وقــد ،إلبــداء آرائهــم حــول مــدى صــحة المعلومــات والحقــائق الــواردة بموضــوعات الوحــدة   

  وأسفرت ،التزم الباحث بخطوات اعداد الوحدة

 وقـد اشـتمل كـل موضـوع     ، صالحية الوحـدة الخطوة هذه على اتفاق المحكمين على  

 ، والمـــواد التعليميـــة، و محتـــوى الـــدرس، وأهـــداف الـــدرس، ومقدمـــة، عنـــوان الـــدرس،علـــى

 )١( ملحق ٠ والتقويم ،واألنشطة التعليمية
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 :مكونات االختبار
 وتكون مـن  " االختيار من متعدد "األول  ،ينءيتكون اختبار المفاهيم التاريخية من جز     

  ،مفردة) ٢٥(

 وبـذلك يكـون     ، الباحـث  إعـداد  مـن    ،مفـردة ) ٢٢( وتكون مـن      " الصواب والخطأ  "والثانى  

 جمالى االختبار إ

 مقــرر الدراســات فــي وقــام الباحــث بحــصر المفــاهيم التاريخيــة الــواردة   ،مفــردة) ٤٧(

  فياالجتماعية والوطنية 

 وتـــم عرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن  ، للـــصف األول المتوســـطالثـــاني الدراســـيالفـــصل 

 تــضمين فــيلمحكمــين وطلــب مــنهم إضــافة مفــاهيم تاريخيــة أخــرى يرونهــا أساســية        ا

 التـي  وقـد أخـذ الباحـث بالمالحظـات         ، وحذف مـا يرونـه غيـر مناسـب مـن المفـاهيم             ،القائمة

 وجـدها  التـي  المفاهيم التاريخية في وقد صاغ الباحث أسئلة االختبار  ،رأى أنها غير مناسبة   

مـن كتـاب    " وحـدة الخلفـاء الراشـدين     " فـي  مقـرر التـاريخ    محتـوى    فـي كثـر تكـرارا     أالباحث  

 .لصف األول المتوسطل الدراسات االجتماعية والوطنية

 : صدق االختبار
 للتأكد من صدق االختبار تم عرضه على ستة من المحكمـين      ،صدق المحكمين  -

ــة التــدريس بجــامعتى اإلمــام والملــك فيــصل باألحــساء         مــن مــوجهى  ٣+مــن أعــضاء هيئ

االجتماعية بإدارة التعليم بمحافظة األحساء، حيث رأوا أنها تقـيس مـا أعـدت     الدراسات  

 . أخذ الباحث بما رآه مناسبا لها،لقياسه واقترحوا بعض التعديالت

 مـن  طالبـاً ) ٤٠( صورته األولية على فيتم تطبيق االختبار  ،صدق االتساق الداخلي   -

تبـاط بـين درجـة كـل عبـارة       وتم حـساب معامـل االر  ، المتوسطة الصديقمدرسة أبى بكر  

عبـارات    خمـس  وبنـاء علـى ذلـك تـم حـذف     ،من عبارات االختبار والدرجة الكليـة لالختبـار       

 ،لــى حــدود الداللــة االحــصائيةإ أى منهــا فــي لــم تــصل معامــل االرتبــاط ،مــن عبــارات االختبــار

 ). ٤( ملحق رقم ،عبارة) ٤٧( صورتها النهائيةفيوبذلك تكون عبارات االختبار 
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ــات - ــارثب ــار المفــاهيم التاريخيــة بطريقــة      : االختب  تــم حــساب معامــل ثبــات اختب

 وبلـــغ معامــــل  )ســــيبرمان وبـــراون (التجزئـــة النـــصفية بـــين العبــــارات الفرديـــة والزوجيـــة      

ن معامـل  أ ، الجـداول االحـصائية وجـد    فـي وبالكـشف عـن معامـل االرتبـاط         ) ٦٤،٨(االرتباط

 . بدرجة مقبولة من الثباتاالختبار يتسمأن  مما يدل على ،)٠،٧٩(الثبات 

 :صياغة مقياس القيم االجتماعية
   تمت صـياغة مفـردات المقيـاس علـى هيئـة مواقـف سـلوكية يتبـع كـل موقـف منهـا                  

 يقيـسها الموقـف علـى أن     التـي عدد مـن البـدائل تمثـل مـستويات مختلفـة متدرجـة للقيمـة                

بحيــث يكــون  ،اس وقــد اســتخدم الباحــث أســلوب القيــ  ، أحــد هــذه البــدائل الطالــبيختــار 

، ويتبعه أربعة بـدائل بحيـث تكـون    الطالب يتعرض له  صورة عبارة تمثل موقفاًفيالموقف  

ــدرجات   ــة الـ ــدائل متدرجـ ــذه البـ ــا   ،هـ ــة يخـــصص لهـ ــة العاليـ ــات أ القيمـ ــع درجـ ــة ،ربـ  والقيمـ

 والقيمــة ، والقيمــة الــضعيفة يخــصص لهــا درجتــان،المتوســطة يخــصص لهــا ثــالث درجــات

 وتمت الصياغة بلغـة بـسيطة ومناسـبة لمـستوى        . درجة واحدة  الضعيفة جدا يخصص لها   

 .موقفاً) ٢٢( صورته األولية من في وتكون المقياس ،المتعلمين

  :صدق المقياس
 للتأكد من صدق المقياس تم عرضه على ستة من المحكمين مـن             ،صدق المحكمين 

اســبة بنــود  وذلــك لمن،أعــضاء هيئــة التــدريس بجــامعتى اإلمــام والملــك فيــصل باألحــساء   

 ، ودقــة الــصياغة اللغويــة لبنــود المقيــاس، الــصف األول المتوســط طــالبالمقيــاس لمــستوى

 أخـذ الباحـث بمـا رآه        ،حيث رأوا أنها تقـيس مـا أعـدت لقياسـه واقترحـوا بعـض التعـديالت                

 .مناسبا لها

 مــن طالبــاً) ٤٠( صــورته األوليــة علــى فــي تــم تطبيــق المقيــاس ،صــدق االتــساق الــداخلي

 وتــم حــساب معامــل االرتبــاط بــين درجــة كــل عبــارة مــن     ،بــى بكــر المتوســطة مدرســة أ

 مـن مواقـف   أربعـة  وبناء علـى ذلـك تـم حـذف     ،عبارات المقياس والدرجة الكلية للمقياس   
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 وبذلك تكـون  ،) ٠٫٢٧( كان معامل ارتباطها أقل من التيالمقياس  وتم استبعاد المواقف  

 ). ٥(  ملحق رقم .وقفم) ١٨( صورتها النهائيةفيعبارات المقياس 

 قـــام الباحـــث بحـــساب ثبـــات المقيـــاس بطريقـــة التجزئـــة النـــصفية  ،ثبـــات المقيـــاس

لى الجـداول االحـصائية اتـضح    إ وبالرجوع ،)٠٫٧٣( وبلغ معامل الثبات   ،"وبراون–لسيبرمان  "

 ،جـابر عبـد الحميــد  (٠أن معامـل الثبـات بهـذه الطريقـة لــه قيمـة مقبولـة ويمكـن الوثــوق بـه         

 ٠ )٤٥٦،ص ١٩٩٠يرى كاظم،وأحمد خ

 :عينة الدراسة
ــن    ــة مـ ــة الدراسـ ــت عينـ ــالبتكونـ ــصف األطـ ــوف    الـ ــة الهفـ ــن منطقـ ــط مـ ول المتوسـ

 وتـــم اختيـــار العينـــة بطريقـــة  ،التعليميـــة مـــن مدرســـة لبيـــد بـــن ربيعـــة المتوســـطة للبنـــين  

لـى مجمـوعتين األولـى تجريبيـة ودرسـت الوحـدة       إ تـم تقـسيمهم   طالباً )٨٠(عشوائية من  

 . والثانية ضابطة ودرست الوحدة بالطريقة السائدة،القصة التاريخيةبأسلوب 

 :تدريس الوحدة

 هــ  فـي الفـصل        ١٤٣٣ / ٦/ ٣٠ هــ الـى      ١٤٣٣/ ٦/ ١١ الفتـرة مـن          فـي تم تدريس الوحدة    

 حـصتين وقـام الباحـث مـن خـالل اشـرافه علـى               فـي  وتم عرض كـل درس       ،الثانيالدراسي  

ســـلوب القـــصة التاريخيـــة أة التجريبيـــة باســـتخدام التربيـــة العمليـــة بالتـــدريس للمجموعـــ 

والمجموعــة الــضابطة بالطريقــة الــسائدة وبعــد االنتهــاء مــن تــدريس الوحــدة تــم تطبيــق      

 ٠ بعديا المفاهيم التاريخية ومقياس القيم االجتماعية تطبيقاًاختبار

 

@      @      @ 
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دام القصة التاريخية فى تنمية بعض المفاهيم التاريخية أثر تدريس مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية باستخ
  الصف األول المتوسط بمحافظة األحساء بالمملكة العربية السعودية طالبىوالقيم االجتماعية لد

  يبراهيم عبد اهللا الشاذلإعادل . د 

 :عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها
تعلقــة بتحليــل كتــاب الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة للــصف  النتــائج الم: أوال

 ٠ول المتوسط الفصل الدراسى الثانى األ
 )١ (جدول 

  الفصل الدراسى الثانىفينتائج تحليل كتاب الصف األول المتوسط 

  م٢٠١١/٢٠١٢- هـ ١٤٣٣ / هـ١٤٣٢ ط 

  

وحدات كتاب الدراسات 
 االجتماعية والوطنية

 "الفصل الدراسى الثانى"

عدد فقرات 
 الكتاب

  كل الوحدةفي

 التيعدد الفقرات 
انطبقت عليها 
 المفاهيم

 والقيم االجتماعية

النسبة المئوية 
 للمفاهيم

التاريخية  والقيم 
 االجتماعية

 % ٥،٣١ ٦٤ ١٠١ " مكةفيحياة النبى "وحدة 
 فيحياة النبى "وحدة 

 "المدينة
٥،٣٢ ٦٥ ١٤٠ % 

 % ٣٦ ٧٢ ١٠٥ "الخلفاء الراشدين "وحدة 
 % ١٠٠ ٢٠١ ٣٤٦ المجموع

 :يتضح من الجدول السابق ما يلى
 في وردت بها اشارات للمفاهيم التاريخية والقيم االجتماعية         التيعدد الفقرات    -

 ٠ فقرة ٢٠١كتاب الصف األول المتوسط 

"  بينما تمثـل وحـدة   ،% ٥،٣١ فقرة  بنسبة     ٦٤" مكة   فيحياة النبي   " تمثل وحدة    -

 ٧٢" وحـدة الخلفـاء الراشـدين       "  وتمثـل    ،% ٥،٣٢ فقـرة بنـسبة      ٦٥" المدينـة    فيحياة النبي   

  .% ٣٦فقرة  بنسبة 

لـى  إ مـن وحـدة      تويتضح  أن عدد المفاهيم التاريخيـة والقـيم االجتماعيـة اختلفـ             -

لـى محتـوى   إ ويرجـع ذلـك   ، من موضوع الى موضوع داخـل الوحـدة ذاتهـا    ت بل اختلف  ،خريأ

 اســتحوذت علــى التــيكبــر الوحــدات أفــاء الراشــدين كــل وحــدة حيــث تحتــل وحــدة الخل 

ن محتــوي هــذه الوحــدة يركــز ألــى إ ويرجــع ذلــك ،المفــاهيم التاريخيــة والقــيم االجتماعيــة
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ن تاريخ  هذه الحقبة من الزمن مليئة بـالقيم االجتماعيـة         أ و ،على بعض المفاهيم التاريخية   

 عهـــد الخلفـــاء فـــيدول  كثيـــر مـــن الـــفـــيســـالم نتـــشار اإلإ إلـــىكـــذلك يرجـــع ،واألخالقية

  . هذه الفترةفيالراشدين وبث السلوك القويم لدى الناس وسياسة الحكام 

 :نتائج الدراسة بالنسبة لفروض البحث: ثانيا
 :رض األولففيما يتعلق بال

 )٢(جدول 

 بين  ومستوى الداللة) ت(الفروق بين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة

 ية والضابطة في االختبار القبلي الختبار المفاهيم التاريخيةأفراد المجموعة التجريب

  
 مستوى الداللة قيمة ت ح-د ع م ن المجموعة
 ٨،٥٥ ٢٣،٤٦ ٣٥ التجريبية
 ٧،٩٩ ٢٢،٩٤ ٣٥ الضابطة

 غير دالة .،٢٦ .،٦٨

 

أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين أفـراد المجموعـة                   )٢(        يتضح من جـدول     

 لطالبختبار المفاهيم التاريخية  إل القياس القبلي    فييبية وأفراد المجموعة الضابطة     التجر

 المحــسوبة )ت( حيــث بلغــت قيمــة ،الــصف األول المتوســط بالمملكــة العربيــة الــسعودية  

 ٠وهى قيمة غير دالة إحصائيا  .) ،٢٦(

 :رض الثانيففيما يتعلق بال
 )٣(جدول 

بين أفراد  ومستوى الداللة) ت(لمعيارية وقيمةالفروق بين المتوسطات واالنحرافات ا

 ختبار المفاهيم التاريخيةالمجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي إل

  
 مستوى الداللة قيمة ت ح-د ع م ن المجموعة
 ٥،٤٥ ٣٩٫٦٠ ٣٥ التجريبية
 ٧،٢٦ ٢٨٫٠١ ٣٥ الضابطة

٠٫٠١ ٧٫٥٦     .،٦٨ 
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ــد مــستوى     وجــ) ٣(       يتــضح مــن جــدول    ــة إحــصائية عن ــين ) ٠١،٠(ود فــروق ذات دالل ب

 المجموعــة الــضابطة فــي أفــرادالمجموعــة التجريبيــة ودرجــات  أفــراد متوســطات درجــات

 حيـث بلـغ   ، المجموعـة التجريبيـة  أفـراد القياس البعـدي الختبـار المفـاهيم التاريخيـة لـصالح       

 درجــات أفــراد    فــي حــين بلــغ متوســط    ،)٣٩،٦٠(متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة    

وهـى أكبـر مـن      ) ٧،٥٦(المحـسوبة   ) ت( في حين بلغـت قيمـة        ،)٢٨،١٠(المجموعة الضابطة   

 فــروق دالــة وجــود" التــالي والــذي يــنص علــى   ممــا يــدل علــى قبــول الفــرض،قيمتهــا الجدوليــة

بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة فـي         ) ٠،٠١(إحصائيا عند مستوى    

 .مفاهيم التاريخية لصالح أفراد المجموعة التجريبيةختبار الا

 :فيما يتعلق بالفرض الثالث
 )٤(جدول 

بين أفراد  ومستوى الداللة) ت(الفروق بين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة

 المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبلي  لمقياس القيم االجتماعية

  
 مستوى الداللة ة تقيم ح-د ع م ن المجموعة
 ١٠،١٢ ٢٨،٨٦ ٣٥ التجريبية
 ٩،٧١ ٣٩،٣٨ ٣٥ الضابطة

 غير دالة ٠٫٢٢ .،٦٨

أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين أفـراد المجموعـة                   )٤(        يتضح من جدول    

 طالب القياس القبلي لمقياس القيم االجتماعية ل      فيالتجريبية وأفراد المجموعة الضابطة     

 المحــسوبة )ت( حيــث بلغــت قيمــة ،ألول المتوســط بالمملكــة العربيــة الــسعودية الــصف ا

 .وهى قيمة غير دالة إحصائيا .) ،٢٢(

 :فيما يتعلق بالفرض الرابع
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 )٥(جدول 

بين أفراد  ومستوى الداللة) ت(الفروق بين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة

 لمقياس القيم االجتماعية ديالمجموعة التجريبية والضابطة في القياس البع
 مستوى الداللة قيمة ت ح-د ع م ن المجموعة
 ١٠،٠٣ ٦٠،٣١ ٣٥ التجريبية
 ١٠،٥ ٣٦٫٥٧ ٣٥ الضابطة

٠،٠١ ٩،٨٧ .،٦٨ 

ــدول    ــن جـ ــضح مـ ــستوى     ) ٥(يتـ ــد مـ ــصائية عنـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــين )٠٫٠١(وجـ  بـ

 فــيجموعــة الــضابطة  الم أفــراد المجموعــة التجريبيــة ودرجــاتأفــرادمتوســطات درجــات 

 حيـث بلـغ     ،المجموعـة التجريبيـة   أفـراد   القياس البعدي لمقياس القـيم االجتماعيـة  لـصالح           

 فـــي حـــين بلـــغ متوســـط درجـــات أفـــراد  ،)٦٠،٣١(متوســـط درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة 

وهى أكبـر مـن    ) ٩،٨٧(المحسوبة  ) ت( حين بلغت قيمة     في ،)٣٦،٥٧(المجموعة الضابطة   

 فــروق دالــة وجــود" التــالي والــذي يــنص علــى   ممــا يــدل علــى قبــول الفــرض،قيمتهــا الجدوليــة

 فـي بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة        ) ٠،٠١(إحصائيا عند مستوى    

 ."مقياس القيم االجتماعية لصالح أفراد المجموعة التجريبية  

 :فيما يتعلق بالفرض الخامس
 )٦(جدول 

ومستوى الداللةبين أفراد ) ت( واالنحرافات المعيارية وقيمةالفروق بين المتوسطات

 المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعديالختبار المفاهيم التاريخية

  
 مستوى الداللة قيمة ت ع م ن المجموعة
 ٨،٥٥ ٢٣،٤٦ ٣٥ التجريبية
 ٥،٤٥ ٣٩،٦٠ ٣٥ الضابطة

٠،٠١ ١٢،١٧ 

بــين أفــراد ) ٠،٠١(ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوىوجــود فــروق )  ٦(يتــضح مــن جــدول 

المجموعـــة التجريبيـــة  فـــي القيـــاس القبلـــي والبعـــدى الختبـــار المفـــاهيم التاريخيـــة لـــصالح   

 فـي حـين   ،)٢٣،٤٦( فـي القيـاس القبلـي      الطـالب  حيث بلغ متوسط درجات      ،القياس البعدي   
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) ١٢،١٧(المحـسوبة   )ت( وقيمـة ،)٣٩،٦٠( فـي القيـاس البعـدى     الطـالب بلـغ متوسـط درجـات   

توجـد  "  والذي ينص على : مما يدل على قبول الفرض التالي.كبر من قيمتها الجدولية   أوهى  

ــد مـــستوى    ــة التجريبيـــة  فـــي    )٠،٠١(فـــروق دالـــة إحـــصائيا عنـ ــراد المجموعـ ــار إ بـــين أفـ ختبـ

  ."المفاهيم التاريخية في االختبار القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي

 : بالفرض السادسفيما يتعلق
 )٧(جدول 

ومستوى الداللة بين أفراد ) ت(الفروق بين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة

 المجموعة التجريبية في  القياس القبلي والبعدي لمقياس القيم االجتماعية
 مستوى الداللة قيمة ت ع م ن المجموعة
 ١٠،١٢ ٢٨،٨٦ ٣٥ التجريبية
 ١٠،٣ ٦٠،٣١ ٣٥ الضابطة

٠،٠١ ١٧،٦٢ 

بـين أفــراد  ) ٠،٠١(وجــود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنــد مـستوى    )  ٧(يتـضح مـن جـدول    

المجموعــة التجريبيــة  فــي القيــاس القبلــي والبعــدى  لمقيــاس القــيم االجتماعيــة  لــصالح          

 فـي حـين     ،)٢٨،٨٦( في القيـاس القبلـي        الطالب  حيث بلغ متوسط درجات    ،القياس البعدي   

) ١٧،٦٢( المحــسوبة )ت( وقيمـة ،)٦٠،٣١(فـي القيــاس البعـدى   لطـالب  ابلـغ متوسـط درجــات   

توجـد  "  والذي ينص على : مما يدل على قبول الفرض التالي.كبر من قيمتها الجدولية   أوهى  

بــين أفــراد المجموعــة التجريبيــة لمقيــاس القــيم   ) ٠،٠١(فــروق دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى   

  ."لح القياس البعدياالجتماعية في القياس القبلي والبعدي لصا

 :مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها
النتهاء من التحليل االحصائى يمكن القول بأن هذا البحث توصل إلى نتائج عدة             بعد ا   

 :ما يليفييمكن تفسيرها 

 طـالب  أشارت نتائج التحليل االحصائى أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحـصائيا لـدرجات                 :أوال

لمجموعــة الــضابطة  فــي القيــاس القبلــي الختبــار المفــاهيم   اطــالبالمجموعــة التجريبيــة و

ــة ــى عــدم وجــود تفــوق ملمــوس إلحــدى المجمــوعتين علــى         ،التاريخي ــذي يــشير إل  األمــر ال
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 كمــا أن هنــاك تقاربــا فــي الــدرجات بــين المجمــوعتين فــي المفــاهيم التاريخيــة          ،األخــرى

 ٠ ويعنى ذلك تكافؤ المجموعتين قبل التجربة ،الواردة باالختبار

 توصــلت نتــائج الدراســة إلــى وجــود فــروق دالــة إحــصائيا بــين متوســطات درجــات  :ثانيــا

  األمــر الــذي يــشير إلــى    )٧،٥٦(تــساوي ) ت( حيــث إن قيمــة  ، المجموعــة التجريبيــة طــالب

 وكــذلك فاعليــة اســتخدام أســلوب   ، المجموعــة التجريبيــة طــالبالتحــسن الواضــح لــدى  

 المجموعــة التجريبيــة ويرجــع طــالباريخيــة لــدى القــصة التاريخيــة فــي تنميــة المفــاهيم الت 

 :ذلك إلى

 وذلـك مـن خـالل    ،هم فـي شـكل يجـذب انتبـاه     طـالب صياغة الوحـدة المقدمـة لل      -

 ،القصص التاريخية واألساليب المستخدمة في ذلك بمـا يـشتمل عليـه مـن تـشويق وإثـارة                 

ال سـيما فـي     وتعتبر القصة من النشاطات األكثر انتشارا في المدرسـة ويقبـل المتعلمـون و             

 كمـا أن  ،المراحل االبتدائية والمتوسـطة علـى قراءتهـا فـي داخـل المدرسـة وفـي خارجهـا            

 كمــا أنهــا تجعــل اكتــساب  ، ويــستثير عــواطفهملطــالبأســلوب القــصة يخاطــب ميــول ا 

 فــي القيــاس  الطــالب وهــذا مــا أوضــحته نتــائج درجــات     ،المفــاهيم التاريخيــة يــسير ســهال   

 .البعدي

ــة التــي ســاعدت علــى تنميــة المفــاهيم       اســتخدام افــيالتنــوع  - لوســائل التعليمي

 ٠ المجموعة التجريبية طالب دىالتاريخية ل

التسلــسل المفــاهيمى للوحــدة التــي صــممت بحيــث يكــون كــل مفهــوم امتــدادا   -

ــذي ســاعد   ، الوقــت نفــسه يكــون أساســا لمفــاهيم أخــرى    فــي و،لمفــاهيم ســابقة   األمــر ال

 ٠لديهم على تنمية المفاهيم التاريخية الطالب 

 أفـراد أشارت نتائج التحليل االحصائى أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحـصائيا لـدرجات                  :  ثالثا

 المجموعـــة الـــضابطة  فـــي القيـــاس القبلـــي لمقيـــاس القـــيم  أفـــرادالمجموعـــة التجريبيـــة و

ــة  األمــر الــذي يــشير إلــى عــدم وجــود تفــوق واضــح إلحــدى المجمــوعتين علــى          ،االجتماعي

اربا في الدرجات بين المجموعتين في القـيم االجتماعيـة الـواردة           كما أن هناك تق    ،األخرى
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 القــيم فــي ويعنــى ذلــك تكــافؤ المجمــوعتين قبــل التجربــة      ،بمقيــاس القــيم االجتماعيــة  

 ٠االجتماعية

 توصلت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود فـروق دالـة إحـصائيا بـين متوسـطات درجـات                 :رابعا

 األمــر الــذي يــشير إلـــى    )٨٧،٩(تــساوي  ) ت( حيــث إن قيمــة   ،المجموعــة التجريبيــة  طــالب  

 وكــذلك فاعليــة اســتخدام أســلوب   ، المجموعــة التجريبيــة طــالبالتحــسن الواضــح لــدى  

ــة      ــة فــي تنميــة القــيم االجتماعي  الوحــدة المــصاغة باســتخدام القــصة    فــيالقــصة التاريخي

ة األسـباب الـسابقة المـصاغ      ويرجـع ذلـك إلـى      ، المجموعـة التجريبيـة    طـالب التاريخية  لدى    

 محمـد الـسيد   (وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة        ٠في الوحـدة الخاصـة بالمفـاهيم التاريخيـة        

١٩٩٩ .( 

 توصلت نتائج البحث إلى وجـود فـروق دالـة إحـصائيا بـين متوسـطات درجـات                   :خامسا

 اختبـار المفـاهيم التاريخيـة        فـي  المجموعة التجريبية في القياسيين القبلـي والبعـدى          طالب

ويرجـــع ) ١٢٫٧(تـــساوى ) ت( حيـــث إن قيمـــة ،لـــصالح القيـــاس البعـــدى ) ٠٫٠١(عنـــد مـــستوى 

 :الباحث ذلك إلى

 ٠ تدريس الوحدة فياستخدام أسلوب القصة التاريخية  -

الوحدة التدريسية وما يوجد بها من أهداف ومحتوى وأنشطة ووسائل تعليميـة             -

  ٠ نهاية كل درس من دروس الوحدة فيوأساليب تقويم 

الثرائيــة التــي اســتخدمت لتنميــة المفــاهيم التاريخيــة فــي     األنــشطة التعليميــة وا  -

  ٠تدريس الوحدة الدراسية 

 فقد قدمت هذه األهميـة  ،إبراز أهمية دراسة كل موضوع من موضوعات الوحدة   -

 ممـا لفـت انتباهـه    ،بحيث تشعر التلميذ بالعائد المباشر عليه شخصيا من دراسة الموضـوع         

 ٠ دراسة الموضوع فيلالنخراط 

 حيــث إن ذلــك يعــد بمثابــة مؤشــر للمــتعلم ،أهــداف دراســة كــل موضــوعتقــديم  -

 فقـد كانـت تلـك األهـداف تعـرض علـى المـتعلم          ،يجعله يتقدم بعدما يحقق هـدفا أو أكثـر        
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 وتتفـق هـذه     ٠ مما يجعله حافزا له نحو التقدم في الدراسـة           ، بداية كل موضوع  تعليمي     في

 )١٩٩١ (Corbinالنتيجة مع دراسة 

ودراســة أشــرف عبــد اللطيــف  ) ١٩٩٦ (.Duplsودراســة ) ١٩٩١(جيعــة  ودراســة عــادل ر

)٢٠٠٢ ( 

  ٠) ٢٠٠٦(ودراسة صبري الجيزاوي ) ٢٠٠٢ ( McClellan       ودراسة 

 توصلت نتائج البحث إلى وجـود فـروق دالـة إحـصائيا بـين متوسـطات درجـات              :سادسا

اس القـيم االجتماعيـة    مقيـ فـي  المجموعة التجريبية في القياسـيين القبلـي والبعـدى           طالب

ــد مــستوى   ويرجــع ) ١٧٫٦٢(تــساوى ) ت( حيــث إن قيمــة  ،لــصالح القيــاس البعــدى  ) ٠٫٠١(عن

 ٠ ذكرهــا الباحــث فــي اختبــار المفــاهيم التاريخيــة  التــي نفــس األســباب :الباحــث ذلــك إلــى

 .)١٩٩٩الشعوان (ودراسة ) ٢٠٠٥ عنايات خليل (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

 :توصيات البحث
 : وما توصل اليه من نتائج يوصي الباحث بما يلى، وفروضه، ضوء أسئلة البحثيف

ــا التـــي اســـتخدام قائمـــة المفـــاهيم التاريخيـــة والقـــيم االجتماعيـــة    -١  توصـــل اليهـ

 الـصف الثـانى والثالـث    فـي و تعديلها من قبل باحثين اخرين لتحليـل كتـب التـاريخ          أ ،الباحث

 ٠المتوسط 

هدافا مباشـرة وصـريحة تتعلـق       أ،ماعية والوطنية  الدراسات االجت  أهدافتضمين   -٢

 ٠بالمفاهيم التاريخية والقيم االجتماعية 

ــد علــى المفــاهيم التاريخيــة والقــيم االجتماعيــة       -٣ ــى إ تهــدف التــيضــرورة التأكي ل

ــة      ــشاركة المجتمعيـ ــساب المـ ــى اكتـ ــتعلم علـ ــساعدة المـ ــيمـ ــل   التـ ــى تحمـ ــساعد علـ  تـ

 ٠المسئولية تجاه الوطن والمجتمع 

 الدراســــات فــــيالطــــالب عــــداد أدلــــة تقــــويم إمــــن أدوات البحــــث عنــــد االفــــادة  -٤

 ٠ صفوف المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية فياالجتماعية والوطنية 
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 :الدراسات والبحوث المقترحة
ــامج مقتــرح إلعــداد معلــم الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة قــائم علــى         -١ ــاء برن بن

 ٠م التاريخية والقيم االجتماعية  ضوء المفاهيفيثرائية األنشطة اإل

 تنميـة المفـاهيم التاريخيـة والقـيم االجتماعيـة لـدى طـالب           فـي دور مناهج التاريخ     -٢

 ٠المرحلة الثانوية 

استخدام نماذج تدريس مختلفة لتعليم المفاهيم التاريخية والقيم االجتماعية        -٣

 ٠ مراحل التعليم المختلفة في
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 المراجع
 دور المعلم في إكساب القيم االجتماعية لطالب المدرسة ): ١٩٩٦(حمادة رمضان على د، أبو زي -

 ٠ جامعة المنصورة ، كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة،"    الثانوية العامة 
فعالية استخدام مدخل السير والتراجم في تدريس التاريخ لتالميـذ          ): ٢٠٠٨(أمل محمد فرغلى      ،أحمد -

 ، كليـة التربيـة  ، رسالة ماجـستير غيـر منـشورة    ،"صف الثاني اإلعدادي لتنمية بعض القيم االجتماعية        ال
 ٠جامعة عين شمس  

 برنامج مقترح لتنمية بعض القيم االجتماعية لدى طالب   ):  " ١٩٩٢( سهير محمد ،إسماعيل -
   ، كلية البنات،غير منشورة رسالة دكتوراه ،"     المرحلة الثانوية باستخدام النماذج التعليمية 

 ٠ جامعة عين شمس     
ــي  ،األشــــول - ــد يحــ ــرزاق احمــ ــة    ): ٢٠٠٠(عبد الــ ــة الثانويــ ــة لطــــالب المرحلــ ــة الالزمــ ــاهيم التاريخيــ المفــ

 ضــوئها، رســالة دكتــوراه، غيــر منــشورة، كليــة التربيــة فــيبالجمهوريــة اليمنيــة وتقــويم منــاهج التــاريخ 
  ٠الوطنى للمعلومات بابين بالجمهورية اليمنية، المركز 

دراسـة اثـر اسـتخدام الكمبيـوتر علـى تنميـة بعـض              ): ١٩٩٥(بدر، عبد اهللا،محمود إبـراهيم أحمـد مـاهر           -
المفــاهيم التاريخيــة وبقــاء أثــر الــتعلم لــدى طــالب الــصف األول الثــانوي، المــؤتمر القــومي الــسنوي الثــاني  

 المـــستقبل، جامعـــة عـــين – الفاعليـــة –بمركـــز تطـــوير التعلـــيم الجـــامعي، األداء الجـــامعي، الكفـــاءة  
 ٠ أغسطس ٢٨-٢٦شمس من 

 التربيــة وعلــم الــنفس، دار فــيمنــاهج البحــث ): ١٩٩٠(، وأحمــد خيــرى  جــابرد الحميــدعبــ ، كــاظم،جــابر -
 .النهضة العربية

اتجاهــات حديثــة فــي تــدريس المــواد االجتماعيــة، الريــاض،دار     ): ١٩٨٣( ليمان وســر ســ ،لخــتما ،الجبــر -
  ٠المريخ للنشر 

 تــدريس التــاريخ بالــصف الثــانى علــى   فــياثــر اســتخدام البحــوث القــصيرة   ): ١٩٩٢(حمــد أ علــى ،الجمــل -
تحصيل التالميذ واتجاهاتهم نحو المادة، رسالة ماجستير، غيـر منـشورة، كليـة التربيـة، جامعـة عـين                    

 ٠شمس 
 ٠الكتبعالم :  القرن الحادي والعشرين، القاهرةفيتدريس التاريخ ): ٢٠٠٥(___________ -
برنامج مقترح لتنمية بعض القيم بمنهج التاريخ لدى طالب الصف الثاني الثـانوي،             ): ١٩٩٥(___________ -

 .رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس
ــزاوي - ــبري ،الجيـ ــائط    ): ٢٠٠٦( صـ ــدد الوسـ ــوتري متعـ ــامج كمبيـ ــة برنـ ــيفاعليـ ــنهج   فـ ــاهيم مـ ــة مفـ  تنميـ

ــة اإلعداديــة المعــاقين        الدراســات االجتماعيــة  ــدى تالميــذ المرحل ــذات لــدى ل  والتفكيــر الناقــد وتقــدير ال
 ٠سمعيا، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية بالقاهرة، جامعة األزهر 

ــا بــين الواقــع والمأمول،نــدوة     ): ١٩٩٨ (فيبد الفتــاح و مــصط عحجاج،موســي، - تعلــيم القــيم فــي مناهجن
 القـرن المقبـل، رابطـة الجامعـة اإلسـالمية بالتعـاون       فـي ه العـالم االسـالمى      التحديات التربوية التي تواج   

 ٠ فبراير ١٢-١١مع المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم، األقصر 
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دام القصة التاريخية فى تنمية بعض المفاهيم التاريخية أثر تدريس مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية باستخ
  الصف األول المتوسط بمحافظة األحساء بالمملكة العربية السعودية طالبىوالقيم االجتماعية لد

  يبراهيم عبد اهللا الشاذلإعادل . د 

 النـسق القيمـى لـدى تالميـذ المرحلـة           فـي أثر تعلم قـصص القـرآن الكـريم         ):١٩٩٥( محمد محمود    ،خضر -
 ٠رة، كلية التربية، جامعة الزقازيق االبتدائية، رسالة ماجستير غير منشو

ارتقـاء القـيم، دراسـة نفـسية، الكويـت، المجلـس الـوطني للثقافـة                ): ١٩٩٢(عبد اللطيـف محمـد      ،خليفة -
 ٠والفنون واآلداب 

فاعليــة برنــامج مقتــرح إلكــساب بعــض القــيم الــسلوكية مــن   ):" ٢٠٠٥(عنايــات محمــد محمــود ،خليل -
، الجمعيـة المـصرية للمنـاهج وطـرق     "ميذ المرحلـة االبتدائيـة   خالل تدريس األنشطة الموسيقية لدى تال 

 .، سبتمبر)١٠٥( المناهج وطرق التدريس، العدد فيالتدريس، دراسات 
 ٠دار الثقافة : القيم والعادات االجتماعية، القاهرة): ١٩٨١(فوزية ، دياب -
 تنميــة التفكيـــر  تــأثير بعــض مــداخل تــدريس المفــاهيم التاريخيــة علــى       ): ١٩٩١(عادل لطيــف  ،رجيعــة  -

والتحصيل لدى تالميذ التعليم األساسي واتجاهاتهم نحو المادة، رسالة دكتوراة، غير منشورة، كليـة          
 ٠التربية، جامعة المنوفية 

 ٠القيم في العملية التربوية، معالم تربوية، القاهرة، مركز الكتاب للنشر ):١٩٩٦(ضياء ،زاهر -
 مفـاهيم اللغـة العربيــة والرياضـيات والعلـوم والمــواد     تـدريس ): ١٩٨٨( جـودة وجمــال  ، يوسـف سـعادة،  -

 ٠االجتماعية، بيروت، دار الجيل 
ــليمان - ــة ،سـ ــة      ): ١٩٩١(يحي عطيـ ــة الثانويـ ــة والمدرسـ ــة العامـ ــة الثانويـ ــاريخ بالمدرسـ ــررات التـ ــأثير مقـ تـ

 –المطــورة علــى تحــصيل المفــاهيم التاريخيــة بالمملكــة العربيــة الــسعودية، بحــث منــشور فــي مــؤتمر  
 مستقبلية للمناهج في الوطن العربي، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التـدريس، اإلسـكندرية،        -رؤى

 ٠ أغسطس المجلد الثالث ٨-٤المؤتمر الثالث في الفترة من 
اتجاهات طالب المدرسة الثانوية نحو مادة التـاريخ كمـادة دراسـية واثـر ذلـك فـي        ):١٩٩٨(__________ -

ــار التخــصص،مؤتمر دور الت  ــة اختي ــالفيوم، جامعــة      فــيربي ــة ب ــة، كليــة التربي  تنميــة المجتمعــات المحلي
 . ديسمبر٥-٤القاهرة، في الفترة من 

مدى فعالية مقررات الدراسات االجتماعية ومعلميها في تنمية القـيم          ): ١٩٩١(السيد،أحمد جابر أحمد     -
 المجلـة التربويـة بكليـة        بحث منـشور فـي     ،"الخلقية واالجتماعية بالحلقة الثانية من التعليم األساسي        

 ٠ يناير ، الجزء األول،)٦( العدد ، جامعة أسيوط،التربية بسوهاج
فاعليـة اسـتخدام مـدخل القـيم وتـدريس الجغرافيـا علـى تنميـة               ): ١٩٩٨( فاطمـة الـسيد أحمـد        ،السيد -

يس، بعض القيم البيئية واالجتماعية لدى طالب الصف األول الثانوي، دراسات في المناهج وطرق التـدر      
 ٠سبتمبر ) ٥٢(كلية التربية، جامعة عين شمس، العدد 

 أثر استخدام بعض أساليب تدريس التاريخ على تنمية بعض  ): " ١٩٩٣(فايزة أحمد أحمد ، السيد -
 ، كليـة التربيـة بقنـا      ، رسالة ماجستير غيـر منـشورة      ،"  القيم االجتماعية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي        

 ٠جامعة أسيوط 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٣٣

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 التـاريخ لتنميـة مهـارات التفكيـر الناقـد لـدى الطـالب               فـي فاعليـة برنـامج مقتـرح       ): ٢٠٠٢(عـادل    ذلي،الشا -
المعلمين بكلية التربية واتجاهاتهم نحو المادة، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية بالقاهرة،   

 ٠جامعة األزهر 
ــا ويــسريه  ، ز الــشربينى، صــادق  - يــة لألطفــال، برنــامج مقتــرح وتجــارب    نمــو المفــاهيم العلم ): ٢٠٠٠(كري

 ٠لطفل ما قبل المدرسة، القاهرة دار الفكر العربي 
نحـــو تـــدريس فاعـــل لمفـــاهيم الدراســـات االجتماعيـــة باســـتخدام   ):١٩٩٦(عبـــد الـــرحمن  الـــشعوان، -

أسلوبى االسـتنتاج واالسـتقراء، دراسـة نظريـة، المملكـة العربيـة الـسعودية، مركـز البحـوث التربويـة،              
 ٠تربية، جامعة الملك سعود كلية ال

القـــيم وطـــرق تدريـــسها فـــي الدراســـات االجتماعيـــة، مجلـــة العلـــوم التربويـــة  ):١٩٩٧( ____________ -
 ٠المجلد التاسع ) ١(والدراسات االسالمية،جامعة الملك سعود، العدد 

مـــــدى اكتـــــساب تالميـــــذ المرحلـــــة المتوســـــطة بمدينـــــة الريـــــاض للمفـــــاهيم ): ١٩٩٩(____________  -
 ٠) ١٣(، مجلد )٥٢(غرافية والتاريخية الواردة بالكتب المقررة عليهم، المجلة التربوية العددالج

، "مفهومــه، أســسه، اســتخداماته   "  العلــوم االنــسانية  فــيتحليــل المــضمون  ) ١٩٨٧(رشــدى ، طعيمــة -
 ٠القاهرة، دار الفكر العربى 

اريخ علــى تنميــة بعــض القــيم   أثــر اســتخدام األســاطير فــي تــدريس التــ   ):" ٢٠٠٣(جيهــان محمــود  ، طــه -
 كلية ، رسالة ماجستير غير منشورة،"االجتماعية والتحصيل الدراسي لدى طالب الصف األول الثانوي       

 ٠ جامعة حلوان  ،التربية
 ٠) ٦(مجلد ) ٣٣(تعليم القيم فريضة غائبة، دراسات تربوية،العدد): ١٩٩١(أحمد المهدي  عبد الحليم، -
 فـي  ألسـاليب الـتعلم   Dunnفاعليـة برنـامج قـائم علـى نمـوذج          ): ٢٠١١(يم  محمـد عبـد الحلـ      عبد الحليم،  -

ــتعلم،          ــذ الــصف األول االعــدادى ذوي صــعوبات ال ــدى تالمي ــة والتفكيــر الناقــد ل تنميــة المفــاهيم التاريخي
 ٠رسالة دكتوراه، غير منشورة،كلية التربية بالقاهرة، جامعة األزهر 

ســــتخدام النــــصوص الفائقــــة والوســــائط المتعــــددة  فاعليــــة ا): ٢٠٠٢( أشــــرف أحمــــد ،عبــــد اللطيــــف -
الكمبيوتريـــة علـــى التحـــصيل الفـــوري والمرجـــأ للمفـــاهيم التاريخيـــة لـــدى طـــالب الـــصف األول الثـــانوي   

 واتجاهاتهم نحو مادة التاريخ، رسالة دكتوراه،غير منشورة، كلية التربية بالقاهرة، جامعة األزهر
امج مقتــرح لتنميــة بعــض القــيم االجتماعيــة مــن خــالل    فاعليــة برنــ): ١٩٩٥(عبده،عبــد المــؤمن محمــد   -

تــدريس التــاريخ لــدى تالميــذ المرحلــة اإلعداديــة، رســالة، دكتــوراه، غيــر منــشورة، كليــة التربيــة ببنهــا،      
 ٠جامعة الزقازيق 

 معالجـة بعـض مـشكالت     فيدراسة تجريبية لفاعلية استخدام أسلوب القصة       ): ١٩٩٣(أمينة   عثمان، -
 ٠لمرحلة األولى، مجلة كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق تعلم الجغرافيا با

التوجهــات القيميــة فــي محتــوى منــاهج الدراســات االجتماعيــة بالمرحلــة     ): ١٩٩٤(صــالح الــدين   عرفــة، -
 ٠، يناير )٣(اإلعدادية، مجلة كلية التربية، بالمنيا، المجلد السابع، العدد 
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دام القصة التاريخية فى تنمية بعض المفاهيم التاريخية أثر تدريس مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية باستخ
  الصف األول المتوسط بمحافظة األحساء بالمملكة العربية السعودية طالبىوالقيم االجتماعية لد

  يبراهيم عبد اهللا الشاذلإعادل . د 

 كتـاب تـاريخ العـرب     فـي ميذ لبعض المفاهيم التاريخية     مدى اكتساب التال  ):" ٢٠٠٤(طاهر بسل   ،  علوى -
رســالة ماجــستير، غيــر منــشورة،كلية التربيــة بــآبين،      "الحــديث والمعاصــر للــصف التاســع األساســى     

 ٠الجمهورية اليمنية، المركز الوطنى للمعلومات 
جتماعيـة  أثر استخدام أسلوب الـتعلم التعـاوني فـي تـدريس الدراسـات اال      ): " ٢٠٠٢(صفاء محمد    على، -

 كلية التربية  ، رسالة ماجستير غير منشورة،على التحصيل وتنمية القيم لتالميذ الصف الرابع االبتدائي
 ٠بالوادي الجديد 

 النمـو األخالقـى للطفـل، الحلقـة الدراسـية االقليميـة حـول              فيدور القصة   ): ١٩٨٥(حمد  أعفاف  ،عويس -
 ٠كتاب  ثقافة الطفل، الهيئة العامة للفيالقيم التربوية 

 عالم الكتب : المواد االجتماعية وتنمية التفكير، والقاهرة): ١٩٩٧(حمد حسين ، أاللقانى -
 ٠عالم الكتب: تدريس المواد االجتماعية، القاهرة):١٩٨٤(وبرنس رضوان، ، _________ -
ــى ،، الجمـــل__________ - ــرق     ): ٢٠٠٣( وعلـ ــاهج وطـ ــي المنـ ــة فـ ــة المعرفيـ معجـــم المـــصطلحات التربويـ

 ٠عالم الكتب : ، القاهرة)٣( ط التدريس،
 ٠تدريس المواد االجتماعية، القاهرة عالم الكتب ) ١٩٩٠( وأخرون ، _________ -
بعض القيم االجتماعية الالزمـة لتالميـذ مرحلـة التعلـيم األساسـى ودور       ): "١٩٩١( فتحي يوسف    ،مبارك -

ــة   ــات االجتماعيـ ــاهج الدراسـ ــيمنـ ــصر " اكـــسابهم لهـــم  فـ ــة المـ ــاهرة، الجمعيـ ــرق  القـ ــاهج وطـ ية للمنـ
 ٠التدريس، المؤتمر العلمى الثالث، المجلد الثانى 

 بعض القيم االجتماعية الالزمة لتالميذ مرحلة التعليم األساسي    ):" ٢٠٠١ (----------  -
  وقائع ندوة المناهج الدراسية وتعليم القيم ،"    ودور مناهج الدراسات االجتماعية في إكسابها لهم     

 . مارس،)٦٩(  العدد ، الجزء الثاني،٢٠٠١ مارس ٢١ في ،المنعقدة في كلية التربية ببنها        
 رسـالة   ،"دراسـة مقارنـة     : القيم االجتماعيـة لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة          ):" ٢٠٠١(محمود فتوح    محمد، -

 ٠ جامعة عين شمس ، معهد الدراسات العليا للطفولة،دكتوراه غير منشورة
 ٠تدريس الدراسات االجتماعية، طنطا، دار دلتا للطباعة و الكمبيوتر ): ٢٠٠٠(عطية حسين ،هجرس -

- Corbin،L.(١٩٩١)Using Literature to Teach historical concepts in fifth grade 
٠Dis.Abs.Tnt. vol.٥١. 

- Duplass،Jamsn.(١٩٩٦)Charts Tables، Graphs، and Diagrams:An Approach  for 
Social Studies Teachers Social Studies. Vol.(٨٧)Issue:١. 

- Farris،Pamela،J.&Carol،J.Fuhler.(١٩٩٤)Developing Social Studies concepts 
through picture Books. Reading teacher،vol. (٤٧) Feb.   

- Madubom، Boniface: " Nigerian Elementary Teachers’ Perceptions of the 
Emphasis of the Current Social Studies Curriculum Upon selected Social 
Values "، University of  Missouri- Columbia، Eric.Database.Education، ١٩٨١. 

- McClellan، M.(٢٠٠٢)Net Survey: Teaching  History and News media History 
Computer Review،٠ /٢٢/٣ 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٣٥

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

- Shaver،J.&Strong،W.(١٩٧٦) Facing Value Decisions: Rational. Building for 
Teachers. Belmont، a.: Wadsworth Polishing Ca،.  

-  Sillaste،G.G، " The Social Values of Rural Schoolteachers under the 
Conditions of the   Market Economy " Russian Education & Society، V٤٧ 
N١٠ p٩٥-٧٠ Oct ٢٠٠٥.    

- Wang،Zhengxu:" Changing social values and democratization in East Asia: 
The self-expression phenomenon and citizen politics in China and five 
Confucian societies، ٢٠٠١—١٩٨١، University of Michigan، ٢٠٠٥ 

 

                                        

    @@     @   

 

 

 

 

 

 

      

     



 

 
١٣٦

دام القصة التاريخية فى تنمية بعض المفاهيم التاريخية أثر تدريس مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية باستخ
  الصف األول المتوسط بمحافظة األحساء بالمملكة العربية السعودية طالبىوالقيم االجتماعية لد

  يبراهيم عبد اهللا الشاذلإعادل . د 

 المالحـــق
 )١(ملحق 

 

 وحدة الخلفاء الراشدين المصاغة باستخدام القصة التاريخية   

    والمقررة على طالب الصف األول المتوسط من كتاب     

              الدراسات االجتماعية والوطنية

 اعداد

  الشاذلىإبراهيمعادل / د 

 ريس المشاركأستاذ المناهج وطرق التد

  جامعة األزهر–كلية التربية 

 :أهداف وحدة الخلفاء الراشدين

 :       بعد االنتهاء من دراسة الوحدة ينبغى على الطالب مايلى

 .يتعرف على صفات الخلفاء الراشدين وأخالقهم -

 . االسالمفييدرك فضل ومكانة الخلفاء الراشدين  -

 لة االسالمية بناء الدوفييبين أعمال الخلفاء الراشدين  -

   . شبه الجزيرة العربيةفي نشر االسالم فييوضح جهود الخلفاء الراشدين  -

 :الوسائل التعليمية

 . فتحها الخلفاء الراشدينالتيصور عن المدن  -

 .خريطة مفاهيم عن أهم أعمال الخلفاء الراشدين وجهودهم -

 . عهد الخلفاء الراشدينفيخارطة المدن االسالمية المفتوحة  -

 .لحاسب اآللىجهاز ا -

 .الداتاشو -

 . عرض البور بيونت -
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  :األنشطة التعليمية

 عهـد الخلفـاء الراشـدين مـن         فيالتعرف على المزيد من االصالحات والتنظيمات        -

 .خالل فيلم تعليمى يعرض على الطالب

 المزيـد عـن فـضل الخلفـاء الراشـدين مـن خـالل قـرص مـدمج علـى                 إلـى االستماع   -

 .مبيوتركال

 اهللا  رضـي  عهد الخلفاء الراشـدين      في اإلسالمية الفتوحات   كتابة بحث عن أهم    -

 .عنهم

 : تدريس الوحدةفيطرق التدريس المستخدمة 

  تؤدى إلى التشويق واإلثـارة التيمن أهم األساليب     ألنها   ،طريقة القصة التاريخية   -

 المدرســة ويقبــل المتعلمــون فــي  وتعتبــر القــصة التاريخيــة مــن النــشاطات األكثــر انتــشاراً،

ثناء أ في ، حصة النشاط  في المرحلة االبتدائية والمتوسطة على قراءتها       فييها ال سيما    عل

 قـراءة القـصة   في ويعود هذا اإلقبال لما يجدونه ، مركز مصادر التعلم في أو   ،وقت فراغهم   

 . ومالءمتها لميولهم، إضافة إلى مخاطبة القصة لعواطفهم،من متعة وفائدة

 : الوحدةفي أساليب التقويم 

 نهاية كل درس تعليمى من دروس وحدة الخلفـاء          فيتم استخدام أساليب التقويم     

  .الراشدين المقررة على طالب الصف األول المتوسط بالمملكة العربية السعودية
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 الدرس األول
  اهللا عنهمرضيفضل الخلفاء الراشدين 

 :مقدمة
ائـد وهـو الحـاكم الـذى     هـو الق  كان رسـول اهللا  ،    يقدم المعلم نبذة عن رسول اهللا       

 ٠ صلى اهللا عليه وسلم يف ثم تو،ون المسلمينؤيدير ش

 :أهداف الدرس

 : نهاية الدرس أن تكون قادراً على أن في  عزيزى الطالب ينبغى 

 ٠يعلل تسمية الخلفاء الراشدين بهذا االسم  -

 مرتبـة حـسب   ، اهللا عـنهم   رضـي يصمم لوحـة تحمـل أسـماء الخلفـاء الراشـدين             -

 ٠الفة توليهم الخ

 ٠يحدد أقرب الخلفاء الراشدين نسبا من الرسول   -

 ٠ اهللا عنهم رضييرسم جدوال يشمل أربعا من فضائل الخلفاء الراشدين  -

 ٠يوقن بما للخلفاء الراشدين من فضائل  مشتركة وفضائل خاصة  -

 ٠ اهللا عنهم الى قريش رضييرجع نسب الخلفاء الراشدين  -

 :التهيئة

 :األسئلة االستهاللية تمهيد للدرسيطرح المعلم مجموعة من 

 ؟ الرسول في متى تو:١س

 ؟ ماذا عمل المسلمون بعد وفاة الرسول :٢س

 ؟؟ وماذا تعرف عنهم من تولى حكم المسلمين بعد رسول اهللا  :٣س

الـدروس  ( تـدريس هـذه الوحـدة      فـي  نظرا الستخدام القصة التاريخية      :محتوى الدرس 

 يـأتى نتيجـة نــشاط   ين المحتـوى الحقيقـ  المحتـوى بدقـة  أل   يـصعب علينـا تحديـد    )التاريخيـة 

 ، كتابة التقارير من التالميذ عن كل مفهوم       ، عمل الملخصات  ، قراءة الكتب  :التالميذ مثل 
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 لكن يمكن االشارة الـى عـرض محتويـات         ، جاءت نتيجة نشاط التالميذ مع بعضهم      التيو

 :الدرس

ــصحابة     - ــن الـ ــة مـ ــسلمين أربعـ ــم المـ ــى حكـ ــ،تعاقـــب علـ ــاء   عرفـ وا بلقـــب الخلفـ

 ٠ أي على طريق الرشد ، حكمهم على سنة الرسول  في حيث ساروا ،الراشدين 

 الخليفــة علــى بــن أبــى طالــب -  –أقــرب الخلفــاء الراشــدين نــسبا الــى الرســول  -

 ٠ اهللا عنهرضي

 ٠ اهللا عنهم الى قبيلة قريش رضييرجع نسب الخلفاء الراشدين  -

 

 : ثم أجب عن األسئلة،ةعزيزى الطالب اقرأ النصوص التالي

 يأخرجـه البخـار   "لـو كنـت متخـذا خلـيال التخـذت أبـا بكـر خلـيال                 "قال رسـول اهللا     

 ٠ومسلم 

نــت عتيــق اهللا مــن أ" قــال ألبــى بكــر أن رســول اهللا "  اهللا عنهــا رضــيعــن عائــشة 

 ٠أخرجه الترمذى " النار 

ــرة    ــه أن رســول اهللا  رضــيعــن أبــى هري ــدنا  "  قــال  اهللا عن ــا ألحــد عن  وقــد إال يــدا م

 مـال أحـد   نفعني وما ،ن له عندنا يدا يكافئه اهللا به يوم القيامةإ ف،كافيناه  ما خال أبا بكر 

ن إ و، ولــو كنــت متخــذا خلــيال التخــذت أبــا بكــرا خلــيال       ، مــا نفعنــى مــال أبــى بكــر    ،قــط

 ٠صاحبكم خليل اهللا أخرجه الترمذى 

ن الخطـاب علـى رسـول    استأذن عمر بـ ( اهللا عنه قال  رضي وقاص   يأبعن سعد بن    

 ، عاليــة أصــواتهن علــى صــوته ،      وعنــده نــسوة مــن قــريش يكلمنــه ويــستكثرنه  اهللا  

 فـدخل عمـر    ، فـأذن لـه رسـول اهللا       ،فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجـاب        

 ، فقـــال النبـــي  ، أضـــحك اهللا ســـنك يـــا رســـول اهللا : فقـــال،     يـــضحكورســـول اهللا  

 : قـال عمــر ، فلمـا سـمعن صـوتك ابتـدرن الحجـاب     ،تـى كـن عنـدى   عجبـت مـن هـؤالء الال   

 يـا عـدوات أنفـسهن أتهبننـى وال تهـبن            : ثم قال عمـر    ،فأنت أحق أن يهبن يا رسول اهللا      
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ــه   ،      فقلــن نعــم ألنــك أفــظ وأغلــظ مــن رســول اهللا     رســول اهللا   فقــال صــلى اهللا علي

ن سـالكا فجـا قـط إال         والـذى نفـسى بيـده مـا لقيـك الـشيطا            ،وسلم ايها يا ابـن الخطـاب      

 ٠أخرجه البخارى " سلك فجا غير فجك 

 كاشـفا  ، بيتـى فـي كـان رسـول اهللا مـضطجعا      ": قالـت  ، اهللا عنهـا   رضـي عن عائـشة    

 ثـم  ، فتحـدث ، فـأذن لـه وهـو علـى تلـك الحـال            ، فاسـتأذن أبـو بكـر      ، أو سـاقيه   ،عن فخذيـه  

ل اهللا  فجلــس رســو، ثــم اســتأذن عثمــان، فتحــدث، وهــو كــذلك،اســتأذن عمــر فــأذن لــه

 بكر فلم تهـتش ولـم       أبو دخل   ، فلما خرج قالت عائشة    ، فدخل فتحدث  ،وسوى ثيابه 

ــه ال أ"  فقــال ، ثــم دخــل عثمــان فجلــست وســويت ثيابــك    ، ثــم دخــل عمــر كــذلك   ،تبال

 أخرجه مسلم  " أستحى من رجل تستحى منه المالئكة 

 ي تكـون منـ   أنرضـي أمـا ت  " ي لعلـ ، قـال  النبـي       : بن سعد عن أبيـه قـال       إبراهيمعن  

 ٠ البخاريأخرجه " بمنزلة هارون من موسى إال أنه ليس نبي بعدى 

 

 ثـم أجـب عـن األسـئلة         ،قرأ النصوص التاريخية السابقة قراءة جيدة     ا :  التلميذ يعزيز

 :التالية

 ؟ ضع عنوانا مناسبا للنصوص السابقة؟ما الفكرة العامة لهذه النصوص:١س

 ؟ السابقة تتضمنها النصوصالتيما الفضائل :٢س

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ هو  أقرب الخلفاء الراشدين نسبا من الرسول  ٣س

  ؟ من هو الخليفة الذى تستحي منه المالئكة:٤س

 عقـب علـى اجابـاتهم بـأن الفكـرة           ، بعد االستماع الى اجابات الطـالب      عزيزى المعلم 

 ٠العامة هى فضائل الخلفاء الراشدين 

 فــي بكــر صــاحب الرســول  أبــى إن -١ى  يتــضمنها النــصوص الــسابقة هــ  التــيالفــضائل 

 ٠ وتزوج الرسول ابنته عائشة ،من من الرجالآ من وأول ،الهجرة

 ٠ اهللا عنه رضي الشيطان يسلك طريق غير طريق عمر إن -٢
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  مــن  وعلــى للرســول صــلى  -٤ ٠ عثمــان بــن عفــان رجــال تــستحي منــه المالئكــة   -٣

  فاء نسبا للرسول  وهو أقرب الخل٠منزلة هارون من موسى عليه السالم 

 :خطوات سير الدرس

 إجابـات  يستقبل المعلم ؟ن بهذا االسمويسأل المعلم لماذا سمى الخلفاء الراشد  -

ــأنهم ســاروا علــى ســنة الرســول وعلــى طريــق     : يعلــل التــسمية ،الطــالب ويثنــى علــيهم   ب

   ٠الرشد

م  ويقـو  ،المدرسـي يقوم التالميذ بقـراءة فـضائل الخلفـاء الراشـدين مـن الكتـاب                -

 يقـرأ التالميـذ     ٠المعلم بتسجيل ما يعرفـون مـن فـضائل الخلفـاء الراشـدين علـى الـسبورة                  

                                                                                  ٠ ويمكن عرضها عن طريق الحاسب اآللى ،فضائل الخلفاء الراشدين

 فـــضائل إلـــىميـــذ الفـــضائل المـــسجلة علـــى الـــسبورة وتـــصنيفها يـــستعرض التال -

 ٠ ثم تسجل الفضائل الخاصة بكل خليفة ،مشتركة وفضائل خاصة

 حـــوار مـــع التالميـــذ ليعرضـــوا أفكـــارهم حـــول ترســـيخ فـــضائل الخلفـــاء    إجـــراء -

 ٠) ٢( ثم يقوم التالميذ بحل النشاط رقم ، أذهان المتعلمينفيالراشدين 

 فــضائل الخلفــاء الراشــدين وعالقــتهم  فــيشة التالميــذ ثــم يقــوم المعلــم بمناقــ  -

 ثم يطلب منهم كتابة الفوائد من القـصة التاريخيـة     ، أعظم الفضائل  يحيث ه بالرسول    

 ٠ فضائل الخلفاء الراشدين فيالخاصة 

 ٠ شجرة نسب الخلفاء الراشدين -:الوسائل التعليمية

 ٠أطلس التاريخي عن الخلفاء الراشدين  -

  ٠عرض الشرائح ،داتاشو ال،البرجكتور -

 :األنشطة التعليمية
ــم  ا .١ ــشاط رقـ ــة  )١(لنـ ــة الكريمـ ــرأ اآليـ ــالى   :أقـ ــسؤال التـ ــن الـ ــم أجـــب عـ  u } : ثـ
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 ؟ اآلية الكريمةفي ما اسم الغار الوارد :س 
ــذ ) ٢(النــشاط   فــي حــدد الفــضائل المــشتركة والخاصــة بكــل خليفــة    :عزيــزى التلمي
 :الجدول التالى
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 بالجنة

        أبى بكر الصديق
        عمر بن الخطاب

        ثمان بن عفانع
        على بن ابى طالب

 :التقويم
 ؟علل تسمية الخلفاء الراشدين بهذا االسم:  ١س
 أقـرب الخلفـاء الراشـدين نـسبا مـن رسـول اهللا هـو             -:اكمل الفراغ بما يناسـبه    :  ٢س
 ٠٠٠٠٠٠ يرجع نسب الخلفاء الراشدين الى ٠٠٠٠٠٠
 ؟ل المشتركة للخلفاء الراشدينارسم جدوال واكتب فيه أربعا من الفضائ:  ٣س
 المجموعـة   فـي  يتحلـى بهـا      التـي بالفـضائل   ) أ( المجموعـة    فـي صل اسم الخليفة    :  ٤س

 :فيما يلى) ب(
 ٠ فراش النبي في                      بات ٠الخليفة ابى بكر الصديق

   ٠من من الرجال آ                      أول من ٠الخليفة عمر بن الخطاب 
 ٠                        يفر الشيطان من طريقه ٠فة عثمان بن عفان الخلي

 ٠    اإلسالم                     أعز اهللا به ٠الخليفة على بن ابى طالب 
 ٠                                                  تستحي منه المالئكة   

 الخاطئـة للتوصـل     اإلجابـات  على المعلم وناقش معه      إجابتك أعرض   : الطالب يعزيز
 ٠ الصحيحة اإلجابات إلى

@      @       @ 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٤٣

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 الدرس الثاني
  اهللا عنهمرضيصفات الخلفاء الراشدين 

 :مقدمة
فقـد اشـتهر أبـو بكـر الـصديق رضـي            ،تحلى الخلفاء الراشدين بـأخالق وصـفات حميدة       

ي اهللا عنه ثابـت   وكان عمر رض، فهو أول من آمن من الرجال،اهللا عنه بالسبق إلى اإلسالم  

 أمـا علـى   ، وعـرف عثمـان بـن عفـان بـالجود والكـرم واللـين              ،الرأي ومن أكثر الصحابة جرأة    

 وقـد تربـى فـي بيـت     ،بن أبى طالب فمن السابقين إلى اإلسالم وهو أول من آمن من الصبيان      

 ٠ فتأدب بأدبه وتخلق بأخالقه رسول اهللا  

 :أهداف الدرس

 :ة الدرس أن تكون قادراً على أن  نهايفي  عزيزى الطالب ينبغى 

 ٠التعرف على بعض صفات الخلفاء الراشدين  -

 ٠يتعرف على أخالق الخلفاء الراشدين  -

 ٠يقتدى بأخالق الخلفاء الراشدين  -

 ٠يروى قصة تاريخية تدل على من أخالق الخلفاء الراشدين  -

 ٠ القراءة عن شجاعة الخلفاء الراشدين فييجد متعة  -

 ٠ تاريخية تشمل خمسا من صفات الراشدين يصمم خريطة مفاهيم -

 :التهيئة

 :يطرح المعلم سؤاال استهالليا تمهيدا للدرس مثل

 ؟  لماذا سمى أبو بكر  بالصديق:١س

 عالم يدل إعداد عمر بن الخطاب الطعام بنفسه لألطفـال الـذين كـانوا يبكـون                 :٢س

 ؟من شدة الجوع

ســم الخليفــة الــذي يــشتهر بهــذا   اذكــر ا، مــن أخــالق الخلفــاء الراشــدين الحيــاء :٣س

 ؟الخلق



 

 
١٤٤

دام القصة التاريخية فى تنمية بعض المفاهيم التاريخية أثر تدريس مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية باستخ
  الصف األول المتوسط بمحافظة األحساء بالمملكة العربية السعودية طالبىوالقيم االجتماعية لد

  يبراهيم عبد اهللا الشاذلإعادل . د 

  :محتوى الدرس

 :من خالل قراءة التالميذ للقصص التاريخية يمكن االشارة الى محتويات الدرس

 - الـــسخاء – الــشجاعة  – الرحمـــة – التواضــع  :مــن صـــفات الخلفــاء الراشـــدين   -

 ٠الحياء 

 ٠ سداد الرأي – الحكمة – العدل – الصبر :من أخالق الخلفاء الراشدين -

 : ثم أجب عن األسئلة،عزيزى الطالب اقرأ القصة التاريخية التالية
 األشــناق وهــى الــديات إليــه وكانــت ،كــان أبــو بكــر مــن وجهــاء قــريش وأشــرافهم

إن أبــا بكــر أعلــم  "  قــال عنــه الرســول اهللا  ، وقــد اشــتهر بــالعلم باألنــساب ،والمغــارم
 متواضــعا موضــع  ،خاء كريمــا ينفــق بــس  ، كــان رحيمــا ،رواه مــسلم" قــريش بأنــسابها  
  ٠ ولم يسجد لصنم ، الجاهليةفي لم يشرب الخمر ،األلفة بين قومه

 ، غلـيظ القـدمين والكفـين      ، أصلع ، جسيما ،اتصف عمر بن الخطاب بأنه كان طويال      
 فــي يـسرع  ، أعــسر، خفيــف العارضـين ، مقــدم اللحيـة ، ابـيض تعلــوه حمـرة  ،قويـا شــديدا 

ــه  ، جهــورى الــصوت ،مــشيته  ويلــبس الثيــاب  ،ويرجــل رأســه بالحنــاء  وكــان يــصفر لحيت
 ، عــادال، شــديد الخــوف مــن اهللا، الحــقفــي شــديدا ، لينــا، الــدنيافــي وكــان زاهــدا ،المرقعــة
  ٠متواضعا 

 رقيـق  ، حـسن الوجـه  ، ربعة ال بالقصير وال بالطويـل ، كان وسيما:اتصف عثمان بأنه  
 شــديد ، عالمــا، وكــان شــجاعا ٠.... كثيــر الــشعر ، أســمر اللــون ، كبيــر اللحيــة ،البــشرة
 ، زاهـد ، عـادال ، صـابرا ، حازمـا ، متواضـعا ، لينـا عطوفـا  ، سـمحا ، حليمـا ، كريما سخيا ،الحياء

 ٠شديد الخوف من اهللا 
 ، آدم البـشرة   ، كان ربعة من الرجال أميل الـى القـصر         :اتصف على بن أبى طالب بأنه     

وكان ...... ويذكر أنه خضب بالحناء مرة واحدة فقط       ، ال يخضبها  ،عريض اللحية أبيضها  
 ، عالمـا  ، كريمـا جـوادا    ، حليما ، صبورا ، الدنيا في زاهدا   ، كثير التواضع  ،قويا شجاعا مقداما  

 فـي  أم ،قال سلونى عن كتاب اهللا فو اهللا ما مـن آيـة اال وأنـا أعلـم أبليـل أنزلـت أم بنهـار              
   ٠ جبل فيسهل أم 

 :عزيزى التلميذ

 : أجب عن األسئلة التالية ثم، أقرأ النصوص التاريخية السابقة قراءة جيدة



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٤٥
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 ؟ ضع عنوانا مناسبا لها، ما الفكرة الرئيسة لهذه القصة التاريخية:١س

 ؟ تحلى بها الخلفاء الراشدين رضِيَ اللَّه عنهمالتي ما الصفات :٢س

 ؟ عالم يدل قيام عثمان بن عفان بالتصدق بالقافلة كاملة على المحتاجين:٣س

 رضِـيَ اللَّـه عنـه أعلـم قـريش بأنـسابها عـالم يـدل              إن أبا بكـر    " قال رسول اهللا     :٤س

 ؟هذا الحديث

 عقـب علـى اجابـاتهم بـأن الفكـرة           ،بعد االستماع الى إجابات الطـالب     عزيزى المعلم   

 العامة هى 

 ٠الصفات الخلفاء الراشدين رضِيَ اللَّه عنهم وأخالقهم  –

 ،سخاء الـــ، التواضـــع، الرحمـــة: تحلـــى بهـــا الخلفـــاء الراشـــدين هـــىالتـــيالـــصفات  –

 ٠ الكرم والجود ،الشجاعة

قيام عثمان بن عفان بالتصدق بالقافلة على المحتاجين يدل على كرم وسخاء              –

 ٠عثمان رضِيَ اللَّه عنه 

 ٠يدل هذا الحديث على أن أبا بكر رضِيَ اللَّه عنه قد اشتهر بالعلم باألنساب   –

 :خطوات سير الدرس –

 اذكـر موقفـا يـدل       ،بكـر الـصديق التواضـع     يسأل المعلم التالميذ سؤاال من أخـالق أبـى           

 ؟على ذلك

 ويوضــح لهــم موقــف أبــى بكــر  ،يــستقبل المعلــم اجابــات التالميــذ ويثنــى علــيهم  -

 يقـوم التالميـذ بقـراءة صـفات وأخـالق           ، اهللا عنه وقيامه بحلب األغنام للنـاس       رضيالصديق  

  ٠الخلفاء الراشدين من الكتاب المدرسى 

 ثــم يطلــب مــن التالميــذ   ،ات علــى الــسبورةويقــوم المعلــم بتــسجيل هــذه الــصف   -

 ٠ ويمكن عرضها عن طريق الحاسب اآللى ،قراءتها من على السبورة

يستعرض التالميذ الصفات المسجلة على السبورة وتـصنيف الـصفات واألخـالق          -

 ٠الت اشتهر بها كل خليفة من الخلفاء الراشدين على حده 
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دام القصة التاريخية فى تنمية بعض المفاهيم التاريخية أثر تدريس مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية باستخ
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 ترسيخ صفات وأخالق الخلفاء     اجراء حوار مع التالميذ ليعرضوا أفكارهم حول       -

 ٠"   "  ثم يقوم التالميذ بحل النشاط رقم ، أذهان المتعلمينفيالراشدين 

 وكيفيـة   ،يطلب المعلم من التالميذ كتابـة تقريـر عـن صـفات الخلفـاء الراشـدين                -

 ٠اتصاف التالميذ بهذه الصفات والخالق الطيبة 

 : الوسائل التعليمية

 ٠فات الخلفاء الراشدين لوحات تعليمية مكتوب عليها ص -

 ٠عرض الصفات على السبورة  -

 ٠خريطة مفاهيم موضح عليها صفات الخلفاء الراشدين  -

 ٠الحاسب اآللى  -

 :األنشطة التعليمية

 :)١(النشاط 

 : اقرأ النشاط التالى ثم أجب عليهالطالبعزيزى 

 ،بـو بكـر  ارحم أمتـى بـأمتى أ     "  قال رسول اهللا     ، اهللا عنه قال   رضيعن أنس بن مالك     

 ٠أخرجه بن ماجه "  وأقضاهم على بن أبى طالب ، وأصدقهم حياء عثمان،وأشدهم عمر

 فـي  ثـم ضـعها   ، تميـز بهـا كـل خليفـة    التـي  استخرج من الحديث الشريف الـصفة   :١س

 :الشكل التالى

                 

 ه اهللا عنرضي عمر    اهللا عنه            رضي أبو بكر                       

 

 

 

  اهللا عنهرضي  على             اهللا عنه     رضي              عثمان بن عفان 

               

الصفات



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٤٧
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       :التقويم

 ؟اذكر صفة مميزة لكل خليفة من الخلفاء األربعة :١س

 ؟ صمم خريطة مفاهيم تشمل خمسا من صفات الخلفاء الراشدين:٢س

  : أكمل الفراغات اآلتية:٣س

 ؟   ٠٠٠٠٠٠٠أبى طالب اشتهر على بن 

 ؟٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ اهللا عنه رضياشتهر عثمان بن عفان  

 الخاطئـة للتوصـل     اإلجابـات  على المعلم وناقش معه      إجابتك أعرض   :الطالبعزيزى  

 .اإلجابات إلى

 

@      @      @ 
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 الدرس الثالث
  اهللا عنهم للرسولرضيين خالفة الخلفاء الراشد

 :مقدمة
الخالفة االسالمية هى أحد المفاهيم الفرعية لمفهوم نظام الحكم وهى قائمة على    

 ووضـح ذلـك سـيدنا أبـو بكـر الـصديق             ، اختيـار مـن يتـولى أمـور المـسلمين          فـي مبدأ الـشورى    

 فـــإن أحـــسنت ،انـــى وليــت علـــيكم ولـــست بخيــركم  "ذلــك حـــين تمــت لـــه البيعـــة فقــال    

  ٠.... "  . وإن أسأت فقومونىفأعينونى

 :أهداف الدرس

 :يتوقع من المتعلم بعد دراسة هذا الدرس أن

 ٠يعرف نظام الخالفة  -

 ٠ اهللا عنهم للخالفة رضييذكر أسباب اختيار الخلفاء الراشدين  -

 ٠ اهللا عنهم رضييدرك مكانة الخلفاء الراشدين  -

  اهللا عنهم رضيراشدين  على ضوئها تم اختيار الخلفاء الالتييستنتج الطريقة  -

 ٠يرتب الخلفاء الراشدين زمنيا حسب توليهم الخالفة  -

 اهللا  رضـي يرسم خطا زمنيا يوضح مدة حكم كل خليفة من الخلفاء الراشـدين              -

 ٠عنهم 

 :التهيئة

 :يطرح المعلم عدة أسئلة استهاللية تمهيدا للدرس

 ؟ماذا تعرف عن مفهوم الخالفة: ١س 

 ؟ر خليفة للمسلمين كيف تم اختيار أبى بك:٢س

 ؟ سقيفة بنى ساعدةفي ماذا تعرف عن موقف عمر بن الخطاب :٣س

 دروس هــذه الوحــدة يمكــن  فــي نظــرا الســتخدام القــصة التاريخيــة   :محتــوى الــدرس 

 :عرض محتويات الدرس فيما يلى



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٤٩

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 ٠ اجتماع السقيفة -                         ٠مفهوم الخالفة االسالمية  -

 ٠ تولية عمر بن الخطاب الخالفة -             ٠ى أبى بكر الخالفة البيعة العامة وتول -

 ٠ تولية على بن أبى طالب الخالفة -                   ٠تولية عثمان بن عفان الخالفة  -

 : ثم أجب عن األسئلة التالية ، اقرأ القصة التاريخية التالية:عزيزى الطالب

عت بإجمـاع األمـة حمايـة للـدين وتوحيـدا          االسالم هي النبوة  وأنهـا وضـ        فيالخالفة  

 .للكلمة ورعاية للمصالح وانتظام األمور

 ، اجتمعــت األمــة لتحــسم أمــر الخالفــة بعــد وفــاة رســول اهللا : اجتمــاع الــسقيفة

 ،حيــث كــان األنــصار قــد اجتمعــوا فــي ســقيفة بنــي ســاعدة يتــشاورون فــي أمــر الخالفــة 

 . فقال األنصار منـا أميـر ومـنكم أميـر          ،فقدم إليهم المهاجرون وجرى النقاش والتشاور     

   يا معشراألنصار ألستم تعلمون أن رسول اهللا:فقال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

 : فقالـت األنـصار  ، فأيكم تطيـب نفـسه أن يتقـدم أبـا بكـر            ؟قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس      

 .نعوذ باهللا أن نتقدم أبا  بكر

 كـان مـن المهـاجرين    ون أن رسـول اهللا    أتعلمـ  :وقال زيد بـن ثابـت رضـي اهللا عنـه          

 فنحن أنصار 

 هذا صاحبكم فبايعه عمـر،ثم      : ثم أخذ بيد أبي بكر فقال      ،خليفته كما كنا أنصاره   

 . بايعه المهاجرون واألنصار

 ، لما بويع أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه في السقيفة وكان مـن الغـد               :البيعه العامة 

 عنه فتكلم قبل أبي بكر فحمـد اهللا وأثنـى عليـه     فقام عمر رضي اهللا،جلس على المنبر  

 وثاني اثنين إذ هما      صاحب رسول اهللا     ،إنا اهللا قد جمع أمركم على خيركم      (:ثم قال 

 ثـم تكلـم أبـو       ، فبايع الناس البيعة العامـة بعـد بيعـة الـسقيفة           ،في الغار فقوموا فبايعوه   

فـإني قـد وليـت علـيكم ولـست         أيهـا النـاس      ، أما بعـد   :بكر فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال      

 ، الـصدق أمانـة والكـذب خيانـة        ، وإن أسـأت فقومـوني     ،بخيركم فإن أحسنت فـأعينوني    

 والقـوي فـيكم ضـعيف    ،والضعيف فيكم قوي عندي حتـى أريـح عليـه حقـه إن شـاء اهللا        
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وال ،وال يــدع قــوم الجهــاد إال ضــربهم اهللا بالــذل،عنــدي حتــى آخــذ الحــق منــه إن شــاء اهللا 

 فـإذا   ، أطيعوني ما أطعت اهللا ورسـوله        ،في قوم إال عمهم اهللا بالبالء     تشيع الفاحشة   

 ٠ )عصيت اهللا ورسوله فال طاعة لي عليكم

عندما ثقل الصديق رضي اهللا عنه من المرض دعـا عبـد الـرحمن بـن عـوف وعثمـان                 

بن عفان وسعيد بن زيد وأسـيد بـن الحـضير وعـددا مـن المهـاجرين واألنـصار كـل علـى                    

 وكان ، وقد أثنى الجميع عليه خيرا، عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه   ويسألهم ،حدة

ــده     ــة مـــن بعـ ــر لمنـــصب الخالفـ ــالح عمـ ــرى صـ ــام   ،يـ ــات اإلمـ ــصديق واجبـ ــارس الـ ــد مـ  وقـ

حيـث تــرك أبــو بكـر الــصديق رضــي اهللا عنــه   .  وكتابــة عهـده لــه بــذلك ،باسـتخالف عمــر 

 اهللا عنــه رضــي  بكــر عهــده لعمــر بــن الخطــاب مكتوبــا موثقــا بخاتمــه لقــد استــشار أبــو  

 وكتب عهدا لعمر بالخالفة بينما قام عمر بن الخطـاب رضـي اهللا عنـه                ،الصحابة بنفسه 

 لقـد حقـق     .وهو طريح الفراش إثـر طعنـة أبـي لؤلـؤة المجوسـي بوضـع مجلـس للـشورى                  

عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أهمية مبدأ الشورى وحتمية العمل حينما عـين مجلـسا     

 ، عبـد الـرحمن بـن عـوف    ، الزبيـر ، طلحـة ، علي،عثمان (:صحابة هم مكونا من ستة من ال    

 فعنــدما طعــن رضــي اهللا عنــه طلــب منــه أن يــستخلف    ،وأنــاط بهــم أمــر الخالفــة ) ســعد

   ، وهو عنهم راضما أرى أحدا أحق بهذا األمر من النفر الذين توفي النبي  :فقال

       

 ولـيس لـه مـن األمـر شـيء            يـشهد عبـد اهللا بـن عمـر معهـم           :الوق٠ فسمى الستة    

 فـإني لـم أعزلـه عـن        ، وإال فليستعن به أيكم مـا أمـر        ،فإن أصابت اإلمارة سعدا فهو ذاك     

 . عجز وال خيانة

 ،وحـين فـرغ المـسلمون مـن دفـن الفــاروق رضـي اهللا عنـه اجتمـع مجلـس الــشورى         

 : فقـال الزبيـر   . اجعلـوا أمـركم إلـى ثالثـة مـنكم          :فحدثهم عبـد الـرحمن بـن عـوف قـائال          

 :وقال طلحة ، جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف       : وقال سعد  ،علت أمري إلى علي   ج

ولما خال هـؤالء الثالثـة ليحكمـوا أمـرهم ويعلنـوا اتفـاقهم علـى         ،جعلت أمري إلى عثمان   
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 ومـن ثـم قـام حكمـا بـين عثمـان       ، أنا ال أريـدها : قال عبد الر حمن بن عوف    ،واحد منهم 

لئن أمرتـك لتعـدلن ولـئن أمـرت عليـك لتـسمعن             :ه وخال بعلي وسأل   ،وعلي بن أبي طالب   

 فلما أخذ ميثاقهما بايع عثمان بن       ، ثم خال بعثمان وقال له كذلك      ، نعم :  قال  ؟وتطيعن

 . عفان وبايعه علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

بعد استـشهاد الخليفـة عثمـان بـن عفـان رضـي اهللا عنـه سـأل النـاس علـي بـن أبـي                          

 إال أن الناس ألحوا عليـه  ، وتردد في أول األمر ،أمور المسلمين طالب رضي اهللا عنه أن يلي       

 وال نجـد اليـوم أحـدا أحـق بهـذا            ، البـد للنـاس مـن إمـام        :وشددوا في أن يلي أمرهم وقالوا     

  فـإني أكـون و   ، ال تفعلـوا : فقـال ، ال أقدم سـابقة وال أقـرب مـن رسـول اهللا            ،األمر منك 

 ففـي   : قـال  ، وهللا مـا نحـن بفـاعلين حتـى نبايعـك            ال : فقـالوا  ،زيرا خيرا من أن أكـون أميـرا       

 وفــي مــسجد . المــسلمينرضــي وال تكــون إال عــن ، فــإن بيعتــي ال تكــون خفيــا ،المــسجد

  . وكانت مبايعته بعد مقتل عثمان بثمانية أيام وقيل بخمسة، بايعه الناس،المدينة

 : أجب عما يليعزيزى الطالب

 ؟ وضح الفكرة الرئيسة للقصة التاريخية ثم، ضع عنوانا مناسبا للقصة السابقة:١س

 ؟ اذكر أسباب اختيار أبى بكر خليفة للمسلمين:٢س

 ؟ ما هى الخصائص المميزة لمفهوم الخالفة:٣س

 ؟ ما مدة حكم كل خليفة من الخلفاء الراشدين:٤س

 ؟ رتب الخلفاء الراشدين زمنيا حسب توليهم الخالفة:٥س

 عقـب علـى اجابـاتهم بـأن الفكـرة           ،ت الطـالب   بعد االستماع الى اجابا    عزيزى المعلم 

 ، أسـباب اختيـار أبـى بكـر خليفـة للمـسلمين            ،الرئيسة هى تولى الخلفاء الراشـدين الخالفـة       

 الهجــرة فــي أنــه صــاحب رســول اهللا ، الــصالةفــيأن رســول اهللا أمــر أبــا بكــر أن يــؤم النــاس 

٠٠٠٠" 

 ، الدينيــة والدنيويــة األمــورفــيرئاســة عامــة : الخــصائص المميــزة لمفهــوم الخالفــة هــى

 ٠ االلتزام بكتاب اهللا وسنة رسوله ،تحمل المسئولية
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  هـ  ١٣ -١١ أبى بكر الصديق من  ٠ هـ ٤٠ - هـ ١١مدة حكم الخلفاء الراشدين من 

  هـ٤٠ -٣٥           على من ٠هـ ٣٥ -٢٣         عثمان من ٠هـ  ٢٣ -١٣عمر من 

 :خطوات سير الدرس

 مفهــوم الخالفــة ويــستقبل اجابــاتهم ويوضــح لهــم  عــنالطــالبيــسأل المعلــم  -

 وغايتها حمل النـاس علـى مـا فيـه صـالحهم متبعـا        ، أمور الدين و الدنيا    فيأنها رئاسة عامة    

   ذلك كتاب اهللا وسنة رسوله في

 ويطلــب مــنهم المعلــم تحديــد ، بقــراءة القــصة التاريخيــة الــسابقةالطــالبيقـوم   -

 ٠ الحكم فيمدة كل خليفة من الخلفاء الراشدين 

 ٠يقوم المعلم برسم خطا زمنيا يوضح فترة حكم كل خليفة على السبورة  -

 كتابــة وتوضــيح مكانــة كــل خليفــة مــن الخلفــاء       الطــالبيطلــب المعلــم مــن ا   -

 ثـم يقـوم بتـصحيحها وتوضـيح مكانـة الخلفـاء الراشـدين               ، كراسة النـشاط   فيالراشدين  

 ٠الطالب أذهان فيوترسيخها 

 :الوسائل التعليمية

 ٠طلس التاريخى عن الخلفاء الراشدين أ -

 ٠عرض مدة الخلفاء الراشدين على الداتاشو  -

 ٠لوحات تعليمية مون عليها جدول زمنى بفترة حكم كل خليفة  -

 ٠الحاسب اآللى  -

 حكمهـا كـل خليفـة مـن     التـي  دون المـدة الزمنيـة    الطالـب  عزيزى :األنشطة التعليميـة  

  :الخلفاء الراشدين مستعينا بالشكل التالى
 م٦٦١         على بن أبى طالب هـ٤٠
 م٦٥٦          عثمان بن عفان  هـ٣٥
 م٦٤٤          عمر بن الخطاب هـ٢٣
 هـ١٣
 هـ١١

          أبو بكر الصديق 
______            

 هـ٦٣٤
 هـ٦٣٢
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 ........... عمر بن الخطاب مدة خالفته-٢.........  .أبى بكر الصديق مدة خالفته -١

 ........... على بن أبى طالب مدة خالفته-٤......... .ن عفان مدة خالفتهعثمان ب -٢

 : أكمل الفراغات التالية بعبارات مناسبة:١س :التقويم

 شــئون الدولــة إدارة فــي عنــه ٠٠٠٠٠ و  مــن يخلــف الرســول :نظــام الخالفــة هــو -١

 ؟٠٠٠٠٠٠٠٠ و ٠٠٠٠٠٠٠   اإلسالمية

 و االلتـزام بـرأي      ٠٠٠٠علـى أسـاس      للنبـي أجمع المسلمون على اختيـار خليفـة         -٢

 ؟٠٠٠٠٠

 ؟ارسم خطا زمنيا يوضح مدة حكم كل خليفة من الخلفاء الراشدين :٢     س

ــتمرت خالفـــة علـــى بـــن أبـــى طالـــب    :٣    س ــنوات ٩(٠٠٠٠٠اسـ ــنوات ٥ – سـ  ١٠ – سـ

 ٠)سنوات

 

 الخاطئـة للتوصـل     اإلجابـات  على المعلم وناقش معه      إجابتك أعرض   :الطالبعزيزى  

 ٠ الصحيحة إلجاباتا إلى

 

@      @      @ 
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 الدرس الرابع
  اهللا عنهمرضيأعمال الخلفاء الراشدين وجهادهم 

 :مقدمة
 عهـــد أبـــى بكـــر فـــي اإلســـالمية نتيجـــة الفتوحـــات اإلســـالميةعنـــدما اتـــسعت الدولـــة 

 فنــشأت ، اهللا عنهمــا تــدفقت علــيهم األمــوال واألعمــالرضــيالــصديق وعمــر بــن الخطــاب 

 واالقتــصادية اإلداريــة هــذه األعمــال إلــى مــسيس الحاجــة فــي وأصــبحوا ،لقــضاءوا،الدواوين

 جميـع المجـاالت     فـي  اإلسـالمية  تقـدم الدولـة      إلـى  أدت   التـي والسياسية والزراعية وغيرهـا       

 ٠المختلفة 

 :أهداف الدرس

 : نهاية الدرس أن تكون قادراً على أن في       عزيزى الطالب ينبغى 

 ٠ جمع القران الكريم وحفظه فياشدين يقدر دور الخلفاء الر -

 ٠ طبقها الخلفاء الراشدين التييعلل وجود األنظمة  -

 ٠ عهد الخلفاء الراشدين فييثمن حفظ الشرطة للنظام  -

 ٠ اهللا عنه رضي عهد عمر بن الخطاب فييسمى الدواوين  -

 ٠ عهد الخلفاء الراشدين فييرسم جدوال يشتمل على االصالحات العامة  -

 ٠ محاربة المرتدين فيلخليفة ابى بكر يبين دور ا -

 ٠ بالد العراق وفارس فييحدد أبرز المعارك  -

 : يطرح المعلم مجموعة من األسئلة التمهيدية للدرس:التهيئة

 ؟" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " قوله تعالى في ما المقصود بالذكر ١ س

 ؟ على من انزل هذا الذكر٢س

 ؟ر الصديق المرتدين لماذا حارب أبو بك٣س

 دروس هــذه الوحــدة يمكــن  فــي نظــرا الســتخدام القــصة التاريخيــة   :محتــوى الــدرس 

 :يليعرض محتويات الدرس فيما 
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 ٠ العناية بالقرآن الكريم فيدور الخلفاء الراشدين  -

 ٠ الدولة االسالمية فياألنظمة  -

 ٠           الدواوين ٠        القضاء ٠الشرطة  -

 ٠ الدولة االسالمية فياالصالحات العامة  -

 ٠ أبرز معارك بالد العراق وفارس -                      ٠محاربة المرتدين   -

 : ثم أجب عن األسئلة التالية ، اقرأ القصة التاريخية التالية:عزيزى الطالب

 فــي وبخاصــة مــا جــرى  – عهــد أبــى بكــر كــان مــن أهــم نتــائج حــرب المرتــدين     فــي

 أن قــام أبــو بكــر بمــشورة عمــر بــن  -يــر مــن حفــاظ القــرآن  مــات فيهــا كثالتــياليمامــة 

 حيث جمع من الرقاع والعظام والعـسب وصـدور   ،الخطاب رضي اهللا عنه بجمع القرآن     

إنا نحن نزلنا الذكر وإنـا     "  قال تعالى     عهد الرسول    فيالرجال ورتب على ما كان عليه       

 بعـث  :فيقـول زيـد  "  األنصارى  وقد أسند أبو بكر هذا العمل لزيد بن ثابت         ٠" له لحافظون   

 قال أبـو بكـر إن عمـر أتـانى     ، فإذا عمر بن الخطاب عنده   ،الى أبو بكر لمقتل أهل اليمامة     

 وإن أخــشى أن يــستحر القتــل  ، إن القتــل قــد اســتحر يــوم اليمامــة بقــراء القــرآن  :فقــال

 قلـت  ، وإن أرى أن تأمر بجمع القرآن، فيذهب كثير من القراء، المواطن كلها فيبالقراء  

 فلـم يـزل   ، هـذا واهللا خيـر  : فقـال عمـر  ؟   كيف أفعل شيئا  لم يفعله رسول اهللا:لعمر

 ذلـك الـذى رأى      فـي  ورأيـت    ،عمر يراجعنى حتى شرح اهللا صدرى للذى شرح له صدر عمـر           

 وإنــك رجــل شــاب عاقــل ال نتهمــك وقــد كنــت تكتــب  : قــال أبــو بكــر: قــال زيــد٠عمــر 

 قـال زيـد فـو اهللا لـو كلفـونى نقـل جبـل مـن         ٠جمعـه  الوحى لرسـول اهللا فتتبـع القـرآن فأ     

الجبال ما كان بأثقل على مما كلفونى به من جمع القرآن  فتتبعت القرآن مـن العـسب      

  وكانـت الـصحف عنـد أبـو بكـر حتـى وفاتـه ثـم                  ٠٠٠٠وصدور الرجال والرقاع واألكتـاف      

 ٠ اهللا عنهما رضيعمر ثم حفصة بنت عمر 

 فـتح  فـي حذيفة بـن اليمـان وكـان يقـارىء أهـل الـشام         ليه  إ عهد عثمان  قدم      في  و

 فقـال حذيفـة   ، فأفزع حذيفة اختالفهم فـي القـراءة  ،أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق 
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دام القصة التاريخية فى تنمية بعض المفاهيم التاريخية أثر تدريس مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية باستخ
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 يا أمير المؤمنين أدرك هـذه األمـة قبـل أن يختلفـوا فـي الكتـاب اخـتالف اليهـود                      :لعثمان

خها فـي المـصاحف     والنصارى فأرسل عثمان إلى حفـصة أن أرسـلي إلينـا بالـصحف ننـس              

 فأرسلت بها حفـصة إلـى عثمـان فـأمر زيـد بـن ثابـت وعبـد اهللا بـن الزبيـر            ،ثم نردها إليك  

و قال  ،وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف           

 إذا اختلفـتم أنـتم وزيـد بـن ثابـت فـي شـيء مـن القـرآن                    :عثمان للرهط القرشـين الثالثـة     

ــوا  فــاكتبوه بلــسان قــري   حتــى إ ذا نــسخوا الــصحف فــي   ،ش فإنمــا نــزل بلــسانهم ففعل

 وأرسـل إلـى كـل أفـق بمـصحف ممـا نـسخوا               ،المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفـصة      

 ٠وأمربما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق 

 ،كانت مهمة القاضي الفـصل بـين النـاس فـي الخـصومات  حـسما للتـداعي                :القضاء 

 ، التقوى، العلم، الحرية، اإلسالم  فال يقضي الكافر بين المسلمين  :ته  صفا  وقطعا للنزاع 

 ، الـسنة ، القـرآن :مـصدر حكمـه   الرجولـة  ، السمع والبصر ، سالمة الحواس  ، العدل ،الورع

 أو  ، حسم المنازعات والخالفات التي تنشأ بين أفرادها       :طبيعة عمله  . القياس ،اإلجماع

 كان الصديق يباشر القضاء بنفـسه ويـساعده         .بينها وبين غيرها من الجماعات واألمم     

 فلما آلت الخالفة لعمر رضي اهللا عنه قام بفصل القضاء    ،عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه     

 . وأوفد قاضته إلى األقاليم وضمن لهم استقالال عن الوالدة،عن السلطة التنفيذية

 ، عنــه نــشأت الــدواوين اإلســالمية فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب رضــي اهللا   :الــدواوين

 واتـصال الفـاتحين عـن قـرب باألنظمـة الفارسـية       ،وذلك نتيجة التساع الدولة اإلسالمية    

 فـي  فكان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أول من دون الدواوين مـن العـرب                 .والبيزنظية

وكان السبب في ذلك أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قدم إليه مـن البحـرين ومعـه           . اإلسالم

 :فقـال عمـر  . خمـسمئة ألـف درهـم    : قـال  ؟ مـاذا جئـت بـه      :ل لـه عمـر     فلقـى عمـر فقـا      ،مال

 ، ال أدري: قـال  ؟ أطيـب هـو    :فقال عمـر  ).خمس مرات ( نعم مئة ألف     :  قال  ؟تدري ما تقول  

 ، أيهـا النـاس قـد جاءنـا مـال كثيـر      :فصعد عمر المنبر وقال الحمد هللا وأثنى عليه ثم قـال        

 فقـال يـا أميـر       :م إليـه رجـل فقـال       فقـا  . وإن شـئتم أن نعـده عـدا        ،فإن شئتم كلنـاه كـيال     
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 . دونوا الدواوين:المؤمنين قد رأيت هؤالء األعاجم يدونون ديوانا لهم قال

 أنشئ هذا الـديوان عنـدما احتاجـت الدولـة إلـى             : ديوان الخراج  : كانت الدواوين هي  

ــبالد المفتوحــة وتنظــيم اإلنفــاق     ــدخل  ،إحــصاء خــراج ال  وزادت ، حيــث تعــدت مــصادر ال

 فكان هذا الـديوان لتـدوين مـا يـرد إلـى بيـت المـال                 ، وتشعبت وجوه اإلنفاق   ،ةثروت الدول 

 وقــد ســجل فيــه أســماء المــسلمين الــذين فــرض لهــم  :ديــوان العطــاء .ومــا يــصرف منــه

 ،عطاء من بيت المال مرتبين على حسب درجة النسب بالرسول والسبق في اإلسـالم    

 وقـد شـمل العطـاء      .ب عن أرض العدو    والبعد والقر  ، والبراعة في القتال   ،وجهاد األعداء 

 ،وتـسجل فيـه أسـماء الجنـود      :ديـون الجنـد    .جميع المسلمين ففرض للنساء واألطفال    

 وكـان االنتظـام     ، وترتيـب أمـورهم وتـوفير أعطيـاتهم        ،وذلك لمعرفة زيادة عدد الجنـود     

  وهي التفرغ التام للجنديـة والجهـاد  ،في ديوان الجيش يعنى بالضرورة االلتزام بشروطه     

  . كما أن الجندي إذا مات أو قتل ورث أبناؤه عطاءه.دفاعا عن اإلسالم

 هــي الجنــد الــذي يعتمــد علــيهم الخليفــة أو الــوالي فــي اســتتباب األمــن          :الــشرطة

 وقد سـمعوا بـذلك ألنهـم أشـرطوا أنفـسهم بعالمـات خاصـة يعرفـون                  .وحفظ النظام 

 ، نظـام العـسس فـي الليـل         وكان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنـه هـو أول مـن أدخـل               .بها

 وفـي عهـد عمـر بـن الخطـاب      ،وكان عبـد اهللا بـن مـسعود رضـي اهللا عنـه أميـر العـسس            

 أو عبــد الــرحمن بــن  ،رضــي اهللا عنــه تــولى بنفــسه العــسس وربمــا صــحبه مــواله أســلم     

 فتطـور  ، ولما كبرت البالد كانـت بحاجـه إلـى مـن يترصـد نهـارا أيـضا       ،عوف رضي اهللا عنه   

 وكـان عمـرو بـن العـاص رضـي اهللا عنـه أول مـن شـرط                   ، بالـشرطة  حتى أصبح ما يـسمى    

 عهـد  فـي  وقـد عرفـت مدينـة الرسـول الـشرطة      ،شرطة في اإلسالم لما ولـى امـارة مـصر    

 السوق وأخذت تمـارس وظائفهـا   في اهللا عنه وأصبح لها مكان رضي  بن عفان عثمان

 نظمــت  عهــد علــى بــن ابــى طالــب  فيو،والنظــام وحراســة ا؟ألســواق  حفــظ األمــن  فــي

 تقوم علـى تنفيـذ   ، وكانت تابعة للقضاء   ،الشرطة وأطلق على رئيسها صاحب الشرطة     

 وكـان مـن   ٠ الجـرائم  فـي  ولكنها انفصلت واسـتقل صـاحبها بـالنظر         ،الحكام القضائية 
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معركـــة ذات  : بـــالد العـــراق وفـــارس هـــىفـــي خاضـــها المـــسلمون التـــيأهـــم المعـــارك 

ون والفـرس وقـد ربـط االعـداء أنفـسهم           هـ بين المـسلم    ١٢ المحرم سنة    في السالسل

بالسالسل لكيال يفـروا مـن أرض المعركـة و قـد حقـق المـسلمون انتـصارا كبيـرا علـى                      

هــ بـين المـسلمين    ١٣ فـي شـعبا سـنة         :معركـة الجـسر   و  ٠ هـذه    المعركـة           فيالفرس  

 وبين الفرس بقيادة رسـتم وفيهـا انهـزم المـسلمون وفـروا الـى         فيبقيادة أبي عبيد الثق   

 فمـات عـدد مـن    ،جسر فوجدوا احد المسلمون قد قطع الجـسر ليـدفعهم الـى القتـال          ال

 وتمكن الباقون من اعادة الجسر والرجـوع الـى معـسكرهم وكانـت              ،المسلمين غرقا 

 معركـة البويـب رمـضان سـنة         ٠ انهزم فيها المسلمون     التيهذه المعركة هى الوحيدة     

ـــ١٣ ــة    : هـ ــة المـــسلمين ف معركـ ــد هزيمـ ــيهم  طمـــع الفـــرس بعـ  ،الجـــسر فالقـــضاء علـ

 ، واســـتعد المــسلمين لمالقـــاتهم ،فجهــزوا جيــشا كبيـــرا وتقــدموا لحـــرب المــسلمين    

وكــانوا بقيــادة المثنــى بــن حارثــة رضــي اهللا عنــه الــذي تــرك الفــرس يعبــرون النهــر ثــم        

 .  اشتبك معهم وانتصر المسلمين انتصارا عظيما على الفرس

 : أجب عن ما يلى، الطالبعزيزى

 ؟ ثم وضح الفكرة الرئيسة للقصة، مناسبا للقصة التاريخية السابقةضع عنوانا -١

 ؟ جمع القرآن الكريمفيوضح دور الخلفاء الراشدين  -٢

 ؟ عهده الدواوينفي نشأت التيما اسم الخليفة  -٣

 ؟ ومصدر حكمه،وضح مهمة القاضى -٤

 ؟ محاربة المرتدينفيما هو موقف أبى بكر الصديق  -٥

 ؟اق وفارس بالد العرفياذكر أهم المعارك  -٦

 عقـب علـى اجابـاتهم بـأن الفكـرة           ، بعد االستماع الى اجابات الطـالب      عزيزى المعلم 

 ثــم وضــح لهــم أن القــرآن  ؟الرئيــسة للقــصة التاريخيــة هــى أهــم أعمــال الخلفــاء الراشــدين  

 ثـم  ، اهللا عنهمـا  رضـي  عهـد عثمـان بـن عفـان          فـي  عهـد ابـى بكـر ثـم          فيالكريم تم جمعه    

 عهـد الدولـة   فـي  ومهمـة القاضـى   ، عهد عمر بن الخطابفيت  وضح لهم أن الدواوين أنشئ    
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 وكــان ، حــسما للتــداعى وقطعــا للنــزاع، الخــصوماتفــياالســالمية هــى الفــصل بــين النــاس 

 بـالد العـراق وفـارس       فـي وكانت أهم المعارك    ،موقف أبو بكر من المرتدين هو محاربتهم      

 فـي معركـة البويـب      و ،هــ ١٣ شعبان سـنة     في ومعركة الجسر    ،هى معركة ذات السالسل   

 ٠هـ ١٣رمضان سنة 

 :خطوات سير الدرس

 عهـــد الخلفـــاء فـــي عـــن كيفيـــة جمـــع القـــرآن الكـــريم الطـــالبيـــسأل المعلـــم  -

 ٠الراشدين 

 ويطلــب مــنهم المعلــم تحديــد الخليفــة  ،يقــوم التالميــذ بقــراءة القــصة التاريخيــة  -

 ٠ عهده  تم جمع القرآن الكريم فيالذى 

 ،راءاتهم للقصة التاريخية تحديد مهمـة القاضـى        بعد ق   الطالب يطلب المعلم من   -

 ٠ ثم يطلب منهم كتابتها على السبورة ، ومهمة الشرطة،ونشأة الدواوين وأنواعها

 تحديــد الطــالبثــم يقــوم المعلــم برســم خريطــة علــى الــسبورة ويطلــب مــن         -

 ٠ بالد العراق وفارس في خاضها المسلمون التيالمعارك 

  :الوسائل التعليمية -

 ٠  والداتاشو –ر البرجكتو -

 ثــم ، خاضــها المــسلمون التــيخريطــة صــماء يوضــح عليهــا المعــارك االســالمية     -

 ٠ عهد الخليفة عمر بن الخطاب فيالفتوحات االسالمية 

 ٠الحاسب اآللى  -

  :األنشطة التعليمية

 أعمال الخلفاء الراشدين 

 :أكمل خارطة المفهوم التالية) ١(نشاط 
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 أسباب نشأة الدواوين

                        

                                                                                                      

    

 

 

 

 :اقر ثم أكمل مايلى ) ٢(نشاط 

 : اهللا عنهرضي عهد الخليفة عمر بن الخطاب في أنشئت التيمن الدواوين 

 ............ ديوان-٣..............       . ديوان-٢...............       .ديوان -١

 

 

 

 

 :التقويم

 ؟ وما أنواعها،لماذا أنشئت الدواوين: ١ س

 ؟ حدود سطرين عن معاملة المسلمين لسكان البالد المفتوحةفيأكتب :٢ س

 ؟ الدولة االسالميةفياذكر مهمة القاضى :٣ س

 ؟ اهللا عنهرضي زيد اذكر وصية أبى بكر الصديق لجيش أسامة بن: ٤ س

 أعرض اجابتك على المعلم وناقش معـه االجابـات الخاطئـة للتوصـل     :الطالبعزيزى  

 ٠الى االجابات الصحيحة 

 

 

فى الوقت الحالى تقوم 
بمهمته 
 ...........................وزارة

فى الوقت الحالى 
تقوم بمهمته وزارة 

........................ 
 

الحالى تقوم فى الوقت 
بمهمته 
 ............................وزارة

اتساع 
الدولة 
 االسالمية
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 )٢(ملحق 
 اختبار المفاهيم التاريخية لطالب الصف األول المتوسط

 تعليمات االختبار

 :عزيزي الطالب 

 ٠اجابة االختبار  في        اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل أن تبدأ 

هذا االختبار وضـع لقيـاس مـدى تحـصيلك لـبعض المفـاهيم التاريخيـة فـي وحـدة               -

ضمن كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية المقرر على الـصف األول       " الخلفاء الراشدين   "

 ٠المتوسط 

 وهنـاك ورقـة أخـرى منفـصلة     ، بين يديك هى كراسة األسئلة    التيهذه الكراسة    -

 ٠جابة عنها  هى ورقة اإل

 ٠ ورقة اإلجابة في المكان المخصص لذلك فياكتب اسمك  -

 ٠ كراسة األسئلة فيال تضع أى عالمة  -

 ٠ال تترك أي سؤال من أسئلة االختبار دون اإلجابة عليه  -

 وعليـك أن تجيـب علـى كـل األسـئلة بتظليـل              ،يتكون هذا االختبـار مـن قـسمين        -

 ٠ ورقة االجابة فيالمربع المناسب 

 ولكل بند منها أربع     ،بندا من بنود االختيار من متعدد     ) ٢٥( يشتمل على    :القسم األول 

 وظلـل  ، اختر إجابة واحدة فقط لكل بند، د ،جـ،إجابات  محتملة يشار إليها  بالحروف أ، ب        

  ٠المربع المناسب أمام رقم السؤال وتحت الحرف الذي يدل على اإلجابة الصحيحة 

 :مسترشدا بالمثال التالي

 ):يثرب( المدينة فيسالم على يديه  انتشر اإل -١

 ٠ مصعب بن عمير -                          ب٠العباس بن عبد المطلب   - أ

 ٠ خالد بن الوليد - د                                     ٠ بالل بن رباح -ج



 

 
١٦٢
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      د     ج    ب      أ       رقم السؤال

       ١       √   

 الباحث

 : يقصد بمفهوم الشورى ١  س:ولالقسم األ

 ٠ الخصومات والعدل فيالفصل بين الناس   - أ

   ٠ أمر الخالفة فقط في مشاورة الناس   - ب

                              ٠ إدارة شئون البالد وفقا للشريعة اإلسالمية -ج

 ٠ أمر لم ينزل فيه تشريع في اجتماع أهل الحل والعقد نيابة عن األمة للتشاور -د

 وشاورهم في األمر فإذا  "   قال تعالي مخاطبا النبي صلي اهللا عليه وسلم ٢س

 ؟ما السورة التي تحمل هذا المبدأ" عزمت فتوكل علي اهللا إن اهللا يحب المتوكلين 

 ٠ سورة آل عمران -                          ب٠سورة الشورى   - أ

 ٠توبة  سورة ال-                         د٠ سورة األحزاب -ج

 ؟ ما المقصود بسقيفة بني ساعده ٣س

 سـاحة مـن المكـان يـستظل بهـا       -   ب   ٠ المدينـة يـستظل بهـا النـاس        فيساحة    - أ

 ٠المهاجرين

 سـاحة فـي المدينـة لهـا سـقف يـستظل بهـا           -      د      ٠المكان المظلل من الشمس     -ج

 ٠األنصار

 : أي من العبارات التالية تعد مفهوما للديوان  ٤س

   ٠ نظام مستقر لتوزيع الغنائم-            ب٠ع وتبادلهامكان لبيع السل-أ

مكان لحفظ أوراق تتعلق بأعمال وأموال  -د٠ مكان لحفظ الشئون المالية للبالد       -ج

 ٠الجنود  والموظفين 

 : عصرنا الحاضر مما يليفي بما يقابل الدواوين ٥س



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٦٣

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 ٠ المدارس-                                ب٠الجامعات   - أ

 ٠ الوزارات-                          د٠يئات الخاصة  اله-ج

 ٠ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه فيمن الدواوين التي أنشئت ٦س

 ٠ ديوان العطاء -           ب٠ديوان الخراج   - أ

 ٠ كل ما سبق -             د٠ ديوان الجند -ج

 ٠ من أعمال سيدنا عثمان بن عفان رضي اهللا عنه  ٧س

 ٠ تنظيم القضاء -       ب٠جمع الناس على مصحف واحد   - أ

 ٠ الرقابة على األسواق-       د٠ إنشاء مجمع لطباعة المصحف -ج

 : بالدنا بمهام ديوان الخراجفي تقوم حاليا التيما هى الوزارة   ٨س

 ٠ وزارة المالية -         ب٠وزارة الزراعة   - أ

 ٠ة والصناعة  وزارة التجار-       د٠ مصلحة الضرائب-ج

 :  من صاحب الهجرتين٩س

 ٠ سيدنا عمر بن الخطاب -     ب٠سيدنا أبو بكر الصديق  - أ

 ٠ سيدنا علي بن أبي طالب-   د٠ سيدنا عثمان بن عفان -ج

ــا هامــا مــن جوانــب الحيــاة االجتماعيــة فــي عهــد الخلفــاء        ١٠س أي ممــا يلــي يعــد جانب

 ٠الراشدين

   ٠  العرب وغيرهم من المسلمين المساواة بينفيتطبيق الدين اإلسالمي   - أ

 ٠ المجتمع في المساواة بين الرجل والمرأة   - ب

 ٠ المجتمع في االهتمام بنشر العلم -ج

  ٠تطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية بين األفراد -د

 : أي مما يلي يعد نموذجا للشورى في اإلسالم ١١س

 .الخالفة وغيرهاالمشاورة في أمر  -    ب٠إشراف الخليفة علي أسواق المدينة   - أ

 ٠ تولي أسامة بن زيد قائدا للجيش -  د٠ إرسال معاذ بن جبل  قاضيا إلي اليمن-ج



 

 
١٦٤
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 ٠٠٠٠٠٠٠ عهد الخلفاء الراشدين هو في من أشهر القضاة  ١٢س

 ٠ زيد بن ثابت -           ب٠بالل بن رباح   - أ

 ٠ عبد اهللا بن عباس-       د٠ عبد اهللا بن مسعود-ج

 ٠٠٠٠٠٠ عهد الخلفاء الراشدين هو فيم الشرطة  أول من وضع نظا ١٣س

 ٠ عثمان بن عفان -            ب٠عمر بن الخطاب   - أ

 ٠ عثمان بن قيس -            د٠ج عمرو بن العاص   - ب

 ٠٠٠٠٠٠ عهد أبى بكر الصديق هوفي  أول من تولي أمير العسس ١٤س

 ٠ عبد اهللا بن مسعود -       ب٠أبو موسى األشعري   - أ

 ٠ عبد اهللا بن عمر -         د٠ن الزبير عبد اهللا ب-ج

 :  أي من العبارات التالية تعد مثاال لنشر العلم١٥س

 ٠ عهد الخلفاء الراشدين فيتوسعة الحرمين الشريفين   - أ

 ٠ الدولة اإلسالمية في العناية بالجوانب االقتصادية   - ب

 ٠ المساجد اإلسالمية في إقامة الحلق -ج

 ٠قاليم  المدن واألفي عمارة المساجد -د

 رئاســة المــسلمين فــي  الــشخص الــذي ينــوب عــن النبــي صــلي اهللا عليــه وســلم    ١٦س

 : أمور الدين والدنيا وااللتزام بكتاب اهللا وسنة رسوله يسمىفيعامة 

 ٠ وزيرا -                       ب٠رئيسا   - أ

  ٠ خليفة -                        د٠ ملكا -ج  - ب

 ٠٠٠٠٠٠ إدارة شئون البالد يسمى فيفة اإلنسان الذي يفوضه الخلي  ١٧س

  الحاجب -القائد                                ب  - أ

  النائب- الوزير                          د-ج  - ب

 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٦٥

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 :  من األسباب التي دفعت معاوية بن أبي سفيان لبناء األسطول اإلسالمي١٨س

هجمــــات  التــــصدي ل-   ب ٠تــــأمين ســــواحل الــــبالد مــــن غــــارات ســــفن الــــروم    - أ

    فتح القسطنطينية -    د٠خارجية حماية مصالح البالد الداخلية وال-               ج٠البرتغاليين 

 ٠٠٠٠٠٠   يسمى الديوان الذي يرصد أسماء الجنود ويحدد مخصصاتهم المالية بـ١٩س

 ٠ ديوان الخراج -      ب٠ديوان العطاء   - أ

     ٠ ديوان الجند -      د٠ ديوان المال -ج

  :  اختصت الدولة اإلسالمية بنظام سياسي ميزها عن غيرها هو٢٠س

 ٠ نظام الشورى-     ب٠نظام القيادة   - أ

     ٠ النظام األخالقي -    د٠ نظام الخالفة -ج

  مكافحــة المظـــاهرات غيـــر الــسلمية فـــي عـــصرنا الحــالي مـــن مهـــام الـــشرطة    ٢١س

 العــصر -            ب٠ العــصر النبــوي  –     أ :العــسكرية والتــي              يقابلهــا مــا يــشابهها فــي   

 ٠الراشدي

   ٠ العصر العباسي -             د٠ العصر األموي -                         ج

 )٢٢(  اقرأ المخطط التالي ثم أجب على السؤال رقم ٢٢س

     القبض على الجناة       تطبيق األحكام       حفظ النظام

  

  

 

 

 

 

 

 
؟



 

 
١٦٦
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 :دل من هذا المخطط أن من يقوم بهذه المهام هي السلطةيست

 ٠ التنفيذية والتشريعية -     د٠ التشريعية -    ج٠ التنفيذية -   ب٠القضائية   - أ

 :يعد وزير التفويض في المفهوم السياسي المعاصر بمثابة  ٢٣س

 ٠ وزير الدفاع -      ب٠وزير الداخلية   - أ

 ٠ الوزراء  نائب رئيس-     د٠ رئيس الوزراء -ج

  الخليفة الذي قسم الدولة إلى أقـسام إداريـة ليـسهل حكمهـا ويـشرف علـي                    ٢٤س

 :مواردها هو

 ٠ عمر بن عبد العزيز -                ب٠أبو بكر الصديق   - أ

 ٠ عثمان بن عفان -              د٠ عمر بن الخطاب - ج

 :مهنة اشتهرت بها قريش، وكانت عماد حياتها االقتصادية: ٢٥س

 ٠ التجارة –          ب ٠ الصناعة –أ 

 ٠ الرعي –            د ٠ الصيد –ج 

 :عزيزي الطالبالقسم الثاني 

 اقـرأ كـل عبـارة    ،عبـارة، بعـضها صـحيح وبعـضها خطـأ     )٢٢(  يشتمل هذا القسم على  

رقــم العبــارة وأســفل كلمــة صــواب إذا كانــت العبــارة    ثــم ظلــل أمــام،مــن العبــارات اآلتيــة

أسفل كلمة خطأ إذا كانت العبارة خاطئة في ورقة اإلجابة المنفـصلة واليـك    أو  ،صحيحة

 ٠مثال يوضح ذلك

  ٠ مواجهة أذى قريش له فيالصبر كان سالح نبينا محمد   -١

     خطأ       صواب    رقم السؤال

  ١         √  

 

 ٠ انتبه عزيزي الطالب لرقم العبارة في كراسة األسئلة وورقة االجابة

 ٠هـ ٢٣ت خالفة أبو بكر الصديق حتى سنة استمر -١



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٦٧

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 ٠تولى عمر بن الخطاب الخالفة بعد وفاة أبى بكر الصديق  -٢
 ٠للخلفاء الراشدين مكانة كبيرة في نفوس المسلمين  -٣
 ٠ حدد عثمان بن عفان ستة من الصحابة يكون أحدهم خليفة من بعده  -٤
 ٠ اإلسالمية  نجح الخلفاء الراشدون رضي اهللا عنهم في إدارة شئون الدولة -٥
 ٠استمرت خالفة علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه تسع سنوات  -٦
 ٠ أطول الخلفاء الراشدين مدة في الخالفة هو أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه  -٧
 ٠ سمي الخلفاء األربعة بالراشدين ألن عددهم أربعة  -٨
 ٠العسس هو الطواف في طرقات المدينة لحفظ األمن واألمان  -٩
 ٠لفاء الراشدين حوالي ثالثين سنة مدة حكم الخ -١٠

ــلم     -١١  ــه وســــ ــلى اهللا عليــــ ــول صــــ ــسبا مــــــن الرســــ ــدين نــــ ــاء الراشــــ ــرب الخلفــــ  أقــــ
 ٠      أبو بكر الصديق 

 ٠ يرجع نسب جميع الخلفاء الراشدين إلى قبيلة قريش - ١٢
  صاحب الرسول صلى اهللا عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة علي بن أبي طالب -١٣
 ٠ مصر فيبن العاص مدينة الفسطاط  بني عمرو -١٤
 ٠ أطلق المسلمون علي معركة نهاوند اسم فتح الفتوح -١٥
 تــم توســعة الحــرمين الــشريفين فــي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب والخليفــة    -١٦

 عثمان بن عفان 
 ٠ معركة القادسية فيانتصر المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقاص علي الفرس -١٧
 ٠ مجمع كبير لطباعة المصحف يسمى مجمع الملك فهد  يوجد في بالدنا-١٨
 أجمع المسلمون علي اختيـار خليفـة للنبـي علـى أسـاس الـشورى وااللتـزام بـرأي                    -١٩

 ٠الجماعة 
 ٠ يعد سيدنا عمر بن الخطاب أول من وضع التاريخ الهجري للمسلمين -٢٠
 ٠ة  فراش الرسول ليلة الهجرة إلى المدينفي بات علي رضي اهللا عنه -٢١
 ٠ أشد الناس حياء بعد الرسول صلي اهللا عليه وسلم أبو بكر الصديق – ٢٢

                                           



 

 
١٦٨
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  يبراهيم عبد اهللا الشاذلإعادل . د 

 )٣( ملحق 
 مقياس القيم االجتماعية لطالب الصف األول المتوسط

 اعداد

  الشاذلىإبراهيمعادل / د

 أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك

 تعليمات المقياس

 :يزي الطالبعز

 فـي             يهدف هـذا المقيـاس إلـى التعـرف علـى مـدى نمـو القـيم التاريخيـة المتـضمنة                   

ــذا      ــة والوطنيـــة لـــديك وذلـــك بعـــد دراســـتك لموضـــوعات هـ كتـــاب الدراســـات االجتماعيـ

 ويلـي كـل     ،الكتاب، وهذا المقياس يتضمن عـددا مـن المواقـف التـي يمكـن أن تتعـرض لهـا                  

 :ليك أن تختار بديال واحدا وفقا للتعليمات التاليةموقف عدد من البدائل ع

 ثـم   ، ثم اقرأ البدائل األربعة التي تليهـا       ،إقرأ كل موقف من المواقف قراءة جيدة       -

 أمــام البــديل )√( وذلــك بوضــع عالمــة  ،اختــر البــديل الــذي تــراه صــحيحا مــن وجهــة نظــرك  

 ٠الصحيح الذي يمكن أن تقوم بفعله 

 ٠لبدائل التي تلي كل موقف اختر بديال واحدا فقط من ا -

 ٠أجب على كل المواقف وال تترك اى موقف دون اإلجابة عليه  -

 خدمـة البحـث العلمـي    فـي تأكد أن هذه المعلومـات فـي سـرية تامـة وال تكـون إال                -

 ٠فقط 

 الباحث

 فمـا   ، ولمـا رجـع أراد أن يـسترد أمانتـه          ،ووضع نقوده عنـدك    أراد أحد زمالئك السفر   )١(

 ه؟  السلوك الذي تفعل

 أرد له األمانـة كاملـة وال أنقـص    -  ب  ٠ أعطيه بعض النقود وأحتفظ بالباقي لنفسي        -أ

 ٠منها شيئا 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٦٩

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 ٠  أردها له بعد عامين -                           د٠ أنكر انه أعطاني نقودا -ج

 مــاذا ،ســمعت بعــض االنتقــادات التــي توجــه لبلــدك فــي احــدي اإلذاعــات الخارجيــة )٢( 

 ؟تفعل

 ٠ مكان آخر في أتمنى ان أترك وطني وأعيش -   ب٠ حبي لوطني فييؤثر ذلك  ال -أ

 اشــعر بالــضيق مــن وطنــي الــذي - د٠ أقــوم بالتظــاهر مــع زمالئــي ضــد هــذه اإلذاعــة  -ج

 ٠أعيش فيه

 ؟ فماذا تفعل،رأيت معلمك يمشى في الطريق ومعه حقيبة ثقيلة)٣( 

 يه فورا وأعرض عليه المساعدة  أذهب إل-  ب٠ أذهب من طريق أخر حتى ال يراني -أ

 ٠ أذهب إليه وأحملها منه لفضله علي -             د٠ أتظاهر بأنني لم أشاهده -ج

 إحـدى حــصص الدراسـات االجتماعيـة أبــدى أحـد الطـالب رأيــا مخالفـا لمـا قلتــه        فـي )٤( 

 :للمعلم فهل

 ٠عد ذلك  تستمع لما يقوله ثم تبين رأيك ب-      ب٠ تتجاهل ما قاله للمعلم -أ

 عـدم مقاطعـة التلميـذ    فـي  تبـدى الرغبـة   - د٠ تتوعده بالعقاب بعـد انتهـاء الحـصة        -ج

 ٠لحديثك 

 ويريد  ، إحدى اجتماعات مجلس إدارة الفصل اختلفت اآلراء حول موضوعا ما          في) ٥( 

 ؟ فماذا تفعل،المعلم أن يأخذ قرارا بشأن هذا الموضوع

  ٠من المدرس أن يأخذ بمبدأ التصويت  تطلب -    ج٠ توافق علي رأى المدرس -  ب

 تتمسك برأيك حتى يكـون هـو   -  أ٠ توافق على رأي األغلبية دون تحكيم رأيك  -  د

 ٠الصواب

تــسمع مــن أحــد جيرانــك فــي المنــزل أصــواتا مزعجــة باســتمرار تــضايقك فمــاذا       )٦( 

 تتصرف؟

 ٠ الوقت ثم تعاقبه  تعطيه فترة من-                         ب٠ ترفع صوتك مثل جارك - أ
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 تطلــب مــن جــارك بأســلوب - د٠ تـشتكي جــارك لقــسم الــشرطة القريــب منـك  -ج

 ٠لين خفض الصوت

 فمــاذا ، خدمــة الــدين والــوطنفــيإذا طلــب منــك مــدرس الفــصل أن تكــون جنــدي  ) ٧( 

 ؟تقول

 ٠ تلتزم بتعليمات المدرس -    ب٠ ترفض ذلك الطلب -أ

 ٠ ال تعطى لألمر أهمية-  د٠طاع تحافظ على الدين والوطن بقدر المست-ج

إذا طلــب منــك المعلــم كتابــة بحــث صــغير عــن قــوة المــسلمين وشــجاعتهم          ) ٨( 

 ؟ فماذا تفعل، نصرة الدين والعزة والفخر بهذا الدينفيوتفانيهم 

 تـرفض ذلـك ألنـه خـارج المـنهج           -    ب    ٠ كتابة البحث    في السمع والطاعة للمعلم     -أ

 ٠المدرسي

 تنتظـر حتـى يكتـب زميلـك بحثـا ثـم       -       د٠تابـة البحـث   تستفسر عن أسـباب ك  -ج

 ٠تكتبه منه

يشترون الحلوى من البقالة وكان هنـاك طفـل         ،وجدت األطفال يلعبون يوم العيد    ) ٩( 

   ؟ماذا تفعل،يتيم يراهم متألما

أشترى لـه بعـض الحلـوى حتـى يفـرح         -   ب   ٠ أتظاهر بعدم مشاهدة الطفل وأتركه       -أ

 .مثل األطفال

أرسـله إلـى دار األيتـام بـالحي الـذي           -  د  ٠ه عن األطفال حتى ال يصاب باالحبـاط       أبعد-ج

 ٠يسكن فيه

ــة داخــل محافظــة األحــساء        ) ١٠(  ــى منطقــة أثري نظمــت إدارة المدرســة معــسكراً إل

 لتجميلها فما موقفك

 تفــضل إن تــشاهد زمالئــك  -         ب٠ تجميــل محافظتــك  فــي تــسرع باالشــتراك  -أ

 ٠دون مشاركتهم 
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 تفـضل أن يقـوم بـذلك أحـد          - د ٠ترفض ذلك ألن هنـاك عمـال متخصـصين لـذلك           -ج

 ٠غيرك

إذا طلــب منــك معلــم االجتماعيــات القيــام بعمــل لوحــة نــشاط للمدرســة فانــك    ) ١١( 

 :تفضل أن

 ٠ تقوم بعمل اللوحة بمفردك حتى تظهر نشاطا كبيرا -أ

 ٠ تعتذر لعدم وجود وقت فراغ لديك بسبب المذاكرة -ب

 ٠مل اللوحة مع زمالئك لتبادل الخبرات التعليمية  تقوم بع-ج

 ٠ تقوم  باإلشراف على زمالئك دون مشاركة فعلية -د

ــذيع فيهــا      فــيرأيــت زمــيال  لــك   ) ١٢(  ــد المعارضــة ي ــدة مــن الجرائ  الفــصل يراســل جري

 :أسرارا تسيء إلى سمعة وطنك

ة المعلومات خوفا  تحافظ على سري-            ب ٠ ذلك احتراما لزميلك   في ال تتدخل    -أ

 ٠على زميلك 

ال تهـتم بـاألمر ألن ذلـك ال    -   د٠ تمنعه من ذلك حفاظا على سمعة بلدك ووطنك  -ج

 ٠يعنيك 

 ، فـي الـبالد  لتظاهر السلمي وحفـظ األمـن  نظمت إدارة المدرسة ندوة علمية عن ا     ) ١٣( 

 فما موقفك 

ري فــي هــذه  أمتنــع عــن حــضو-  ب٠ أســعى إلــى توعيــة اآلخــرين حــول هــذه النــدوة  -ا

 ٠الندوة 

 اســتمع إلــى هــذه النــدوة دون    -        د٠ هــذه النــدوة بفاعليــة كبيــرة    فــي أشــارك -ج

 ٠اهتمام بمحتواها 

 :تفضل أن تقضى وقت فراغك في) ١٤( 

 ٠ النوم طوال وقت الفراغ -  ب٠ قراءة الكتب التاريخية المفيدة لتاريخ بلدي -أ
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 مـشاهدة التلفزيـون طـوال وقـت         -  د  ٠ة   الجلوس مع األصدقاء في أمـاكن ترفيهيـ        -ج

 ٠العراغ

  : مشروع نظافة مدرستك فهلفياقترح أحد طالب فصلك اإلشتراك ) ١٥( 

 تعتذر عـن المـشاركة وتـشكرهم    -    ب٠ المشروعفي ترفض مشاركة زمالئك    -ا

 .على حسن عملهم

ــيتـــشارك زمالئـــك -ج ــة فـ ــه زميلـــك دون  -      د٠ نظافـــة المدرسـ ــا يقولـ  تـــستمع لمـ

 ٠تمام اه

 المدرســة وأراد طــالب فـي تـم اختيــار أحـد طــالب فـصلك ليكــون الطالـب المثــالي     ) ١٦( 

 :الفصل أن يحتفلوا بمناسبة اختياره فهل

 ٠ تتجاهل األمر على اإلطالق -   ب٠ االحتفال في تشارك طالب الفصل -ا

 تتـــرك هـــذا األمـــر ألنـــه مـــن اختـــصاص  -       د٠ تحـــدد بنفـــسك كيفيـــة االحتفـــال -ج

 ٠مدرسة ال

قــام معلــم االجتماعيــات بتكليفــك بتــصميم بعــض الوســائل التعليميــة، فمــاذا     ) ١٧( 

 ؟تفعل

 ٠ أعتذر بأسلوب مؤدب للمعلم -  ب٠ألتزم بكالم المعلم وأصمم هذه الوسائل -أ

أتظاهر بسماعي للمعلم وال أنفذ هذه -   د٠ أقوم بتصميم وسيلة تعليمية واحدة  -ج

 ٠الوسائل 

 فمــا الــسلوك الــذي ،زميلــك بعــض األلــوان لرســم خريطــة جغرافيــةطلــب منــك ) ١٨( 

 ؟تتبعه

أرشــده إلــى زميــل أخــر  -  ب٠أعطيــه األلــوان مــا دامــت معــي وهــو فــي حاجــة إليهــا     -أ

 ٠ليأخذه منه 

 ٠ أقسم األلوان وأعطيه نصفها -       د٠ أعطيه بعض األلوان التي ال أحتاج إليها -ج
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  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

  )٤(ملحق 
الختبار   بين الدرجة الكلية لكل عبارة والدرجة الكلية  معامل االتساق الداخلى

 ٠المفاهيم التاريخية لكل طالب 
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

٢٢،٠ ٤٠ ٥٨،٠ ٢٧ ٠ ،٦١ ١٤ ٠ ،٥٩ ١ 
٣٤،٠ ٤١ ٤٥،٠ ٢٨ ٠ ،١٢ ١٥ ٠ ،٤١ ٢ 
٦٥،٠ ٤٢ ٢٧،٠ ٢٩ ٠ ،٣٨ ١٦ ٠ ،٤٣ ٣ 
٥٣،٠ ٤٣ ٥٦،٠ ٣٠ ٠ ،٢٩ ١٧ ٠ ،٦١ ٤ 
٣٤،٠ ٤٤ ٣٣،٠ ٣١ ٠ ،٨٥ ١٨ ٠ ،٥٩ ٥ 
٢٧،٠ ٤٥ ٤١،٠ ٣٢ ٠ ،٧٨ ١٩ ٠ ،٩٢ ٦ 
٦١،٠ ٤٦ ٢٩،٠ ٣٣ ٠ ،٢٩ ٢٠ ٠ ،٣٠ ٧ 
٤٣،٠ ٤٧ ٦٠،٠ ٣٤ ٠ ،٥١ ٢١ ٠ ،٢٣ ٨ 
٩٢،٠ ٤٨ ٢٩،٠ ٣٥ ٠ ،٢٨ ٢٢ ٠ ،٢٩ ٩ 
١٦،٠ ٤٩ ٣١،٠ ٣٦ ٠ ،٣٥ ٢٣ ٠ ،٢٩ ١٠ 
٤١،٠ ٥٠ ٤٣،٠ ٣٧ ٠ ،٢٩ ٢٤ ٠ ،٣١ ١١ 
٧٤،٠ ٥١ ٣٩،٠ ٣٨ ٣٠،٠ ٢٥ ٢٩،٠ ١٢ 
٢٨،٠ ٥٢ ٦٧،٠ ٣٩ ٢١،٠ ٢٦ ٣٤،٠ ١٣ 

  :ملحوظة

 ٠) ٠٥،٠( دال عند مستوى ٣٥،٠—٠ ،٢٧معامل االرتباط من 

 ٠) ٠١،٠( دال عند  مستوى     ٣٥،٠معامل االرتباط من أعلى 

 ٠ غير دال احصائيا ٢٧،٠قل من  معامل االرتباط أ
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  )٥(ملحق 
معامل االتساق الداخلى بين الدرجة الكلية لكل عبارة والدرجة الكلية  لمقياس 

 ٠القيم االجتماعية لكل طالب 
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

٠ ،٤١ ١٢ ٠ ،٢٧ ١ 

٠ ،١٢ ١٣ ٠ ،٣٧ ٢ 

٠ ،٤٩ ١٤ ٠ ،٣١ ٣ 

٠ ،١٦ ١٥ ٠ ،٣٥ ٤ 

٠ ،٨٥ ١٦ ٠ ،٥٩ ٥ 

٠ ،٧٨ ١٧ ٠ ،٩٢ ٦ 

٠ ،٢٥ ١٨ ٠ ،٣٠ ٧ 

٠ ،٥١ ١٩ ٠ ،٢٣ ٨ 

٠ ،٢٨ ٢٠ ٠ ،٣٧ ٩ 

٠ ،٣٥ ٢١ ٠ ،٢٩ ١٠ 

٠ ،٢٩ ٢٢ ٠ ،٣١ ١١ 

  :ملحوظة

 ٠) ٠٥،٠( دال عند مستوى ٣٥،٠—٠ ،٢٧معامل االرتباط من 

 ٠) ٠١،٠( دال عند مستوى   ٣٥،٠االرتباط من أعلى معامل 

 ٠ غير دال احصائيا ٢٧،٠معامل االرتباط أقل من  
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Abstract: 

     This research aims to develop some historical concepts and social values 

among the first grade of primary school students using the historical story. The 

researcher analyzes the Social and National Studies course book in order to 

assess its inclusion of the historical concepts and social values. 

     The results of the analysis shows that the percentage of historical concepts 

and social values in the unit of “The life of the Prophet in Makka” is 31.5%, in 

the unit of “The life of the Prophet in Madina” is 32.5%, and in the unit of “The 

Rightly Guided Caliphs” is 36%. These results demonstrates that the historical 

concepts and social values varied not only from one unit to another, but also 

from one topic to another within the same unit. 

     The researcher reformulates the unit “The Rightly Guided Caliphs” using the 

historical story, and he applies the historical concepts test and social values scale

on a random sample of 80 students from Lubaid Ibn Rabi‘a school in Hofuf, who 

are divided into two groups: the experimental group and the control group.  

     The results indicates the presence of statistically significant differences with 

the rate of %0.01 in favor of students of the experimental group against the 

students of the control group in the test of historical concepts. In addition, there 

are statistically significant differences with the rate of %0.01 between the 

students of the experimental group and the students of the control group in the 

social values scale in favor of the experimental group students. 



 

 
 
 

 

أثر برنامج تعليمي باستخدام السبورة الذكية في 
 اكتساب طالب المرحلة االبتدائية أحكام التجويد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهد عبد العزيز أبانمي. د
 كلية التربية  - المناهج وطرق التدريس قسم

 جامعة الملك سعود
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 في اكتسابأثر برنامج تعليمي باستخدام السبورة الذكية  
 طالب المرحلة االبتدائية أحكام التجويد

 
 فهد عبد العزيز أبانمي. د

 كلية التربية  -المناهج وطرق التدريس قسم 
 جامعة الملك سعود

 
 
 
 

 :ملخص البحث 
ــامج تعليمــي قــائم علــى اســتخدام الــسبورة       اســتهدف البحــث   ــر برن التعــرف علــى أث

وقـــد تكونـــت عينـــة حكـــام التجويـــد، الذكيـــة فـــي اكتـــساب طـــالب الـــسادس االبتـــدائي أ 
ــدائي؛ وقــد أعــد الباحــث بعــض       ) ٦٠(الدراســة مــن   ــذاً مــن تالميــذ الــصف الــسادس االبت تلمي

ــة   ــاً   األدوات البحثيـــة التـــي تمثلـــت فـــي قائمـ ــاً تعليميـ ــد وبرنامجـ ــارات التجويـ ــام ومهـ  بأحكـ
ألحكام التجويد واختبار مهارات التجويـد باإلضـافة إلـى بطاقـة مالحظـة، وقـد تـم التحقـق                    

 داللـة  يوجود فـرق ذ -:من صدق هذه األدوات وثباتها بالطرق المالئمة، وقد أظهرت النتائج       
 الـضابطة فـي التطبيـق    إحصائية بين متوسـطي درجـات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة      

 .البعدي الختبار التجويد لصالح المجموعة التجريبية
ــة فــي       ي وجــود فــرق ذ - ــين متوســطي درجــات المجموعــة التجريبي ــة إحــصائية ب  دالل

 .التطبيقين القبلى والبعدي الختبار التجويد لصالح التطبيق البعدي
  .ئج البحثوقد قدم الباحث بعض التوصيات والمقترحات البحثية في ضوء نتا

 



 

 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٨٥

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 :المقدمة واإلحساس بالمشكلة
ــ        ــصر الحـــــديث بـــ ــسم العـــ ــة واالنفجـــــار يتـــ ــي والطفرة المعلوماتيـــ الثـــــورة  المعرفـــ

 Information"تكنولوجيا المعلومـات  تطوراً سريعاً في العالم  يشهدة؛ حيث التكنولوجي

Technology" أصــبحت عنــصراً أساســاً فــي نجــاح أي مؤســسه    فقــد ، فــي كافــة المجــاالت 

 ، لتحقيق الميزة التنافسية والقدرة على البقاء فـي ظـل بيئـة سـريعة التغييـر                ماًمهومتطلباً  

ومن هنا تأتي الحاجة إلى اسـتثمار القفـزة الهائلـة فـي مجـال االتـصاالت وتقنيـة المعلومـات                    

 .العملية التعليميةوتطبيقات الحاسب اآللي الستخدامها في 

لوجيـة التـي بـرزت فـي المـدارس              والسبورة الذكيـة تمثـل أحـد المـستحدثات التكنو         

ــا      ــة والتكنولوجيـ ــصاالت التربويـ ــة لالتـ ــة البريطانيـ ــد الوكالـ ــدة دول، وتؤكـ  Britishفـــي عـ

Educational Communications and Technology Agency)BECTA ( أن اســتخدام

المعلمين للسبورة الذكية يوسع مجال أساليب التدريس، وأنها تدعم وتوسع من أنمـاط            

 )٣٩٤، ٢٠١٢لزعبي،ا.(التعلم

مـن أحـدث الوسـائل التعليميـة المـستخدمة فـي تكنولوجيـا         السبورة الذكية    دتع      و

اسة التفاعليـة التـي يـتم    خاص من اللوحات أو السبورات البيضاء الحسً التعليم، وهي نوع

  ويتم استخدامها لعرض ما على شاشة الكمبيـوتر مـن تطبيقـات   .معها باللمس التعامل

والنـدوات وورش   فـي االجتماعـات والمـؤتمرات   وستخدم في الـصف الدراسـي،   متنوعة، وت

تـسمح للمـستخدم بحفـظ وتخـزين، طباعـة       نترنت وهـي العمل وفي التواصل من خالل اإل

ن مـ لآلخرين عن طريق البريد اإللكتروني في حالة عـدم تمكـنهم    أو إرسال ما تم شرحه

مايكروســوفت  دام معظــم بــرامج كمــا أنهــا تتميــز بإمكانيــة اســتخ .بــالمحيط التواجــد

يـسهم بـشكل مباشـر فـي       مما،نترنت بكل حريةأوفيس وبإمكانية اإلبحار في برامج اإل

 وبـرامج مميــزة تـساعد فــي   ،أبعـاد ومــؤثرات خاصـة   إثـراء المـادة العلميــة مـن خــالل إضـافة    

بناء المفاهيم واستثارة اهتمام المتعلم وإشباع حاجتـه   توسيع خبرات المتعلم وتيسير

 كمـا تمكـن مـن تفاعـل    .كونها تعـرض المـادة بأسـاليب مثيـرة ومـشوقة وجذابـة        للتعلم
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لمـشاركة    وذلـك مـن خـالل إتاحـة الفرصـة     ،جميـع المتعلمـين مـع الوسـيلة خـالل عرضـها      

 ممــا يــؤدي .أثــر الــتعلم بعــض المتعلمــين فــي اســتخدام الوســيلة ويترتــب علــى ذلــك بقــاء 

أبـــــو .( الطلبــــة وعنــــد التالميــــذ    ألداءبالــــضرورة إلــــى تحــــسين نوعيــــة الــــتعلم ورفــــع ا      

 )٢١-٢٠١١،٢٠العينين،

 (http://taknyat.yoo7.com/t1270-topic) :وللسبورة الذكية عدة وظائف تتمثل في

 .الحفاظ على الوقت وزيادة كفاءة العرض مما يجعله عملياً وسهالً -١

خــذ صــورة  أ طباعــة وحفــظ و نــسخ و لــصق و كتابــة و مــسح و      يمكــن للمعلــم  -٢

  .و تكبير و تدوير الملف على السبورة كتب و تحريكلسطح الم

الكتابة على السبورة من يمكن الذي  : (HRS) بها نظام تعريف الكتابة اليدوية -٣

 .الحال وطباعته في ( TEXT)  نصإلىبالقلم اإللكتروني ثم تحويله 

 بالتـسجيل المرئـي     علـم  يقـوم الم   ؛ حيـث   ملفات الفيديو  فيالتسجيل والتحكم     -٤

 .AVI ام بكتابته باليد على السبورة و كذلك الصوت على ملفما ق لكل

 .ثم حفظه مباشرة WORD مباشرة على ملف يمكن الكتابة -٥

 .الشرح عن بعد ومن خالل اإلنترنت  يمكناإللكترونيةباستخدام السبورة  -٦

متـر   ٢٫١٦ إلـى مساحة عرض كبيرة الحجـم بعـرض يـصل     تتيح السبورة الذكية -٧

 . متر ارتفاع١٫٢٧عرض و 

 .والجدوالن اآلتيان يوضحان أهم مكونات برنامج السبورة الذكية



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٨٧

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 أدوات مركز البداية قائمة) ١(جدول 

 Notebook دفتر المالحظاتفتح برنامج 

 فــي تحــدث التــي اإلجــراءات كافــة يقــوم بتــسجيل: المــسجل

 الشاشة مع الصوت
يقـــوم بتــــشغيل ملفـــات الفيــــديو الموجـــودة علــــى    : تـــشغيل فيــــديو 

 الفيديو فوق الرسم  مع إتاحة الكتابة وجهازك
ويمكن إظهارها مـن هنـا أو مـن الـزر الموجـود أسـفل               : لوحة المفاتيح 

 .شاشة السبورة الذكية
 التمييـز  وأداة القلـم  إلـى   الوصـول الـسريع  تتيح لـك : األدوات المتنقلة

 .متكررة االستخدام واألدوات والممحاة

 لوحة التحكم

 التعليمات

.. العدسـة، اإلضـاءة     تظليل شاشـة،   ,أداة التقاط شاشة  :  أخرى أدوات
 لخإ
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 )Notebookبرنامج (شريط أدوات السبورة الذكية ) ٢(جدول 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة التربيـــة : (ولعـــل مـــن أبـــرز مزايـــا الـــسبورة الذكيـــة فـــي العمليـــة التعليميـــة أنهـــا  

 )٨-٧، ٢٠٠٧والتعليم العمانية،

نتباه المتعلمين بما تمتلكه من إمكانات اللون والحركـة         وسيلة فعالة وجذابة ال    -

 .والصوت والتأثيرات األخرى

 .تساعد في تحقيق تفاعل صفي إيجابي بين المعلم والمتعلمين -

سهلة االستخدام؛ حيث استخدامها ال يتطلب أية معرفـة تقنيـة فائقـة لمعرفـة                -

همــا كانــت درجــة كيفيــة اســتخدامها، فقــد صــممت بــشكل يتــيح للجميــع اســتخدامها م 

 .تعليمهم التقنية

 . تمكن المعلم من توضيح المفاهيم المجردة -



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٨٩

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

تساعد على اسـترجاع البيانـات واألفكـار الـسابقة بـسهولة فائقـة، ممـا يـساعد             -

 .على تحقيق التعلم حتى التمكن

وقـــد أجريـــت العديـــد مـــن الدراســـات العربيـــة واألجنبيـــة للتعـــرف علـــى مـــدى فاعليـــة    

فع مستوى التحصيل الدراسي وتنمية المهارات المعرفية المختلفـة         السبورة الذكية في ر   

 :لدى الطالب والتالميذ في المراحل التعليمية األخرى، ومن هذه الدراسات

التــي هــدفت إلــى دراســة أثــر اســتخدام الــسبورة    ) Howse& Others, 2000(دراســة

 التمـريض، قوامهـا   الذكية على األداء الدراسي والرضا عن التعلم لعينة مـن طـالب مدرسـة            

طالباً، وقد أظهـرت النتـائج أن اسـتخدام الـسبورة الذكيـة أدى إلـى زيـادة توليـد األفكـار،                      ٣٠

وإلى ارتفاع مستوى الرضا عن التعلم، باإلضافة إلى أنه أسهم في عرض المهارات العملية              

 .بوضوح أثناء حلقات النقاش العلمية

 إلــى دمــج الــسبورة الذكيــة فــي   والتــي هــدفت ) Deborah& Others, 2000(ودراســة 

ــاء، وبينــت نتائجهــا أن اســتخدام الــسبورة الذكيــة قــد ســاعد الطــالب علــى        تعلــيم الفيزي

اكتــساب مفــاهيم الفيزيــاء، حيــث كانــت الــسبورة الذكيــة أكثــر إثــارة الهتمــام الطــالب،    

فــاأللوان قــد ســاعدت علــى فهــم األفكــار والمفــاهيم المعقــدة بــشكل أفــضل، كمــا دلــت    

 .على أن معظم الطالب كانت اتجاهاتهم إيجابية نحو استخدام السبورة الذكيةالنتائج 

التــي أوضـحت نتائجهــا التـأثير اإليجــابي السـتخدام الــسبورة    ) Bobbi, 2004(ودراسـة  

الذكيــة فــي الــصفوف الدراســية، فــالطالب المــشاركون فــي الدراســة كــانوا أكثــر دافعيــة     

 .   وأكثر متعة في تعلمهم

اللتـــان أشـــارتا إلـــى تأكيـــد ) Wall& Smith,2005( ،)Hawang, Hsu,2006(ودراســتا  

المعلمــين والطــالب علــى أن اســتخدام الــسبورة الذكيــة فــي التــدريس يــساعد فــي تــوفير     

 .التفاعل والتعاون داخل الفصول الدراسية

التــي هــدفت إلــى معرفــة األثــر اإليجــابي الســتخدام تقنيــة      ) Schenk, 2007(ودراســة 

مية لدعم وتحسين التعليم والـتعلم، واستكـشاف إمكانيـة اسـتخدامها،            السبورة التعلي 
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وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن استخدام هذا النـوع مـن الـسبورات كـأداة تفاعليـة                

 . يساعد على بقاء أثر التعلم

وفي مشروع لها أقامته إحدى مدارس التعليم األساسي للبنين بعُمان حول الـسبورة     

) ١٠-٦، ٢٠٠٧وزارة التربيـــة والتعلـــيم العمانيـــة،(هـــا فـــي العمليـــة التعليميـــة التفاعليـــة ودور

أوضحت نتائج المشروع أن المعلمين أجمعوا على أن أثر التعليم على الطالب فـي الـدرس             

المقــدم عبــر الــسبورة الذكيــة أســرع وأبقــى وأشــد رســوخاً للمعلومــات فــي ذهــن الطالــب   

 أن فهمهـم للـدرس المقـدم عبـر الـسبورة      بسهولة ويسر، كمـا أكـد جميـع الطـالب علـى      

الذكية أكبر بكثير عن الدرس المقدم عبر السبورة العادية، وتمنوا أن يروا مستقبالً كـل        

 .سبورات المدرسة إلكترونية

تـــصميم برنـــامج قـــائم علـــى األنـــشطة      التـــي هـــدفت إلـــى  ) ٢٠٠٨(ودراســـة ســـويدان 

ــارات    ــة مهـ ــة لتنميـ ــتخدام الـــسبورة الذكيـ ــة باسـ ــاج اإللكترونيـ ــة  إنتـ ــات التعليميـ  البرمجيـ

أثـر ذلـك فـي تنميـة     قيـاس   ، و  معلمـة  ٦٠ بلغـت    معلمـات ريـاض األطفـال     عينة من   التفاعلية ل 

، وقد أظهرت نتـائج الدراسـة فاعليـة البرنـامج المـصمم      مهارات التفكير المنطقي لألطفال 

يـــة  البرمجيـــات التعليميـــة التفاعلإنتـــاجتنميـــة مهـــارات فـــي  باســـتخدام الـــسبورة الذكيـــة

 .تنمية مهارات التفكير المنطقي لألطفالولمعلمات رياض األطفال 

التي أظهرت نتائجهـا أن نمـواً قـد حـدث فـي مهـارات التفكيـر                ) ٢٠٠٩الجوير،(ودراسة  

ومــستوى التحــصيل لــدى عينــة مــن تالميــذ الــصف الخــامس االبتــدائي باســتخدام الــسبورة    

بيئة التدريس الجماعي، حيث يساعد      أن استخدام السبورة التفاعلية مناسب ل      الذكية، و 

فــي تــوفير الفرصــة للتفكيــر فــي جوانــب الــضعف والقــوة فــي التــدريس الجمــاعي والكيفيــة  

 .الممكن تنظيمه بها

 التــي هــدفت إلــى التعــرف علــى أثــر الــسبورة التفاعليــة فــي     )٢٠١١أبــو العنــين، (ودراســة 

ين والمنتظمين في مادة اللغـة      تحصيل الطلبة األجانب غير الناطقين باللغة العربية المبتدئ       

العربية للمستوى المبتدئ في المرحلة المتوسطة مقارنة بالطريقـة التقليديـة، وقـد طبقـت               
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ــة مكونــة مــن      ــة المتوســطة فــي      ) ٦٠(الدراســة علــى عين طالبــاً وطالبــة مــن طــالب المرحل

ائج ، وقـد أسـفرت النتــ  ٢٠١٠أكاديميـة دبـي األمريكيـة فـي الفـصل الدراسـي األول مـن العـام         

عن تفوق الطالب الذين درسوا باستخدام السبورة التفاعلية على أقـرانهم الـذين درسـوا               

 .بالطريقة التقليدية المعتادة

يعــد القــرآن الكــريم دســتور األمــة اإلســالمية وأســاس نهــضتها وهاديهــا إلــى الــصراط   

المــستقيم ومخرجهــا مــن الظلمــات إلــى النــور، ولقــد اهــتم المــسلمون بــه عبــر تــاريخهم       

الطويل، وأولوا علومه اهتماماً خاصاً، ووضعوا القواعد واألحكام لتالوته تالوة صـحيحة مـن     

 .خالل علم مهم يعرف بعلم التجويد

وعلم التجويد هو العلم الذي يمد القارئ باألحكام والقواعد التي تضبط تالوته للقـرآن        

 ضـرورياً بالنـسبة لجميـع      الكريم وتقيه من الوقوع في اللحن والخطأ، ولذا كان تعلمـه أمـراً            

المسلمين، وقد أدركـت وزارة التربيـة والتعلـيم الـسعودية أهميـة هـذا العلـم فقررتـه علـى                   

 .تالميذ المرحلة االبتدائية وبالتحديد على تالميذ الصفين الخامس والسادس

ويعــد تعلــم أحكــام تــالوة القــرآن الكــريم، واكتــساب مهــارات هــذه الــتالوة معرفــة      

ة على كل قارئ لكتاب اهللا تعالى، والعمـل بهـذه األحكـام فـرض عـين،                 وأداء فرض كفاي  

 )٢، ٨٤الزور، . (وهو أشرف العلوم لتعلقه بكتاب رب العالمين

ويقصد باكتـساب مهـارات تـالوة القـرآن الكـريم أداء هـذه الـتالوة أداء سـليماً يراعـى                    

جهـا الـصحيحة   فيه دقة الضبط، والوقف والوصل في موطنهما، وإخراج الحـروف مـن مخار      

وحــسن تمثيــل المعنــى، واألداء الــصوتي الجميــل بــال تكلــف، مــع التطبيــق الكامــل لقواعــد    

 )١٥٩، ٢٠٠٠فضل اهللا؛ سعد،. (التجويد المتعارف عليها

، ١٩٩٩يـونس،  : (شروط يتوقف عليها إتقـان التجويـد، هـي    ) ٤(وقد حدد علماء التجويد     

٢٨٠( 

خرجه المخـتص بـه تـصحيحاً       معرفة مخارج الحروف، وتصحيح كل حرف من م        -

 .يمتاز عن مقاربه
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 .الوقوف على صفات الحروف واستيفاء كل حرف صفته المعروفة -

 .معرفة ما يتجدد للحروف بسبب التركيب من األحكام -

 .رياضة اللسان وكثرة التكرار حتى يصير ذلك طبعا وسليقة -

حـث مـن خـالل    وعلى الرغم من هذا االهتمام الكبير بأحكام التجويـد فقـد الحـظ البا        

عملـه كــرئيس لوحـدة التربيــة الميدانيــة ومـشرفاً علــى طــالب الدراسـات القرآنيــة والتربيــة     

اإلســالمية بكليــة المعلمــين بالريــاض أثنــاء فتــرة التطبيــق الميــداني ولمــدة تزيــد عــن ســت    

سنوات، الحـظ أن معظـم الطـالب وخـصوصاً طـالب المرحلـة االبتدائيـة ال يتقنـون أحكـام                     

يؤدي إلـى عـدم إتقـانهم لـتالوة القـرآن الكـريم تـالوة صـحيحة، وبالتـالي عـدم                     التجويد، مما   

 .تحقيق األهداف المرجوة من العملية التعليمية

مـــن معلمـــي القـــرآن والتربيـــة  ) ٧( كمـــا أجـــرى الباحـــث مقـــابالت شخـــصية مـــع عـــدد  

ــة الريــاض بهــدف التعــرف علــى          اإلســالمية المتعــاونين بمــدارس التطبيــق الميــداني بمدين

هة نظرهم في مـستوى طـالب المرحلـة االبتدائيـة فـي أحكـام ومهـارات التجويـد، وقـد             وج

كانت أسئلة هذه المقابلة من قبيل األسـئلة المفتوحـة، وقـد جـاءت نتـائج هـذه المقـابالت                    

لتؤكــد إجمــاع هــؤالء المعلمــون علــى أن الطــالب بــصفة عامــة، وتالميــذ المرحلــة االبتدائيــة   

تالوة القرآن الكريم وفقـاً ألحكـام التجويـد المعروفـة، ممـا             بصفة خاصة يعانون ضعفاً في      

ــاليب       ــه، وأنهـــم يحتـــاجون إلـــى أسـ ــراءتهم للـــنص القرآنـــي وفهمهـــم لـ يـــنعكس علـــى قـ

 .  تدريسية جديدة  لتعليمهم  هذه األحكام

 وقـد أكـدت كثيـر مــن الدراسـات الـسابقة علـى ضــعف وقـصور مهـارات تـالوة القــرآن          

 االبتدائيـة، والحاجـة إلـى أسـاليب واتجاهـات حديثـة لتعلـيمهم          الكريم لدى تالميذ المرحلة   

ــا، ومـــن هـــذه الدراســـات   ، )١٩٩٤(دراســـة عبـــد الحميـــد : أحكـــام التجويـــد والتـــدريب عليهـ

ــد اهللا    ــدي  )١٩٩٤(ودراســة موســى؛ عب ــو ســكينة  )١٩٩٦(، ودراســة دوي ، )١٩٩٨(، ودراســة أب

، ودراســة )٢٠٠١( المعجــل ، ودراســة)١٩٩٩(، ودراســة عبــد الحميــد  )١٩٩٨(ودراســة خليــل 

، ودراسـة المجـالي؛    )٢٠٠٣(، ودراسة صبحي؛ عبـد اهللا       )٢٠٠٢(ودراسة أحمد   ) ٢٠٠١(نجادات  
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، ودراســة )٢٠٠٨(، ودراســة الــشيخ؛ عبــد الحميــد  )٢٠٠٧(، ودراســة إبــراهيم )٢٠٠٥(الجــازي

 ).٢٠١٢(، ودراسة آل داوود؛ أبانمي)٢٠٠٩(، ودراسة السعيدات)٢٠٠٨(المطيري وآخرين 

لذا فإن الدراسة الحالية تحاول التعرف على أثـر برنـامج تعليمـي باسـتخدام الـسبورة                  

 . الذكية في إكساب طالب الصف السادس االبتدائي ألحكام التجويد

وقد اختار الباحث عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي لتطبيق هذا البحـث، نظـراً               

مس والـسادس مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة      ألن مقرر أحكام التجويد يدرس فـي الـصفين الخـا      

أخرى ألن تعليم أحكام التجويد في المرحلة االبتدائيـة يـسهم فـي إتقـان الطـالب لهـا فـي                     

 لمـــا لهـــذه المرحلـــة مـــن أثـــر بـــالغ فـــي بقيـــة المراحـــل   جميـــع المراحـــل التعليميـــة التاليـــة؛ 

ا يتعلمـه   التعليمية؛ فهذه المرحلة تمثل حجـر األسـاس للنظـام التعليمـي بأكملـه، وكـل مـ                 

الطفــل خــالل هــذه المرحلــة مــن معــارف، ومــا يكتــسبه مــن مهــارات لــه أثــر إيجــابي فــي             

 .المراحل الالحقة

 :تحديد المشكلة
تحــددت مــشكلة البحــث الحــالي فــي ضــعف تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة فــي أحكــام          

 .التجويد

 :      ولمواجهة هذه المشكلة تم اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

 كام التجويد التي يجب تنمينها لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي؟ما أهم أح -١

ــذ       -٢ ــة إلكـــساب التالميـ ــتخدام الـــسبورة الذكيـ ــرح باسـ ــامج المقتـ ــورة البرنـ ــا صـ مـ

 أحكام التجويد؟

مــا أثــر برنــامج تعليمــي باســتخدام الــسبورة الذكيــة فــي إكــساب تالميــذ الــصف     -٣

 السادس االبتدائي ألحكام التجويد؟

 :فروض البحث
 :ول البحث الحالي بعد تنفيذ تجربة البحث التحقق من صحة الفروض التاليةحا
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ــة      -١ ــة التجريبيـ يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـطي درجـــات المجموعـ

 .والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التجويد لصالح المجموعة التجريبية

موعــة التجريبيــة فــي  يوجــد فــرق ذو داللــة إحــصائية بــين متوســطي درجــات المج -٢

 .التطبيقين القبلى والبعدي الختبار التجويد لصالح التطبيق البعدي

 :حدود البحث
 :اقتصر البحث الحالي على

دراسة أثر برنامج تعليمي باستخدام السبورة الذكية على خمسة مـن أحكـام              -

التجويـــد المقـــررة علـــى طـــالب الـــصف الـــسادس االبتـــدائي طبقـــا للمقـــرر الـــوزاري لعـــام          

 .هـ١٤٣٣/١٤٣٤

عينة من طالب الصف السادس االبتدائي بمدرسة التلمساني االبتدائيـة بمنطقـة             -

 .الرياض التعليمية

تطبيــق االختبـــار علــى الطـــالب عينـــة البحــث فـــي الفــصل الدراســـي األول للعـــام      -

 .هـ١٤٣٣/١٤٣٤الدراسي 

 :مصطلحات البحث
ــي  ــامج تعليمـ ــة : برنـ ــو مجموعـ ــة  هـ ــدات التعليميـ ــن الوحـ ــذ الـــصف  المـــصممة  مـ لتالميـ

 .السادس االبتدائي بهدف إكسابهم أحكام التجويد باستخدام السبورة الذكية

بـاللمس، ويـتم    هـي عبـارة عـن سـبورة تفاعليـة يـتم التعامـل معهـا               : السبورة الذكيـة  

الكتابــــة عليهــــا بواســــطة قلــــم إلكترونــــي أو بواســــطة أدوات التأشــــير المختلفــــة، كمــــا  

 .   ويمكن الرجوع إلى ما كتب عليها في أي وقتتستخدم في التطبيقات الحاسوبية،

طــالب  بهــا أن يلتــزماألحكــام والقواعــد التــي يجــب  هــي مجموعــة  :أحكــام التجويــد

عـن رسـول اهللا صـلى     عند تالوة القرآن طبقا لما تلقاه المسلمونالصف السادس االبتدائي 

تكلـف   اهللا عليه وسلم، وذلك بإعطاء كل حـرف حقـه مخرجـا وصـفة وحركـة، مـن غيـر       

 .وال تعسف
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 :إجراءات البحث
 :لإلجابة عن تساؤالت البحث واختبار صحة فروضه قام الباحث بإعداد ما يلي

 :المواد التعليمية وأدوات البحث وتمثلت في -١

 .قائمة أحكام التجويد ومهاراته 

 .برنامج تعليمي على الحاسوب في بعض أحكام التجويد 

 .اختبار التجويد 

 .دوات البحثالتأكد من صدق وثبات أ -٢

ــار عينـــة البحـــث وتقـــسيمها إلـــى مجمـــوعتين تجريبيـــة وضـــابطة بطريقـــة     -٣ اختيـ

 . عشوائية

 .التطبيق القبلى الختبار التجويد للمجموعتين التجريبية والضابطة -٤

تطبيق تجربة البحث عن طريق تدريس البرنامج التعليمـي باسـتخدام الـسبورة          -٥

 .لضابطة بالطريقة المعتادةالذكية للمجموعة التجريبية، وتدرس المجموعة ا

 .التطبيق البعدي الختبار التجويد للمجموعتين التجريبية والضابطة -٦

 .تحليل النتائج وتفسيرها -٧

 . تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج البحث -٨

 :أهمية البحث
 : يمكن أن يسهم البحث الحالي فيما يلي      

تنـاول البحـث إعـداد برنـامج لتعلـيم           تطوير أساليب تعلـيم أحكـام التجويـد؛ حيـث            -١

أحكام التجويد باستخدام السبورة الذكية، وبالتالي يضع أنموذجا يمكـن االسـتفادة منـه        

 . التجويدفي تطوير تعليم وتعلم فن

 قـد يفيـد تقـديم وحــدات دراسـية فـي أحكـام التجويــد تـدرس مـن خـالل الــسبورة          -٢

ه التدريسية بنجاح حيث يهيئ مناخاً أكثر الذكية معلم التربية اإلسالمية على تأدية مهمت      

 .إيجابية لكل من المعلم والمتعلم في الموقف التعليمي
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 قد يسهم استخدام السبورة الذكية في تعليم أحكام التجويد في تحقيق أحـد          -٣

 .أهداف تدريس التربية اإلسالمية المهمة وهو تنمية مهارات تالوة القرآن الكريم

ث الحــالي البــاحثين والمهتمــين فــي مجــال تــدريس التربيــة  يمكــن أن يــساعد البحــ-٤

 .اإلسالمية في إعداد برامج باستخدام السبورة الذكية في فنون التربية اإلسالمية األخرى

 مـــسايرة روح العـــصر، ومـــا ينـــادى بـــه التربويـــون مـــن ضـــرورة اســـتخدام التقنيـــات  – ٥

 .التعليمية الحديثة في تعليم فنون التربية اإلسالمية

 تقــديم قائمــة بأحكــام التجويــد، واختبــار لقيــاس مهاراتــه لــدى تالميــذ المرحلــة           – ٦

 . االبتدائية يمكن أن يكونا عوناً للباحثين والمعلمين

 منهج البحث وإجراءاته
 أثر برنامج تعليمـي باسـتخدام الـسبورة الذكيـة      ء     استهدف البحث الحالي استقصا   

ألحكام التجويـد ولتحقيـق هـذا الهـدف، قـام           في إكساب طالب الصف السادس االبتدائي       

 :الباحث بـ

 تحديد منهج البحث •

 إعداد أدوات الدراسة •

 اختيار عينة البحث •

 وفيما يأتي تفصيل ذلك

 :منهج البحث: أوالً
ــاً لطبيعـــة البحـــث وأهدافـــه، اســـتخدم الباحـــث فـــي هـــذا البحـــث المـــنهج شـــبه         تبعـ

يقة المجموعات المتكافئة، وبالتحديـد     التجريبي، واستخدم من تصميمات هذا المنهج طر      

أبسط هذه التصميمات وهى طريقـة المجموعـة التجريبيـة الواحـدة والمجموعـة الـضابطة          

 .الواحدة

 : المواد التعليمية وأدوات البحث: ثانياً
 :اعتمد الباحث في دراسته على
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 قائمة أحكام التجويد •

 .برنامج أحكام التجويد •

 .اختبار التجويد •

 :فصيل ذلكوفيما يأتي ت

 :قائمة أحكام التجويد: أوالً

ــة         ــذ المرحل ــه التــي يجــب أن يتقنهــا تالمي ــد ومهارات ــد قائمــة بأحكــام التجوي تــم تحدي

االبتدائيــة، وذلـــك بعــد الرجـــوع إلــى الكتابـــات، وتوصــيات المـــؤتمرات، وكــذا الممارســـات      

 نمـاذج قـوائم    المهنية التي يجب أن يقوم بها المعلمين، إلى جانب االطالع على العديد مـن             

أبــو (، )١٩٩٦دويــدي، (أحكــام التجويــد ومهاراتــه التــي أعــدت فــي هــذا الــشأن مثــل دراســات  

المجـالي؛ الجـازي،    (،  )٢٠٠٣صـبحي؛ عبـد اهللا،      (،  )٢٠٠٢أحمد؛ موسى؛ فولي،    (،  )١٩٩٨سكينة،  

 ) ٢٠٠٨الشيخ؛ عبد الحميد، (، )٢٠٠٧القرني، (،  )٢٠٠٥

 :مهارة كما يلي) ١٢(من أربعة محاور رئيسة و    وقد تألفت قائمة مهارات التجويد 

 .أحكام النون الساكنة والتنوين .١

 . اإلظهار -

 .اإلخفاء -

 .اإلدغام -

 .اإلقالب -

 .أحكام المد .٢

 .المد األصلي -

 .المد الفرعي -

 .أحكام التفخيم والترقيق .٣

 .التفخيم -

 .الترقيق -
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 .أحكام الوقف واالبتداء .٤

 .الوقف االضطراري -

 .الوقف االنتظاري -

 .ختباريالوقف اال -

 .الوقف االختياري -

الذين أبدوا مـوافقتهم    ) محكما١٨(وتم عرض القائمة على مجموعة من المحكمين        

على كل بنود القائمة وأبدوا بعض المالحظات على صياغة بعـض هـذه األحكـام، وقـد تـم            

إجراء التعديالت التي تفضل بها السادة المحكمون، وبذلك أصـبحت القائمـة فـي صـورتها                

  .النهائية

 .وبذلك يكون قد تم اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث

 : برنامج أحكام التجويد: ثانياً
 :اشتمل اإلطار العام للبرنامج المقترح علي ما يأتي

 :أهداف البرنامج - أ

 :اشتمل البرنامج علي نوعين من األهداف، هما

 :األهداف العامة للبرنامج، وتشمل 

 .مة لتالوة القرآن الكريمتعريف الطالب بالقواعد السلي -

 . تعويد الطالب على تالوة القرآن تالوة صحيحة -

 .صون ألسنة الطالب عن اللحن في القرآن الكريم -

 .غرس حب تالوة القرآن الكريم في نفوس التالميذ -

 .كتابة محضر كتابة صحيحة متضمنا مهاراته النوعية -

 :األهداف الخاصة للبرنامج، وتشمل 

o ن الساكنة والتنوينالنو: الموضوع األول: 

 :     مع نهاية هذا الموضوع ينبغي أن يكون التلميذ قادراً علي أن
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 .تذكر أهم أحكام النون الساكنة والتنويني -

 .ميز بين أحكام اإلظهار واإلخفاء واإلدغام واإلقالبي -

 .تقن التالوة مراعياً أحكام النون الساكنة والتنويني -

o المد وأقسامه: الموضوع الثاني 

 :   مع نهاية هذا الموضوع ينبغي أن يكون التلميذ قادراً علي أن  

 .تذكر أهم أحكام المدي -

 .ميز بين أقسام المد المختلفةي -

 .تقن التالوة مراعياً أحكام المد الصحيحةي   -

o التفخيم والترقيق: الموضوع الثالث 

 :     مع نهاية هذا الموضوع ينبغي أن يكون التلميذ قادراً علي أن

 .ر معنى التفخيم والترقيقتذكي -

 . ميز بين الحروف المفخمة والحروف المرققةي -

 .تقن التالوة مراعياً أحكام التفخيم والترقيقي -

o الوقف واالبتداء: الموضوع الرابع 

 :     مع نهاية هذا الموضوع ينبغي أن يكون التلميذ قادراً علي أن

 .تذكر معنى الوقف واالبتداءي -

  .ميز بين أقسام الوقفي -

 .تقن التالوة مراعياً الوقف واالبتداءي -

 : محتوي البرنامج–ب 

      تـــضمن البرنـــامج أربعـــة موضـــوعات مثلـــت أحكـــام التجويـــد المـــراد تنميتهـــا وهـــي  

، ) الوقـف واالبتـداء  - التفخيم والترقيق  - المد وأقسامه  -أحكام النون الساكنة والتنوين   (

 :التاليةوقد تضمن كل موضوع من هذه الموضوعات العناصر 

 عنوان الموضوع 
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وهي النواتج التي يتوقع من التالميذ اكتسابها بعد دراسة كـل        : األهداف الخاصة  

 .موضوع من موضوعات البرنامج

ويـــتم بتوجيـــه بعـــض األســـئلة الـــشفوية التـــي تهيـــئ الطـــالب لدراســـة  : التمهيـــد 

 .الموضوع

ــاهيم والحقـــائق والمعـــارف والمهـــارات ا :محتـــوي الموضـــوع  لتـــي ويتـــضمن المفـ

 .يتعلمها الطالب

 . ويتمثل في األسئلة التي ترد في نهاية كل موضوع: التقويم 

 : أساليب التقويم–ج 

      لمــا كـــان التقـــويم هـــو العمليــة التـــي نكتـــشف مـــن خاللهــا مـــدي تحقـــق األهـــداف    

الموضــوعة، فقــد تــم صــياغة بعــض األســئلة عقــب كــل موضــوع مــن موضــوعات البرنــامج،   

 . ي مهارات وأحكام التجويدوركزت هذه األسئلة عل

 : إجراء تصميم تعليمي لمحتوي البرنامج–د 

        يعــد إجــراء تــصميم تعليمــي لمحتــوي البرنــامج مرحلــة مهمــة مــن مراحــل إعــداد      

البرنـــامج ؛حيـــث يـــتم فـــي هـــذه المرحلـــة تنظـــيم المعـــارف والمعلومـــات والمهـــارات التـــي   

 .عةتتضمنها وحدتا الدراسة في خطوات تعليمية متتاب

 :        وقد روعي في عملية التصميم التعليمي للبرنامج اآلتي

 . تجزئة المادة التعليمية في كل حكم من أحكام التجويد إلي أجزاء صغيرة -

 .االنتقال من الكل إلي الجزء إلي الكل مرة أخري في عرض المادة التعليمية -

 .مناسبةتوفير أساليب جذب االنتباه مثل الرسوم والصور واألصوات ال -

 .صياغة المادة التعليمية بأسلوب واضح مختصر -

 .التركيز علي أحكام التجويد المتضمنة في الموضوع -

 .توفير التغذية الراجعة الفورية والمستمرة لكل أجزاء المادة التعليمية -

 : تنفيذ البرمجة بالحاسوب-د
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د الــشرائح        بعــد إجــراء التــصميم التعليمــي لموضــوعات أحكــام التجويــد تــم إعــدا    

 :بواسطة الحاسوب، وقد روعي في ذلك اآلتي

 .تنويع بنط الكتابة في عرض المادة التعليمية -

االســتفادة مــن إمكانــات الحاســوب فــي تــوفير األلــوان واألصــوات والرســومات         -

 .واألشكال

االستفادة من إمكانات الـسبورة الذكيـة فـي الكتابـة والمـسح والقـص واللـصق                  -

 . لخإ.......ال عبر البريد اإللكتروني والتكبير والتصغيروالحفظ والطباعة واإلرس

 .عدم عرض مادة تعليمية بقدر كبير في الشاشة الواحدة -

 .أن تكون تعليمات استخدام البرنامج واضحة وسهلة التنفيذ -

 : ضبط البرنامج-هـ

     بعـــد االنتهـــاء مـــن إعـــداد البرنـــامج تـــم عرضـــه علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين           

 :إلبداء رأيهم فيه من حيث) محكماً ١٨(

 .مناسبة األهداف •

 . محتوي الموضوعات •

 . وطريقة العرض •

 . وأساليب التقويم •

 :  المحكمون بعض الملحوظات التي تمثلت فيى وقد أبد

 .تعديل صياغة بعض األهداف -

تخفيف درجة األلوان في بعض شاشـات البرنـامج بمـا ال يـؤدي إلـي تـشتت انتبـاه                     -

 .الطالب

 .معلومات المعروضة في الصفحة الواحدةتقليل كمية ال -

وفي ضوء آراء السادة المحكمين تم تعديل البرنامج؛ حيث أصبح في صـورته النهائيـة        

    .القابلة للتطبيق



 

 
 أثر برنامج تعليمي باستخدام السبورة الذكية في اكتساب طالب المرحلة االبتدائية أحكام التجويد٢٠٢

 فهد عبد العزيز أبانمي. د

 :  اختبار التجويد:    ثالثاً
 :اتبع الباحث في إعداد اختبار مهارات التجويد الخطوات اآلتية

 .هدف االختبار -

 .وصف االختبار -

 .ات االختباروضع تعليم -

 . رصد وتفسير النتائج -

 :وفيما يأتي تفصيل ذلك

 :هدف االختبار  - أ

      تحدد هدف االختبـار فـي قيـاس أثـر البرنـامج المقتـرح باسـتخدام الـسبورة الذكيـة                     

 .في إكساب طالب الصف السادس االبتدائي ألحكام التجويد

 :وصف االختبار  - ب

 :تكون هذا االختبار من جزأين

أســئلة، وتنوعــت هــذه األســئلة   ) ٤(تبــار تحــصيلي، وقــد اشــتمل علــى   اخ: الجــزء األول

 :لقياس مستوي الطالب في أحكام التجويد وجاءت علي النحو التالي

 .تكون من سبع مفردات، وخصص له أربعة عشر درجة:   السؤال األول

 .تكون من أربع مفردات، وخصص له ثماني درجات:   السؤال الثاني

 .ن من ست مفردات، وخصص له اثنتا عشرة درجةتكو:   السؤال الثالث

 .تكون من مفردتين، وخصص له ست درجات:   السؤال الرابع

 .درجة) ٤٠( وبهذا تكون درجة االختبار التحصيلي من 

 :وقد روعي في صياغة أسئلة االختبار ما يلي

 . وضوح مدلول عبارات األسئلة-     

 . مناسبة األسئلة للطالب-     

 .اس األسئلة للمهارات المراد تنميتها لدي الطالب قي-     
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اختبار شفوي، وقد تـم اختيـار عـشرين آيـة مـن سـورة النـور وقـد روعـي                     : الجزء الثاني 
درجـة لهـذا   ) ٤٠(في هذا االختيار وجود أحكام التجويـد المتـضمنة فـي البرنـامج، وقـد حـدد                

 .الجزء الشفوي
 .درجة) ٨٠(وبهذا تكون الدرجة النهائية لالختبار من 

 : تعليمات االختبار-ج
 :          تضمن االختبار عددا من التعليمات تحاول توضيح

 .الهدف من االختبار وزمنه 
 . طريقة اإلجابة عن أسئلة االختبار 
 .التأكيد علي الطالب بضرورة اإلجابة في المكان المخصص في كراسة اإلجابة 
 : ضبط االختبار-     د

 :ختبار والتأكد من صالحيته للتطبيق تم حساب ما يأتيلضبط اال             
 : صدق االختبار-      

ــي مجموعــة مــن المحكمــين المتخصــصين فــي الدراســات         ــار عل      تــم عــرض االختب
القرآنية والتربية اإلسالمية وطرق تدريسها والذين أشاروا إلي بعض الملحوظـات التـي تـم               

رداته تقـيس أحكـام التجويـد المـراد تنميتهـا،        تعديل االختبار في ضوئها، حيث أصبحت مف      
 .وبالتالي أصبح االختبار مناسباً للطالب، مما يعكس صدقه في قياس ما وضع من أجله

 : ثبات االختبار-      
تم التحقق من ثبات االختبار من خالل تطبيقه مرتين على عينة مختـارة مـن تالميـذ                      

بمدرسة ابتدائية التلمساني، وكـان التطبيـق فـي    ) طالبا٤٠(الصف السادس االبتدائي عددها  
هــ ،والثانيـة فـي األسـبوع الثـاني مـن شـهر              ١٤٣٣المرة األولي في بدايـة شـهر جمـادى األولـى            

٪ وهــذا يعنــي أن االختبــار يتمتــع   ٨٦هـــ ،ووجــد أن معامــل الثبــات هــو   ١٤٣٣جمــادى اآلخــرة  
 . بدرجة ثبات عالية

 :زمن االختبار -
 مـن   %٧٥بعـد التجربـة االسـتطالعية بـالزمن الـذي أنهـى فيـه               تم تحديد زمـن االختبـار       

 .دقيقة) ٩٠(طالب العينة االستطالعية اإلجابة عنه، وقد بلغ هذا الزمن 
 :معامل سهولة المفردات -١
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 ‚٨٣ – ‚٢٨    تم حساب معامل سهولة مفردات اختبار التجويد ووجد أنه يتراوح بـين       
 وتعـد   ٠‚٩ذا كان معامـل سـهولتها أكثـر مـن           ، ومن المعروف أن المفردة تعد سهلة جدا إ        

  ٠‚١صعبة إذا كان معامل سهولتها أقل من 
 : معامل التمييز -  ز
ويقصد بمعامل التمييز مدي قدرة كل مفردة من مفردات االختبـار علـي التمييـز بـين             

وتم حساب قـدرة كـل مفـردة    . التالميذ ذوي األداء المرتفع والتالميذ ذوي األداء المنخفض       
ــة      ــز باســتخدام معادل ــار علــي التميي فوجــدت أنهــا تتمتــع   " جونــسون"مــن مفــردات االختب

 ، والمعـروف أن المفـردة تعـد مميـزة إذا كـان              ٠‚٣٨-٠‚٤بدرجة تمييزية جيدة تتـراوح بـين        
 . فأكثر٠‚٢معامل تمييزها 

 ). ٢انظر ملحق ( وفي ضوء ما سبق أصبح االختبار في صورته النهائية القابلة للتطبيق
 :بطاقة المالحظة: ابعاًر

 :اتبع الباحث في إعداد بطاقة المالحظة الخطوات اآلتية
 .هدف البطاقة -
 .وصف البطاقة -
 .صدق البطاقة -
 . ثبات البطاقة -

 وفيما يلي تفصيل ذلك
 :هدف البطاقة

هــدفت بطاقــة المالحظــة إلــى تقيــيم أداء تالميــذ الــصف الــسادس االبتــدائي ألحكــام       
 .الوة آيات من القرآن الكريمومهارات التجويد أثناء ت

 : تصميم البطاقة
   إلعداد وتصميم بطاقة المالحظة، تم االستعانة بقائمة أحكـام التجويـد التـي سـبق               

: يخـتص بالبيانـات األوليـة للمبحـوث، والثـاني         : إعدادها، وتألفـت مـن غـالف وقـسمين، األول         
 الــسادس االبتــدائي مــن مهــارات وأحكــام التجويــد التــي ينبغــي توافرهــا لــدى تالميــذ الــصف  

 :خالل أربعة محاور هي
 ). مهارات٤(أحكام النون الساكنة والتنوين  -١
 )مهارتين(أحكام المد  -٢
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 )مهارتين(أحكام التفخيم والترقيق  -٣
 )مهارات٤.( أحكام الوقف واالبتداء -٤

 . مهارة)١٢(   وبذلك بلغ عدد المهارات 
 :صدق البطاقة

 :الصدق الظاهري  ) أ(
طاقة في صورتها األوليـة علـى عـدد مـن أعـضاء هيئـة التـدريس                  قام الباحث بعرض الب   

المتخصصين في الدراسات القرآنية وطرائـق تعليمهـا ؛ بقـصد معرفـة مناسـبة كـل مهـارة                   
مــن المهــارات الفرعيــة للمجــال الــذي تنتمــي إليــه، ومــدى أهميــة كــل مهــارة لتالميــذ الــصف     

 نحـو الملحوظـات التـي تفـضل بهـا       السادس االبتدائي، وقد أجرى الباحث التعديالت الالزمـة       
 .المحكمون

 : ثبات البطاقة
تم التأكد من ثبـات البطاقـة عـن طريـق حـساب معـامالت ألفـا كرونبـاخ، ويبـين ذلـك                       

 :الجدول اآلتي

 معامالت الثبات لمحاور البطاقة) ٣(   جدول 
 معامل ألفا محاور البطاقة م

 ٠٫٩٣٤ أحكام النون الساكنة والتنوين: المحور األول١
 ٠٫٨٧٦ أحكام المد : المحور الثاني٢
 ٠٫٧٩٧ أحكام التفخيم والترقيق: المحور الثالث٣
 ٠٫٩٣٤ أحكام الوقف واالبتداء: المحور الرابع٤

 ٠٫٩٣١ معامل ثبات األداة

 . وهو معامل ثبات مرتفع) ٠‚٩٣١(ويتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات بلغ 

 .اقة وثباتها أصبحت في صورتها النهائية وبعد التأكد من صدق البط

 :اختيار عينة البحث: ثالثاً
ــار مجمـــوعتي البحـــث التجريبيـــة والـــضابطة مـــن طـــالب الـــصف الـــسادس         تـــم اختيـ

االبتـــدائي بمدرســـة التلمـــساني االبتدائيـــة بطريقـــة عـــشوائية بـــين فـــصول المدرســـة، وقـــد 

التجريبيــة، فــي حــين مثــل أ للمجموعــة /٦أســفرت هــذه الطريقــة عــن تمثيــل طــالب فــصل 
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ب المجموعة الضابطة، وبعد استبعاد الطالب الباقين لإلعادة من الفصلين          /٦طالب فصل   

 .تلميذاً) ٣٠(بلغ عدد طالب كل مجموعة من المجموعتين 

 :التطبيق القبلي لالختبار: رابعاً 
 اختبـــار التجويــد علـــي طــالب مجمـــوعتي البحــث؛ التجريبيـــة         قــام الباحـــث بتطبيــق  

ــاء      ــة التطبيـــــــق يـــــــوم الثالثـــــ والـــــــضابطة بمـــــــساعدة بعـــــــض المعلمـــــــين فـــــــي مدرســـــ

هـــ، وذلــك للوقــوف علــي مــدي إلمــام طــالب المجمــوعتين بأحكــام     ٢٩/١٠/١٤٣٣الموافــق

التجويد، ويوضح الجدول اآلتـي داللـة الفـروق بـين متوسـطات درجـات طـالب المجمـوعتين                   

 .التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار

 )٤(لجدو

 داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة

 في التطبيق القبلي الختبار التجويد
 ٠‚٠١الداللة عند  "ت"قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة

 ٧‚٠١ ٢٣‚١٦ التجريبية

 ٨‚٣٤ ٢١‚٢٢ الضابطة

١‚٦٩ 

 
 غير دالة

وجــود فــرق ذي داللــة إحــصائية بــين متوســطي درجــات   عــدم ) ٤(    يتــضح مــن جــدول  

 حيـث كـان     طالب المجمـوعتين التجريبيـة والـضابطة فـي التطبيـق القبلـي الختبـار التجويـد                

، فـي  ) ٧‚٠١(بـانحراف معيـاري قـدره     ) ٢٣‚١٦(متوسط درجـات طـالب المجموعـة التجريبيـة          

يــاري قــدره بــانحراف مع) ٢١‚٢٢(حــين كــان متوســط درجــات طــالب المجموعــة الــضابطة   

، وهـي قيمـة غيـر دالـة عنـد مـســتوي             )١‚٦٩(وجـد أنهـا تـساوي       " ت"، وبحساب قيمة    )٨‚٣٤(

 . تكافؤ طالب المجموعتين في اإللمام بأحكام التجويدى، وذلك يشير إل)٠‚٠١(

 :تدريس البرنامج: خامساً
     لتــدريس البرنــامج عقــد الباحــث عــدة لقــاءات مــع بعــض المعلمــين المتعــاونين فــي    

ــة، وذلـــك بهـــدف      ت ــة التجريبيـ ــالمية، وكـــذلك مـــع طـــالب المجموعـ ــة اإلسـ خـــصص التربيـ
تعــريفهم بالبرنــامج ، وأهدافــه، وموضــوعاته، وأهميــة االســتفادة منــه، وبعــدها تــم البــدء فــي  
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هـــ، حيــث اســتغرق تدريــسه    ٣/١١/١٤٣٣تــدريس البرنــامج اعتبــاراً مــن الــسبت الموافــق      
وضــوع مــن الموضــوعات األربعــة أســبوعين  ثمانيــة أســابيع، وقــد اســتغرق تــدريس كــل م  

 .متتاليين بواقع حصة واحدة أسبوعياً، باإلضافة إلي حصتين للمراجعة
 .أما طالب المجموعة الضابطة فقد درسوا هذه الموضوعات بالطريقة المعتادة

 :التطبيق البعدي لالختبار: سادساًً
الب المجمـوعتين التجريبيـة        تم تطبيق اختبار أحكام التجويد تطبيقاً بعدياً علي ط        

والـــضابطة عقـــب االنتهـــاء مـــن عمليـــات التـــدريس، وذلـــك فـــي يـــوم األربعـــاء الموافـــق           
 . هـ، وقد تم تصحيح االختبار، ورصد الدرجات التي تم معالجتها إحصائيا٧/١/١٤٣٣ً

 نتائج البحث وتفسيرها
طـالب   أثر استخدام السبورة الذكية في إكساب        ءاستهدف البحث الحالي استقصا   

ســيتم عــرض النتــائج   الــصف الــسادس االبتــدائي ألحكــام التجويــد ولتحقيــق هــذا الهــدف   
 :بصورة تتناغم مع فروضه البحث على النحو اآلتي

 :للتأكد من صحة الفرض األول من فروض البحث الحالي، ونصه •
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة 

 .في التطبيق البعدي الختبار التجويد لصالح المجموعة التجريبيةالضابطة 
 قــام الباحــث بحــساب متوســط درجــات الطــالب بــالمجموعتين التجريبيــة والــضابطة 

" ت"في التطبيق البعدي الختبار التجويـد، وحـساب االنحرافـات المعياريـة، وحـساب قيمـة              
 .لتجويد،والجدول اآلتي يوضح نتائج التطبيق البعدي الختبار ا

 )٥(جدول
 داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة

 في التطبيق البعدي الختبار التجويد

 المجموعة
المتوسط 

 الحسابي
 ٠‚٠١الداللة عند  "ت"قيمة االنحراف المعياري

 ٤‚٠٥ ٥٠‚٩٢ التجريبية

 ١٠‚٩١ ٣٣‚٦٥ الضابطة

٨‚٩٧ 

 
 دالة

وجـــود فـــرق ذو داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـط درجـــات طـــالب  ) ٥(يتـــضح مـــن جـــدول 

ــصالح         ــد ل ــار أحكــام التجوي ــضابطة فــي التطبيــق البعــدي الختب المجمــوعتين التجريبيــة وال
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) ٥٠‚٩٢(المجموعــة التجريبيــة؛ حيــث كــان متوســط درجــات طــالب المجموعــة التجريبيــة 

وعـة الـضابطة    ، في حين كان متوسط درجات طالب المجم       )٤‚٠٥(بانحراف معياري قدره    

،وهي )٨‚٩٧(وجد أنها تساوي" ت"، وبحساب قيمة)١٠‚٩١(بانحراف معياري قدره  ) ٣٣‚٦٥(

 . ، وبذلك تم قبول الفرض األول من فروض الدراسة٠‚٠١قيمة دالة عند مستوي 

 :وللتأكد من صحة الفرض الثاني من فروض البحث الحالي، ونصه •

ــا   ت المجموعـــة التجريبيـــة فـــي يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـطي درجـ

 .التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التجويد لصالح التطبيق البعدي

 قــام الباحــث بحــساب متوســط درجــات طــالب المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقــين  

القبلي والبعدي الختبار أحكـام التجويـد، وحـساب االنحرافـات المعياريـة، وحـساب قيمـة                 

 .تائج التطبيق البعدي الختبار مهارات التجويد، والجدول اآلتي يوضح ن"ت"

 )٦(جدول

 داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين

  القبلي والبعدي الختبار التجويد

 التطبيق
المتوسط 

 الحسابي
 ٠‚٠١الداللة عند "ت"قيمة االنحراف المعياري

 ٧‚٢٢ ٢٣‚١٩ القبلي

 ٤‚٠٥ ٥٠‚٩٢ البعدي

٢٥‚١٤ 

 
 دالة

وجـــود فـــرق ذو داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـط درجـــات طـــالب  ) ٦(يتـــضح مـــن جـــدول 

ــصالح      ــد لـ ــام التجويـ ــار أحكـ ــة فـــي التطبيقـــين القبلـــي والبعـــدي الختبـ ــة التجريبيـ المجموعـ

بــانحراف معيــاري ) ٢٣‚١٩(التطبيــق البعــدي؛ حيــث كــان متوســط درجــات التطبيــق القبلــي  

بـانحراف معيـاري    ) ٥٠‚٩٢(درجـات التطبيـق البعـدي       ، فـي حـين كـان متوسـط          )٧‚٢٢(قدره  

، وهـي قيمـة دالـة عنـد مـستوي           )٢٥‚١٤(وجد أنها تساوي    " ت"، وبحساب قيمة    )٤‚٠٥(قدره  

 . ،وبذلك تم قبول الفرض الثاني من فروض الدراسة٠‚٠٥
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 :تفسير النتائج .١
ــ       ــة لتنميـ ــسبورة الذكيـ ــتخدام الـ ــرح باسـ ــامج المقتـ ــدريس البرنـ ــائج تـ ــرت نتـ ة      أظهـ

مهارات بعض أحكام التجويـد لـدي تالميـذ الـصف الـسادس االبتـدائي وجـود فـرق ذو داللـة                      
إحــصائية بــين متوســطي درجــات طــالب المجمــوعتين التجريبيــة والــضابط فــي التطبيــق         
البعدي الختبار مهارات التجويد، ويـستدل مـن ذلـك أن طـالب المجموعـة التجريبيـة الـذين                   

ــتخدا   ــرح باسـ ــامج المقتـ ــوا البرنـ ــي     درسـ ــاً فـ ــسناً ملحوظـ ــروا تحـ ــة أظهـ ــسبورة الذكيـ م الـ
اكتساب أحكام التجويد فاق نظراءهم من طالب المجموعة الـضابطة الـذين درسـوا مقـررهم                

 :بالطريقة المعتادة، ويمكن إرجاع هذا التحسن لدي طالب المجموعة التجريبية إلى
ن وضوح أهداف البرنـامج وتحديـدها بـصورة سـلوكية ممـا جعـل الطـالب يركـزو                -

 . علي الخطوات التي تؤدي إلي تحقيق هذه األهداف
التمهيد المتنوع للموضـوعات وربـط هـذا التمهيـد بواقـع حيـاة الطـالب يجعلهـم                   -

 .أكثر تفاعالً معه

تركيــز البرنــامج علــي جــذب انتبــاه الطالــب وتفاعلــه مــع الموضــوع باعتبــاره أحــد    -
 يقبـل علـي دراسـته بحماسـة         المجاالت التي سوف يحتـاج إليهـا فـي حياتـه اليوميـة، يجعلـه              

 .كبيرة رغبة في اكتساب مهاراته

أن الـسبورة الذكيــة ســاعدت فـي تغييــر الــنمط التقليـدي للبــرامج، وشــدت انتبــاه     -
 .التالميذ لهذه التقنية الجديدة، وأضفت جواً جديداً على التفاعل في البيئة الصفية

ــة ع      - ــشرح والكتابـ ــم بالـ ــة للمعلـ ــت مرونـ ــة أتاحـ ــسبورة الذكيـ ــى  أن الـ ــا وعلـ ليهـ
 .   الشرائح بحيث يرى ذلك جميع الطالب

 أن الــسبورة الذكيــة مــزودة بــسماعات وميكرفــون أتاحــت نقــل الــصوت أثنــاء       -
تطبيــق أحكــام التجويــد مــن خــالل تــالوات مــسجلة وكــذلك أثنــاء تــالوة المعلــم أو أثنــاء     

 . تدريب الطالب على التالوة

أثنـاء الـتالوة لـشرح الحكـم     أتاحت السبورة الذكيـة للمعلـم إيقـاف الـصوت فـي        -
من خالل الكتابة والتوضيح عن طريق اللمس ثـم إعـادة الـتالوة مـرات ومـرات وكـل ذلـك                     

 .أسهم في ترسيخ أحكام التجويد في عقول الطالب
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قدم البرنامج التغذية الراجعة التصحيحية للطـالب ممـا يـدفعهم لالسـتمرار فـي                -
 . بصورة أفضلفهم وإدراك المعلومات واكتساب أحكام التجويد

الرسومات والصور واألشكال التي يضمها البرنامج والتـي تعـرض بـشكل واضـح               -
علـــى الـــسبورة الذكيـــة تزيـــد مـــن دافعيـــة الطـــالب نحـــو دراســـة الموضـــوعات واكتـــساب  

 .أحكام التجويد
أما القصور في اكتساب هذه المهارات لدي طالب المجموعة الضابطة فقد يرجع إلي             

كل نظــري، وعــدم االهتمــام بالجانــب التطبيقــي، باإلضــافة إلــي  تــدريس هــذه األحكــام بــش
عدم اهتمام معلم التربية اإلسالمية بالتدريب المستمر على أحكام التجويد فـي حـصص             

 .القرآن، مما قد ينعكس سلباً علي التالميذ في اكتساب أحكام التجويد وإتقانها
ن متوســطي درجــات طــالب       كمــا أظهــرت النتــائج وجــود فــرق ذو داللــة إحــصائية بــي

المجموعة التجريبية في االختبارين القبلي والبعـدي لـصالح االختبـار البعـدي، ممـا يـشير إلـي         
استفادة الطالب من محتوي البرنامج وحرصهم علي تحقيـق أهدافـه، خاصـة وأن البرنـامج              

 .يركز علي تنمية أحكام التجويد، ويتمتع بوسائل الجذب والتشويق
لنتيجتــان الــسابقتان للبحــث الحــالي مــع نتــائج كــل مــن دراســة أبــو               وقــد اتفقــت ا 

التي أثبتت فاعلية استخدام التلميحات البـصرية اللونيـة فـي تحـصيل وأداء        ) ١٩٩٧(سكينة
التـي أثبتـت    ) ٢٠٠٣(كل من المعلم والمتعلم ألحكام التجويـد، ودراسـة صـبحي وعبـد اهللا               

 أحكـام الـتالوة والتجويـد لـدي الطـالب      فعالية طريقة تعلم بمساعدة الحاسوب في إتقـان   
التي أثبتت ) ٢٠٠٤(الموهوبين من طالب الصف العاشر األساسي بعمَّان، ودراسة المطيري       

فعالية الـتعلم بمـساعدة الحاسـوب فـي زيـادة كفـاءة األداء فـي الـتالوة وأحكـام التجويـد              
) ٢٠٠٤(والجـازي  والتفسير لـدى طلبـة الـصف الرابـع المتوسـط بـالبحرين، ودراسـة المجـالي              

التـي أثبتـت فعاليـة اسـتخدام تقنيتـين تربــويتين فـي تـدريس أحكـام التجويـد لـدى طالبــات           
التي أثبتت فعالية برنامج مقتـرح باسـتخدام بعـض          ) ٢٠٠٧(الصف الثامن، ودراسة إبراهيم     

البرمجيات القرآنية مع الحاسب اآللي كمعين تعليمي في تحسين أداء الطـالب المعلمـين              
معــة األســمرية للعلــوم اإلســالمية بالجماهيريــة العربيــة الليبيــة فــي بعــض أحكــام  فــي الجا

 .علم التجويد
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 :توصيات البحث: ثانيا
 :           في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج ،يمكن تقديم التوصيات اآلتية

ضــرورة االهتمــام بــالتعلم بمــساعدة الــسبورة الذكيــة ألنــه يــوفر تعليمــا تفاعليــاً   -١
 . فيه التلميذ إيجابياً بشكل كبيريكون
التركيــز علــى تنميــة مهــارات الــتالوة وأحكــام التجويــد لــدى طــالب التعلــيم قبــل  -٢

 .الجامعي ألهميتها لهم في حياتهم الدينية
ضرورة تـدريب طـالب قـسم الدراسـات القرآنيـة والتربيـة اإلسـالمية فـي كليـات                    -٣

ة الذكيــة فــي مجــاالت تخصــصهم، التربيــة علــى إعــداد بــرامج تعليميــة باســتخدام الــسبور 
وذلك في صورة مشروع للتخـرج، ممـا يـدفع معلمـي المـستقبل إلـى إتقـان إعـداد وتـصميم                     

 .وإخراج تلك البرامج
عقـــد دورات تدريبيـــة للمعلمـــين فـــي أثنـــاء الخدمـــة للتـــدريب علـــى اســـتخدام          -٤

 .  السبورة الذكية في تنمية مهارات الطالب
تخــــصص (كليــــات التربيــــة والمعلمــــينتــــضمين برنــــامج إعــــداد المعلمــــين فــــي  -٥

مقــرراً خاصــا بأحكــام التجويــد ومهاراتــه، حتــى      ) الدراســات القرآنيــة والتربيــة اإلســالمية   
 .يتمكن المعلمون في المستقبل من تنميتها لدى طالبهم

اإلفادة من اختبار التجويد الذي أعده البحث الحالي في قياس مدى تمكن طـالب    -٦
 . ت التجويدالمرحلة االبتدائية من مهارا

 :البحوث المقترحة
      لقد أثار البحث الحالي عددا من المشكالت البحثيـة الجـديرة باالهتمـام التـي تـصلح                 

 :ألن تكون أبحاثا مستقبلية، لذا يقترح الباحث ضرورة إجراء البحوث اآلتية
إجراء دراسات مشابهة للتعرف على أثر استخدام السبورة الذكيـة فـي تنميـة       -١

 .تجويد في المرحلتين المتوسطة والثانويةمهارات ال
إجراء دراسة مـشابهة للتعـرف علـى أثـر اسـتخدام القاعـات الذكيـة فـي تنميـة             -٢

 .مهارات التجويد لدى طالب قسم الدراسات القرآنية والتربية اإلسالمية  بكليات التربية
إجراء دراسات للتعرف على أثر استخدام السبورة الذكيـة فـي تنميـة مهـارات                 -٣
 .آنية  أخرىقر

إجراء دراسات تقويمية الستخدام السبورة الذكية فـي تنميـة مهـارات التربيـة              -٤
 .اإلسالمية في التعليم قبل الجامعي

إجراء دراسات للتعرف على أثر استخدام السبورة الذكيـة فـي تنميـة مهـارات                 -٥
 .المواد الدراسية األخرى في مراحل التعليم قبل الجامعي
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 :قائمة المراجع
 : المراجع العربية:أوالً
أثــر برنــامج مقتــرح لعــالج ضــعف الطــالب فــي تــالوة القــرآن       )٢٠١٢ (آل داود، إبــراهيم بــن محمــد  -١

  .١٢٠-١٠٠،)١٣٢(ع ,مصر -مجلة القراءة والمعرفة  االبتدائي، الصف السادس فيالكريم 
فاعليــــة تــــدريس برنــــامج مقتــــرح باســــتخدام بعــــض ) ٢٠٠٧( محمــــد عــــويس القرنــــيإبــــراهيم، -٢

البرمجيــات القرآنيــة مــع الحاســب اآللــي كمعــين تعليمــي علــى تحــسين أداء الطــالب المعلمــين      
ة األســـمرية للعلـــوم اإلســـالمية بالجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة فـــي بعـــض أحكـــام علـــم بالجامعــ 
 .١٥٧-١١٨، )١٢٥( ع ،مصر– المناهج وطرق التدريس فيدراسات  .التجويد

 أثر السّبورة التفاعلية على تحصيل الطالب غير الناطقين) ٢٠١١(أبو العينين، ربى إبراهيم محمود -٣
كليــة اآلداب  ة اللغــة العربيــة، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة،    المبتــدئين والمنتظمــين فــي مــاد  

 .األكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك والتربية،
لونيـة علـى تحـصيل    أثـر اسـتخدام التلميحـات البـصرية ال     )١٩٩٨(أبو سـكينه، ناديـة علـي مـسعود     -٤

، )٣٨( ع،مـصر –مجلة كلية التربية بالمنصورة  ،وأداء كل من المعلم والمتعلم ألحكام التجويد
١٧٢-١٠٩. 

أثـر   )٢٠٠٢(العلـيم   كمـال عبـد  ،فـولي   ؛ مـصطفى إسـماعيل  ،موسـى  ؛ أسـماء الـشافعي  ،أحمـد  -٥
استخدام الحاسب اآللي علـى اكتـساب واسـتخدام أحكـام الـتالوة لـدى طـالب شـعبة التعلـيم               

 .٣٣٢، )١(، ع)١٦(مج، مصر– جامعة المنيا - التربية وعلم النفسفيمجلة البحث  ،االبتدائي
علية فـي   استخدام برنامج متعدد الوسائط من خالل السبورة التفا       ) ٢٠٠٩(الجوير، أماني عبد اهللا    -٦

تــدريس العلــوم علــى تنميــة التحــصيل وبعــض مهــارات التفكيــر المعرفيــة واالتجــاه نحوهــا لــدى     
 .تلميذات الصف الخامس االبتدائي، كلية التربية بالرياض

أحكــام التجويــد بــين المعرفــة واألداء لــدى طــالب شــعبة )١٩٩٦(حمــروش، عبــد المجيــد ســليمان -٧
 اإلسـالمية مؤتمر تطوير مناهج التربية الدينيـة   .الدراسات اإلسالمية بكلية التربية جامعة األزهر

 .٤١٧-٣٨٣، مصر–في التعليم العام بالوطن العربي 
 باسـتخدام  التجويـد    وأحكـام فعالية برنـامج عالجـي فـي قواعـد          ) ١٩٩٨( أبو المجد محمود   ،خليل -٨

 عـين  -مجلـة كليـة التربيـة     . على تحسين أداء طالبـات كليـة التربيـة بـسلطنة عمـان     الموديالت
  .٩١-٦٣، )٤(، ج)٢٢(ع ،مصر–شمس 

أثـر اسـتخدام المـسجل ومختبـر اللغـة فـي تعلـيم أحكـام          )١٩٩٦(علي بن محمد جميـل ، دويدي -٩
 .٩٠-٥٤،)٢(، ع)١٦(، مجتونس–المجلة العربية للتربية  ، دراسة تجريبية-تالوة القرآن الكريم

ــي، شــيخة محمــد صــغير     -١٠ ــة فــي       )٢٠١٢(الزعب ــسبورة التفاعلي ــامج تعليمــي باســتخدام ال ــر برن أث
، ملخــص التحــصيل الدراســي لمــادة العلــوم لــدى تالميــذ الــصف الخــامس االبتــدائي بدولــة الكويــت  

 .٣٩٩-٣٩٣، )١٠٢(ع )٢٦(مج  ،الكويت–المجلة التربوية  رسالة ماجستير،
دروس فــي ترتيــل القــرآن الكــريم، الدوحــة، إدارة إحيــاء التــراث       ) ١٩٨٤(الــزور، فــائز عبــد القــادر    -١١

 .اإلسالمي



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢١٣

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 مهـارة   أسـباب ضـعف طلبـة الـصف الـسادس األساسـي فـي             )٢٠٠٩(السعيدات، إسماعيل محمـد    -١٢
 . م٢٠٠٨ / ٢٠٠٧تـالوة القـرآن الكـريم فـي مدرسـة ضـرار بـن األزور األساسـية للعـام الدراسـي           

  .٣٤-٣٠،)٢(، ع)٤٨(مجاألردن، –رسالة المعلم 
أحكام التجويد من القرآن الكريم آليـا و       تخالص أبرز اس)٢٠٠٦(الملك بن سلمان   السلمان، عبد  -١٣

-اإلســالمية العلــوم التربويــة والدراســات   -مجلــة جامعــة الملــك ســعود     .تحليلهــا إحــصائيا 
 .٩٣-٤٩،)١(، ع)١٩( مج،السعودية

إعـداد قائمـة مـستويات معياريـة مقترحـة لـتعلم أحكـام الـتالوة          )٢٠١١(الـسمهر، أحمـد جاسـم    -١٤
والتجويــد فــي مــادة التربيــة اإلســالمية قــسم القــرآن و توزيعهــا علــى مراحــل التعلــيم العــام فــي      

، )٣(، ع)٥( مـج ، الـسعودية –دراسات عربية فـي التربيـة وعلـم الـنفس      .دراسة ميدانية : سورية
٨١٣-٧٩٣.  

تـصميم برنـامج قـائم علـى األنـشطة اإللكترونيـة باسـتخدام         )٢٠٠٨(ني عبـد الفتـاح  سويدان، أما -١٥
 البرمجيات التعليمية التفاعلية لمعلمات رياض األطفـال، و         إنتاجالسبورة الذكية لتنمية مهارات     

 – دراسـات وبحـوث   -تكنولوجيا التربيـة   ،في تنمية مهارات التفكير المنطقي لألطفالأثر ذلك 
 .٩٣-٣٥، مصر

 مقترحــة إســتراتيجيةفاعليــة  )٢٠٠٨( خــضرة ســالم،الحميــد عبــد؛ إســماعيل بــسيوني ، الــشيخ -١٦
ريس أحكــام التجويــد فــي التحــصيل وتــالوة القــرآن الكــريم ومهــارات القــراءة الجهريــة لــدى لتــد

 منــاهج التعلــيم والهويــة  - العــشرون العلمــيالمــؤتمر  .تالميــذ الــصف األول اإلعــدادي األزهــري  
 .٣٦٤-٢٧٦، )١( مج,مصر -الثقافية 

أثر طريقـة الـتعلم بمـساعدة الحاسـوب فـي إتقـان أحكـام         )٢٠٠٣(اهللا، زياد عبد؛ صبحي، تيسير -١٧
 .١٢٤-٨٩،)٤(ع  ،قطر–مجلة العلوم التربوية  ،التالوة والتجويد لدى الطلبة الموهوبين

فعالية برنامج مقترح في أحكام التجويد للطالب المعلمين فـي   )١٩٩٩( الحميد، أماني حلمي عبد -١٨
، )٥٩( ع ،مــصر– المنــاهج وطــرق التــدريس فــيدراســات  .تحــصيلهم وتالوتهــم القــرآن الكــريم

٦٨-٣٣.  
دراسـة تقويميـة ألداء تالميـذ المعهـد الـديني بـالبحرين        )١٩٩٤ (اهللا الحميـد عبـد   الحميد ، عبد عبد -١٩

 .١٤٤-٩٩، )٣٤(، ع)١١( س،مصر–التربية المعاصرة  ،في أحكام تالوة القرآن الكريم
  .عالم الكتب: ، القاهرةالتربية الدينية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة) ١٩٩٩(يونس، فتحي علي -٢٠
تـشخيص ضـعف الطـالب المعلمـين      )٢٠٠٠(الحميـد زهـري   سـعد، عبـد   ؛فـضل اهللا، محمـد رجـب    -٢١

، )٣(، ع)٨(مج ،صرم–العلوم التربوية  .في تالوة القرآن الكريم، وعالجه" تخصص اللغة العربية"
١٩٦-١٥٧.  

أثـر اسـتخدام تقنيتـين تربـويتين فـي تـدريس        )٢٠٠٥(اهللا علـي  الجـازي، عبـد  ؛ المجالي، محمد داود -٢٢
ســـي فـــي مـــدارس الباديـــة أحكـــام الـــتالوة والتجويـــد علـــى تحـــصيل طالبـــات الـــصف الثـــامن األسا

 واالجتماعية  اإلنسانية العلوم   -مؤتة للبحوث والدراسات     ،الجنوبية التابعة لمديرية تربية معان    
  .١٥١-١٢١،)٩(، ع)٢٠( مجاألردن،–



 

 
 أثر برنامج تعليمي باستخدام السبورة الذكية في اكتساب طالب المرحلة االبتدائية أحكام التجويد٢١٤

 فهد عبد العزيز أبانمي. د

ــتعلم   )٢٠٠٨( تيــسير،صــبحي ؛الــرحمن  علــي عبــد ،لــوري ؛ مطلــق عيــد ،المطيــري -٢٣ أثــر طريقــة ال
بمساعدة الحاسـوب فـي زيـادة كفـاءة األداء فـي الـتالوة وأحكـام التجويـد والتفـسير لـدى طلبـة             

 .٣١٩-٣٠٥، )٨٦(، ع)٢٢(، مجالكويت–المجلة التربوية  ،الصف الرابع المتوسط
تقـويم مـستوى طـالب الدراسـات اإلسـالمية فـي تـالوة القـرآن          )٢٠٠١(المعجـل، طـالل بـن محمـد     -٢٤

 ،الكــريم فــي بعــض كليــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي وعالقــة ذلــك بــبعض المتغيــرات      
 .٦٢-٤٤،)٧٠(ع،مصر - المناهج وطرق التدريس فيدراسات 

برنـامج مقتـرح لتـدريب الطـالب      )١٩٩٤( علـي حـسن أحمـد   ،اهللا بدع ؛ مصطفى إسماعيل،موسى -٢٥
 - التربيـة وعلـم الـنفس    فـي مجلـة البحـث    ،المعلمين على بعـض أحكـام تجويـد القـرآن الكـريم      

 .٣٠٢-٢٤٣، )٣(، ع)٧(مج ،مصر–جامعة المنيا 
 أحكـام  الكتـسابهم لمهـارات   اإلسالميةتقويم طلبة معلم مجال التربية  ) ٢٠٠١(حمدأنجادات،   -٢٦

 ،األردن– واالجتماعيـة  اإلنـسانية  سلـسلة العلـوم   -أبحـاث اليرمـوك    .تجويـد القـرآن الكـريم   
  .٦١٣-٥٨٥، )٣(، ع)١٧(مج

ــة  -٢٧ ــيم العمانيـ ــوي،    ) ٢٠٠٧(وزارة التربيـــة والتعلـ ــوير التربـ ــة التطـ ــة، دوريـ الـــسبورة الذكيـــة التفاعليـ
 .، أكتوبر)٣٧(ع
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The Impact of Instructional Program Using the Smart Board on Acquiring 

Students of Primary Schools the Phonetic Rules of Recitation 

Dr. Fahad Abdulaziz Abanmy 
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Abstract: 

     This research aims to identify the impact of an instructional program based on 

using the smart board on acquiring the sixth grade students of the phonetic rules 

of recitation (tajwid). The study sample consists of 60 students from the sixth 

grade of primary school. The researcher has prepared some research instruments 

that include a list of phonetic rules and skills of recitation, instructional program 

of the phonetic rules of recitation, and a test of the phonetic recitation skills as 

well as a note card. The validity and reliability of these instruments has been 

verified using the appropriate ways. The results shows that there is a statistically 

significant difference between the mean scores of the experimental group and the 

control group in the post application of the phonetic rules of recitation test in 

favor of the experimental group. There is a statistically significant difference 

between the mean scores of the experimental group in the pre and post 

applications of the phonetic rules of recitation test in favor of the post 

application. The researcher presents some recommendations and research 

proposals in the light of the search results.



 

 
 
 

 

درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في 
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درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االجتماعية  
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 :ملخص البحث 
في مجالي الوالء والمسؤولية لدى  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة االلتزام التنظيمي

أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة 

. تزام التنظيمي ألفراد الدراسةمعرفة أثر بعض المتغيرات على درجة االلكما هدفت إلى . نظرهم

 الدراسة على كافة أفراد المجتمع الذين بلغ واستخدم الباحث منهج البحث الوصفي المسحي لتطبيق

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج . حيث استخدم الباحث مقياسا لجمع البيانات. فردا) ٢٢٥(عددهم 

كما أن االلتزام . عاليا أن االلتزام التنظيمي في مجال الوالء لدى أفراد مجتمع الدراسة كان من أبرزها

وأظهرت النتائج كذلك عدم . التنظيمي في مجال المسؤولية لدى أفراد مجتمع الدراسة كان عاليا أيضا

بينما . ة األكاديميةوجود فروق بين أفراد مجتمع الدراسة في درجة االلتزام التنظيمي تعود لمتغير الرتب

. توجد فروق بين أفراد مجتمع الدراسة في درجة االلتزام التنظيمي تعود لمتغيري سنوات الخبرة  والقسم

 .وبناءا على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، قدم الباحث عددا من التوصيات

 .لي، اإلدارة التربويةااللتزام التنظيمي، أعضاء هيئة التدريس التعليم العا: الكلمات المفتاحية
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 المقدمة
التزام العاملين حاجة حقيقية للمنظمة من أجل بقائها واستمرارها وهـو الـدافع            يعد  

ــا نحـــو أهـــداف المنظمـــة   حيـــث يـــؤدي رفـــع الـــروح  . الحقيقـــي لـــشحذ الطاقـــات وتوجيههـ

   .المعنوية للهاملين وبالتالي تحسين أداء المنظمة وانتاجيتها

 رشييـ الـذي    (Organizational Commitment) االلتـزام التنظيمـي    تـأتي أهميـة  ومن هنا

ـــعل ـردلفـــاحـــرص  إلـــى ـــرهظين أ ىــ ـــمعين كيةولـــــس نمـــاذج ــ ـــدكال ةــ ـــمظلمن اـــــنع عفاــ  ةــ

 رزيبـ  أنه كما،  دةم لطوأل فيها ءلبقا ا في غبةرل وا لها ءنتماال با ــزازعتال وا رالفخــب ورشعــلوا

، ديبيــزلاو زيلعنــا (وبلــطلم اداءأل اونحــ بتنــص لتــيا ـزلتميــ اوكلـســ ـنمــ ةـعاليــ تياومــست

 فيهـا  ليعمـ  لتـي ا لمنظمةا فاهدأل وقبوله لتاما لفردا عقتنااوهو يعبر عن    . )١١٨-١١٧ :٢٠٠٦

 لـو  حتـى  فيهـا  للعمـ ا تـرك  وعـدم  لـصالحها،  د ممكـن  ـجهـ  رـكبـ أ لذـبـ  فـي  ورغبته ،وقيمها

 اللـوزي ويـشير   .)١٠: ٢٠٠٨وحـسين،   عاصي(ى خرأ منظمة في لفضأ لعم ظروف فرتاتو

زيــادة تماســك األفــراد    إلــى أن االلتــزام التنظيمــي داخــل المنظمــة يــؤدي إلــى       )١٢٨: ٢٠٠٣(

وزيادة معـدالت األداء واإلنتاجيـة، وكلمـا زاد معـدل تحقيـق االسـتقرار               ،  وثقتهم بالمنظمة 

، وانخفـاض المـشكالت     لـديهم  بين األفـراد أدى ذلـك إلـى ارتفـاع الـروح المعنويـة                نظميالم

 . ن واإلدارةالتي تحصل بين العاملي

 لتـي اة  ـلمنظما ائصـخص هتجا لموظفا ىلد للفعا ةرد في ليتمث لتنظيميا مالتزاال نإ

 يلــذالــدور او المنظمــة وقــيم فاباهــد بارتباطــه لموظــفا حــساسإ يعنــي كمــا ،ليهــاإ ينتمــي

ن ـمـ  يسـولـ  لمنظمـة ا لجـ أ مـن  لوظيفيـة ا بـالقيم  مالتـز االو فاهـد األ ههـذ  لتحقيـق  به يقوم

 ).Bai, et al., 2006: 37-39 (صةالخا مصالحه لجأ

ــذكر     ــا يـ ــااللتزام التنظيمـــي كمـ ــام بـ ــاقي،  (ويرجـــع االهتمـ ــد البـ ــى) ١٨٢ :٢٠٠٥عبـ أن  إلـ

 األساسـية للتنبـؤ بالعديـد مـن النـواحي الـسلوكية       المؤشـرات االلتزام التنظيمي يمثل أحـد   

 أن االلتــزام التنظيمــي يمكــن أن يــساعد فــي تفــسير     كمــا . وخاصــة معــدل دوران العمــل  



 

 
٢٢٤

درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االجتماعية 
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم

هللا بن محمد الوزرةعبدا. د

أن مجال االلتزام التنظيمـي قـد جـذب     إضافة إلى .كيفية إيجاد األفراد هدفاً لهم في الحياة

 .كالً من المديرين وعلماء السلوك اإلنساني نظراً لما يمثله من كونه سلوكاً مرغوباً فيه 

إن فهم حالة االلتزام التنظيمي في أية منظمة، ومنها جامعة اإلمام محمد بن سـعود             

ــالمية، ــوارد البـــشرية        اإلسـ ــة علـــى المـ ــات فـــي المحافظـ ــساعد هـــذه المنظمـ  يمكـــن أن يـ

ــة التــي تعمــل فيهــا واســتبقائها    األشــخاص ذوى أن ) ه١٤٣٤(كــردي حيــث ذكــر  . المتميزي

الرغبـة فـي    ولـديهم    يصبحون أقل احتماالً لترك العمل أو الغيـاب،          عاليااللتزام التنظيمي ال  

داً للتــــضحية مـــن أجــــل بقـــاء المنظمــــة    اســـتعدا ، ويملكــــوناالســـتمرار بالمنظمــــة أكثـــر  

 كمـا يـسهم االلتـزام التنظيمـي فـي اسـتغالل الطااقـات الموجـودة لـدى هـذه                     .اواستمراره

بــأن لاللتــزام التنظيمــي دور فعــال فــي رفــع ) ٦٣: ه١٤٣٠(يؤكــد الغامــدي ف. المــوارد البــشرية

وحماســهم الــروح المعنويــة، األمــر الــذي يترتــب عليــه حــب األفــراد لعملهــم ومنظمــاتهم،    

  .للقيام باألعمال المطلوبة

 :مشكلة الدراسة
ــا      ــع كفاءتهـ ــاديمي واإلداري لرفـ ــستواها األكـ ــاء بمـ ــى االرتقـ ــات علـ    تحـــرص الجامعـ

وهو أمر ال يمكن الوصول إليـه دون تحقيـق مـستوى عـالٍ مـن         . المؤسسية وزيادة فاعليتها  

خالل الوالء وتحمل المـسؤولية  فااللتزام يؤثر في سلوك األفراد من    . االلتزام لدى العاملين  

والرغبــة فــي العمــل وااليمــان بأهــداف المنظمــة وقيمهــا والتــي تعــد عناصــر هامــة الســتقرار   

المنظمــة وتطورهــا ورفــع كفاءتهــا وزيــادة فاعليتهــا؛ وضــعف االلتــزام التنظيمــي يــؤدي إلــى  

حقيق أهـداف  نتاج العلمي، وعدم االهتمام بتترك العمل وزيادة التدوير الوظيفي، وتدني اإل 

 توصـل  وقد أكـد ذلـك عـدد مـن البـاحثين، حيـث               المنظمة، مما يؤدي إلى ضعف المخرجات؛     

 .أن غيــاب االلتــزام التنظيمــي يــؤدي إلــى ســيادة الفوضــى واإلهمــال    إلــى ) م١٩٩٨(الــشهري 

ضعف االلتزام التنظيمي يجعل  العاملين يفـضلون مـصالحهم          ) ٣٧: م٢٠١٠(واستنتج فليح   

 المنظمــة، وهــذا بــدوره يــنعكس علــى كفــاءة وفاعليــة المنظمــة    الشخــصية علــى مــصالح 

 .وفشلها في تحقق أهدافها
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وجود عالقة إيجابية بـين   على )Sumrall III, 2006 ( الثالثسومرالوفي المقابل أكد 

بينمــــا توصــــل . مــــستوى المــــشاركة فــــي اتخــــاذ القــــراراتومــــستوى اإللتــــزام التنظيمــــي 

 تنظيمـي تـسوده العدالـة بأبعادهـا المختلفـة، وال سـيّما              إلى أن تـوفير منـاخ     ) ٢٠١١(الخشروم  

عدالة المعامالت التي تتمثل فـي كميـة االحتـرام واألدب الـذي تبديـه اإلدارة للعـاملين يرفـع                 

 وذلك كله يؤكد على أهمية اإللتـزام التنظيمـي لـدى العـاملين      .من مستوى اإللتزام لديهم

لهــذا تــأتي هــذه الدراســة للتعــرف درجــة  ومــن أجــل الوصــول إلــى تحقيــق أهــداف المنظمــة، 

االلتــزام التنظيمــي لــدى أعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام   

محمــد بــن ســعود اإلســالمية للوقــوف علــى واقعهــا ممــا يــساعد علــى فــي رفــع كفاءتهــا        

 .كمنظمة

 :أسئلة الدراسة
 :   سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ما درجة االلتزام التنظيمي في مجال الوالء لدى أعـضاء هيئـة التـدريس فـي كليـة                   .١

 العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم؟

ما درجة االلتزام التنظيمي في مجال المـسؤولية لـدى أعـضاء هيئـة التـدريس فـي                  .٢

  سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم؟كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن

هل توجد فروق في درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في كليـة              .٣

العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تعزى إلى متغيرات الدراسة     

 ؟) القسم- سنوات الخدمة -الرتبة األكاديمية (

 :أهداف الدراسة
 :دراسة إلىهدفت هذه ال     

التعرف الى درجة االلتزام التنظيمي في مجـال الـوالء لـدى أعـضاء هيئـة التـدريس           .١

فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن وجهــة           

 .نظرهم
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درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االجتماعية 
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم

هللا بن محمد الوزرةعبدا. د

التعــرف الــى درجــة االلتــزام التنظيمــي فــي مجــال المــسؤلية لــدى أعــضاء هيئــة            .٢

اعيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن   التــدريس فــي كليــة العلــوم االجتم 

 .وجهة نظرهم

التعرف الفروق في درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التـدريس فـي كليـة         .٣

العلــوم االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية التــي تعــزى إلــى متغيــرات  

 ). القسم- سنوات الخدمة -الرتبة األكاديمية (الدراسة 

 :أهمية الدراسة
 :    تنبع أهمية الدراسة مما يلي

 صعوبة مراقبة أداء عضو هيئة التدريس وقياسه للحكم على التزامه خاصة داخـل           -١

وبالتالي فإن التـزام أعـضاء هيئـة التـدريس بـدافع ذاتـي مهـم جـدا لتحقيـق                    . قاعة التدريس 

 .أهداف المؤسسة التعليمية

فــي كفــاءة المؤســسة األكاديميــة وفاعليتهــا      أن االلتــزام يــؤثر بــشكل مباشــر    -٢

فالتزام أعضاء هيئة التدريس يجنب المؤسسة الكثير من التبعات المترتبـة     . بشكل عام 

كما يخفض التكـاليف االقتـصادية مـن خـالل اسـتمرارهم فـي العمـل           . على الهدر التعليمي  

ب أعـضاء هيئـة     ألطول فترة ممكنـة وبالتـالي يكـون العائـد مـن االسـتثمار فـي تأهيـل وتـدري                   

 .التدريس أعلى

 قلــة الدراســات التــي تناولــت االلتــزام التنظيمــي فــي مؤســسات التعلــيم العــالي فــي  -٣

 .العالم العربي، وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص

 : حدود الدراسة
اقتصر تطبيق هذه الدراسة على كلية العلـوم االجتماعيـة بجامعـة            : الحدود المكانية 

 .م محمد بن سعود اإلسالمية بالرياضاإلما

اقتـصر تطبيـق هـذه الدراسـة علـى الفـصل الثـاني مـن العـام الجـامعي           : الحدود الزمانيـة  

 .هـ١٤٣٢/١٤٣٣
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 :مصطلحات الدراسة 
 :االلتزام التنظيمي -

بمدى اعتـزاز الـشخص بالمؤسـسة التـي يعمـل بهـا ورغبتـه               ) ٤٢ :٢٠٠٤( الرجبي   عرفه

 .في استمراره بالعمل فيها

ــا فــي هــذه الدراســة    و ــه إجرائي ــة     : "يقــصد ب ــوم االجتماعي ــة العل ــوالء للعمــل فــي كلي ال

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، والمسؤولية والرغبة في العمل واإلخـالص فـي              

 ".األداء وااليمان برسالة المؤسسة

 : أعضاء هيئة التدريس    -

 العمليـة التعليميـة فـي       يقـوم بتـسيير   علـى الـشخص الـذي       عضو هيئة التدريس    يقصد ب 

 ).٧ :٢٠٠٠أحمد، ( أهدافها من جهة أخرىيحقق  بما أحدى مؤسسات التعليم العالي

 فــــي هــــذه الدراســــة األســــاتذة فــــي كليــــة العلــــوم بأعــــضاء هيئــــة التــــدريسويقــــصد 

االجتماعية بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية الـذين يحملـون درجـة الـدكتوراه                     

 ). أستاذ- أستاذ مشارك-ستاذ مساعدأ(ومرتباتهم العلمية 

 :اإلطار النظري

لفــرد فـــي  العنايــة بــدور   الــى إريـة  ادة إلتنظيمـي كظـاهر  ام التــزالهتمـام بـا  االيرجـع سـر   

عنـصـر  أي هميـة  أهميتـه تفـوق    أمنظمـة، و  أي ساس في   األلفرد هو حجر    ان  ألمنظمة حيث   ا

ه تجاهاتــه وتفكيــر  اد لــه  لفــر الوقـت فـإن     ا، فـي نفـس      ىخـر ج األنتـا اإلو وسـائل    أمـن عناصـر    

لتي توجه سلوكه وتتحكم به وبذلك نجــد        افعه وطموحاته   اطفه ودو الخاصة وعو اءه ارآو

يمكـن  ال لنفـسية للفـرد، كمـا       البيئة  امن مكونات   أي على  ة لسيطرالتحكم و اصـعوبة فـي   

جميـع  ه لتنظيمـي تجـا   الـسلوك   اريـة و  اداإللتـصرفات   ام معـايير ثابتـة للتحكم فـي       استخدا

لفــرد نفــسه اوه عــن غيــره ن كــل فــرد مــنهم لــه مــا يميــزأذ إلمنظمـــة العــاملين فــي اد افــرألا

فليـه  (ه خـر بحسب ما يؤثر فيه ومـا يحـرك تفكيـر   آلى إخر ومن وقت  آلى  إيتغير من موقف    

 ).٢٨٤ :٢٠٠٥لمجيد، اوعبد 



 

 
٢٢٨

درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االجتماعية 
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وحــاول بعــض المنظــرين  فهــم االلتــزام التنظيمــي بــشكل أعمــق مــن خــالل تحديــد       

ثالثــة مكونــات لاللتــزام  ) Meyer & Allen, 1991: 67(فقــد حــدد مــاير والــن   . مكوناتــه

، ويتعلــق  (Affective  Commitment) االلتــزام  العــاطفي  هــو المكــون األول : التنظيمــي

بعاطفــة وميــول الموظــف تجــاه المجموعــة التــي عمــل معهــا أو المنظمــة التــي يعمــل فيهــا  

 Continuance)  الثـاني االلتـزام االسـتمراري   المكـون . وتجعله يـشعر بالرغبـة بالبقـاء فيهـا    

Commitment)       ــه ، حيــث يــستمر الموظــف فــي العمــل لــيس ألنــه بالــضرورة يريــدها، بــل ألن

 (Normative Commitment)بحاجـة للوظيفـة، أمـا المكـون الثالـث فهـو االلتـزام المعيـاري         

تزام، فهـو ينظـر     وفي هذه الحالة فإن الموظف يبقى في المنظمـة انطالقـا مـن شـعوره بـاالل                

 .أنه من حق المنظمة أخالقيا أن يبقى للعمل فيها

 ):١٢٧ :٢٠٠٣، الخشالي(حل رئيسية وهي التنظيمي بثالثة مرام التزاالويمر 

لتـي  ائـد  الفـو اعلـى  ً لفـرد بالمنظمـة يكـون مبنيـا     التحـاق   ان  أم، حيـث    التزاالمرحلة   •

رين ويلتـزم بمـا يطلـب منـه         خــ اآللمنظمة وتبعاً لذلك فهو يتقبل سـلطة       اليها من   عيحصل  

 .لمنظمةالمختلفة من ائد الفواللحصول على ً سعيا

خرين لرغبتـه   اآللفرد سلطات   المنظمة، حيث يتقبل    الفرد و التطابق بين   امرحلة   •

 . نتمائه لهااللعمل بالمنظمة، فهو يشعر بالفخر واالعتزاز ار في استمراالفي 

فه وقيمـه  ادأهمة كما لو كانت لمنظالفرد بأهداف وقيم اقبول أي لتبني،  امرحلة   •

 . لخاصةا

ــة     ــاءة والفاعليـ ــدة تهـــدف إلـــى الوصـــول إلـــى الكفـ ــتراتيجية جديـ ــزام اسـ ــر االلتـ  ويعتبـ

 :بين استراتيجيتين هما Gabarro,1994: 489-491)( فقد ميز  جابارو . للعاملين

 : The Control Strategy استراتيجية السيطرة -١

قليديــة فــي بدايــة القــرن العــشرين اســتجابة إلــى  وقــد تــشكلت هــذه االســتراتيجية الت 

 صــغيرة؛ فــالتعريف الحقيقــي للمهنــة كمعــايير مقبولــة  ومهــنلتقــسيم العمــل إلــى أعمــال 
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فقـــد ارتبطـــت نظريـــة . لـــألداء يكمـــن فـــي افتراضـــات حـــول مهـــارة العـــاملين ودافعيـــتهم  

  .السيطرة بتقسيم العمل إلى ادوار تصنف هرميا من أعلى السلطة إلى ما دون 

وبالنــسبة للعــاملين فــإن األجــر يعنــي أجــرا يوميــا عــادال لعمــل يــومي عــادل، وتكــون           

عمليات التقييم ألجر العاملين دقيقة إلى حـد مـا لقـاء عمـل محـدد يـومي محـدد وواضـح، إذ                        

ــر     .  يــتم وصــف متطلبــات العمــل بدقــة    ووفــق هــذه االســتراتيجية فــإن سياســة العمــل غي

فبـدون اتحـاد أو   .  يكـن هنـاك اتحـاد يجمـع العـاملين     واضحة في التعامل مع الموظف ما لم  

نقابة تعتمد اإلدارات على سياسة الباب المفتوح وعلـى عمليـات مـسح لـالراء وغيرهـا مـن                   

ومن أهداف هذه االستراتيجية التقليديـة      . االدوات المشابهة لمعرفة اهتمأمات الموظفين    

. ياسـات العمــل بكفــاءة انـشاء مــا مــن شـأنه المحافظــة علــى النظـام والــضبط وتطبيــق س   

االب الحقيقي لهذه االستراتيجية أو األب لـإلدارة العلميـة والتـي     (Frederic Taylor)ويعتبر 

أثـــرت آراؤهـــا حـــول العمـــل علـــى ممارســـة اإلدارة وعلـــى الـــسياسات فـــي حركـــة العمـــال  

 . األمريكية

ى العـاملين    االلتزام متـدن لـد     إنويؤخذ على نموذج االستراتيجية التقليدية أنه يفترض        

. في الوقت الذي صمم فيه النمـوذج اليجـاد أداء كبيـر وهـذا ال ينـسجم مـع معـايير الكفـاءة             

ففي الدول التي يكون فيها األجر عاليا مثل الواليات المتحدة، فإن نجاح المؤسـسة يعتمـد     

على مستوى مرتفع من األداء وهذا األداء بدوره يتطلب التزاما عميقا ولـيس الطاعـة فقـط       

 أمر ال يمكن له أن يزدهر في المؤسـسة التـي يحكمهـا نمـوذج اسـتراتيجية الـسيطرة            وهو

 . التقليدية

 :The Commitment Strategy استراتيجية االلتزام -٢

مــا قامــت مجموعــة مــن الــشركات األمريكيــة بتجربــة اســتراتيجية     امنــذ عــشرين ع 

 General(ل موتــورز ، جنــرا)Ford(مختلفــة، ورواد هــذه االســتراتيجية هــم شــركات فــورد 

Motors(  كومينز ايـنجن ،)Cummins Engine (   وبروكتـر وقامبـل ،)proctor and gamble .(

 . فقد ظهر ان االنتاج يزداد كلما كان ازداد االلتزام
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ــن  ــاومـ ــة       هنـ ــة وإزالـ ــن المركزيـ ــالتخلص مـ ــات بـ ــن المنظمـ ــر مـ ــدد كبيـ ــؤخرا عـ ــدا مـ  بـ

وقلة المـستويات التنظيميـة، كمـا قامـت         المستويات الهرمية وربط الجودة بحجم االنتاج       

باستحداث وظائف جديـدة تـشجع علـى المـشاركة وتتـسم بالمـسؤولية الكبيـرة ومزيـد                  

 .من المرونة

علــى االلتــزام حيــث يــتم تــصميم الوظــائف لتكــون أكثــر     هــذه االســتراتيجية  كــز وتر

 فـإن   يجيةاالسـترات وفي ظل هذا    . شمولية مما كانت عليه سابقا وتربط التخطيط بالتنفيذ       

المسؤوليات الفردية تتغير عندما تتغير ظروف الجماعات ولـيس األفـراد، وتكـون الفـروق                

 الـسيطرة علـى األهـداف المـشتركة      علـى  بين العاملين في السلم الهرمي متدنية، وتعتمـد       

 . الرسميالمنصبوالخبرة ال على 

 اإلداريــة التــي  الحديثــة علــى االلتــزام كاســتراتيجية؛ فالــسياسات اإلدارةولهــذا تؤكــد 

فــالتزام العــاملين . تقــوم علــى تعزيــز االلتــزام تعطــي المؤســسة مزيــدا مــن القــوة والتعزيــز  

وقـد تكـون هـذه       .يؤدي إلى مزيد من األداء المرتفع وذلـك مـا تـسعى لتحقيقـه كـل منظمـة                 

  .االستراتيجية هي سر نجاح وتفوق اإلدارة اليابانية على غيرها

االلتزام يترسخ لدى الفرد عبـر مراحـل يمـر بهـا فـي        أن   إلى) ٢٠٠٦:٦٩ (حماداتويشير  

 :عليها، وهي كالتالي منظمته وينبغي التعرف

 وتعني القبول أي قبول الفـرد اإلذعـان لآلخـرين والـسماح بتـأثيرهم         :  مرحلة الطاعة  -أ

والتعليمـات دون   المطلق عليه من أجل الحصول على أجر مادي ومعنـوي أي يرضـخ لألوامـر           

 .اقشةتفكير أو من

وتعنــي قبــول الفــرد العامــل تــأثير اآلخــرين مــن أجــل   :  مرحلــة االنــدماج مــع الــذات -ب 

الرضـــا الـــدائم لـــه فـــي العمـــل، وتحقيـــق االنـــسجام مـــع الـــذات، والـــشعور بـــالفخر   تحقيـــق

 .لكونه ينتمي للمنظمة والكبرياء

ظمـة  وهي المرحلة التي تشير إلى اكتشاف الفرد العامـل بـأن المن         :  مرحلة الهوية  - ج

 .منه، وهو جزء منها، وأن قيمها تتناغم مع قيمه الشخصية جزء
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 :الدراسات السابقة
ــواء داخـــل الـــسعودية أو       ــزام التنظيمـــي سـ ــوع االلتـ ــاحثين بموضـ ــدد مـــن البـ ــتم عـ اهـ

 :خارجها، ومن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع

 ): ١٩٩٧(دراسة العتيبي والسواط 
يمي لمنتسبي جامعة الملك عبد العزيز والعوامـل        هدفت إلى التعرف على الوالء التنظ     

) %٣٧٫٦(منتـسبا إداريـا، حيـث أظهـرت النتـائج ان      ) ٢٣٤(المؤثرة في هذا الوالء ، من خـالل   

بنـــسبة ) % ٤٩٫٦(مـــن عينـــة الدراســـة لـــديهم والء معيـــاري مرتفـــع نحـــو المؤســـسة ، و       

ــطة، و  ــى   ) %٩(متوسـ ــة إلـ ــلت الدراسـ ــضة، وتوصـ ــوالء  ن الموظـــف يتأبنـــسبة منخفـ ــع بـ متـ

 .تنظيمي مرتفع، كلما تقدم في العمر وازدادت مدة خدمته في المؤسسة

وتتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســة الحاليــة فــي التعــرف علــى الــوالء التنظيمــي ولكــن      

وقـــد أفـــادت الدراســـة الحاليـــة مـــن هـــذه . تختلـــف فـــي مجتمـــع الدراســـة ومكـــان التطبيـــق

 .الدراسة في إعداد أداة الدراسة الميدانية

 :)١٩٩٩(دراسة سالمة  -

ــى التعــرف علــى   الدراســة هــدفت هــذه وقــد  ــزام  إل التنظيمــي والرضــا    العالقــة بــين االلت

 وعمـا إذا كـان هنـاك      الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة عين شـمس،           

الــوظيفي، طبقــاً للتخــصص والدرجــة    فــي درجــات االلتــزام التنظيمــي والرضــا  همفــروق بيــن

طرديـاً بـين درجـات االلتـزام      وقـد خلـصت الدراسـة إلـى أن هنـاك ارتباطـاً            . جنسالعلمية وال 

بــشكل عــام، كمــا  التنظيمــي ألعــضاء هيئــة التــدريس بالكليــة ودرجــات رضــاهم الــوظيفي

مـع الـزمالء     توجد عالقـة طرديـة بـين درجـات االلتـزام التنظيمـي وبعـد الرضـا عـن العالقـات                    

مـن   مباشـراً وقويـاً فـي درجـات االلتـزام التنظيمـي أكثـر             والرؤساء وأن هذا البعد يؤثر تأثيراً       

 كما أظهرت نتائج الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين درجـات                 . األبعاد األخرى 

الرضــا الــوظيفي ألعــضاء هيئــة التــدريس طبقــاً لــدرجاتهم العلميــة بــشكل عــام، وظهــرت   

ء هيئــة التــدريس طبقــاً  فــروق ذات داللــة إحــصائية مــا بــين درجــات الرضــا الــوظيفي ألعــضا     
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مجموعة اإلناث، في حين لـم تظهـر فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين أعـضاء         للجنس لصالح 

فــي درجــات االلتــزام التنظيمــي طبقــاً للجــنس وكــذلك الدرجــة         هيئــة التــدريس بالكليــة  

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية سواء فـي       العلمية، أما التخصص فلم تظهر نتائج     

التــدريس أو درجــات االلتــزام التنظيمــي لهــم طبقــاً    رضــا الــوظيفي ألعــضاء هيئــة درجــات ال

 .لتخصصاتهم العلمية واألدبية والتربوية

هذه الدراسة إلى التعرف علـى العالقـة بـين االلتـزام التنظيمـي والرضـا الـوظيفي        سعت  

يـة   الدراسـة الحال   بينمـا تـسعى   ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعـة عـين شـمس            

إلـــى التعـــرف علـــى درجـــة االلتـــزام التنظيمـــي لـــدى أعـــضاء هيئـــة التـــدريس بكليـــة العلـــوم  

فــي مجتمــع عنهــا  تختلــف االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام دون ربطــه بمتغيــرات أخــرى، كمــا  

اإلطـار النظـري   وقد أفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسة فـي          . التطبيق الدراسة ومكان 

 .انيةإعداد أداة الدراسة الميدو

 ):٢٠٠٣(براهيم دراسة اإل -

 ردنيـة فـي الجامعـات األ    هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التـزام أعـضاء هيئـة التـدريس              

 نظـرهم، كمـا هـدفت إلـى معرفـة درجـة اخـتالف وجهـات النظـر تبعـا الخـتالف                      هـة من وج 

ولتحقيــق هــذا الغــرض تــم بنــاء وتطــوير  . الرتبــة األكاديميــة، والتخــصص، وســنوات الخبــرة

ــتبا ــن  اســ ــة مــ ــي     ) ٥٩(نة مكونــ ــاالت هــ ــتة مجــ ــي ســ ــة فــ ــرة موزعــ ــة،  (فقــ ــوالء للجامعــ الــ

والمــسؤوليات تجــاه الجامعــة، الرغبــة فــي العمــل فــي الجامعــة، االيمــان برســالة الجامعــة،     

، وقــد )االلتــزام بــالقيم المهنيــة والعلميــة للجامعــة، االلتــزام بالبقــاء للعمــل فــي الجامعــة         

وأظهرت نتائج التحليل لتقـديرات أعـضاء هيئـة         . عضوا) ٣٢٠(طبقت على عينة مكونة من      

ن معظــم تقــديراتهم فــي االلتــزام الــوظيفي جــاءت متوســطة علــى المقيــاس      أالتــدريس، 

شارت النتائج إلى وجود اختالف في تقديرات أعضاء هيئة التدريس بـاختالف   أكما  . ككل

ح أكثر مـن    كانت لصال ( ، وسنوات الخبرة    ) نسانيكانت لصالح التخصص اإل   (تخصصاتهم  

 .على جميع مجاالت الدراسة) كانت لصالح رتبة أستاذ( ، والرتبة األكاديمية )  سنوات ١٠



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٣٣

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

درجـة التـزام أعـضاء هيئـة     وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحاليـة فـي التعـرف علـى       

وقـد أفـادت الدراسـة      . فـي مجتمـع الدراسـة ومكـان التطبيـق         عنها   ولكن تختلف    التدريس

 .لدراسة في إعداد أداة الدراسة الميدانيةالحالية من هذه ا

 )Chughtai & Zafar، 2006 ( شوغتاي وظفردراسة -

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى تحديـــد مـــا إذا كانـــت المتغيـــرات الشخـــصية والرضـــا    وقـــد

محددات لاللتزام التنظيمـي لـدى أسـاتذة الجامعـات بباكـستان، كمـا        الوظيفي بأبعاده تعد  

الرغبـة  (والتـسرب الـوظيفي    م التنظيمـي علـى األداء الـوظيفي   فحصت الدراسة تأثير االلتـزا   

: جامعـة مـن المـدن التاليـة    ) ٣٣( مـن   أسـتاذا  ١٢٥وقـد جمعـت البيانـات مـن         ) في ترك العمل  

وزمالئـه لقيـاس االلتـزام       وقد استخدم الباحـث مقيـاس بـورتر       . الهور، إسالم أباد و بيشاور    

 .التنظيمي

االلتـزام التنظيمـي لـدى أفـراد العينـة،           اخـتالف وأشارت نتائج الدراسـة إلـى تنـوع و          

ــى      ــى أن الخــصائص الشخــصية والتــي اشــتملت عل ــة    كمــا أشــارت إل ــيم، الحال العمــر، التعل

قـــوي  االجتماعيـــة، مـــدة الخدمـــة، الثقـــة بـــاإلدارة وظـــروف العمـــل كانـــت تـــرتبط بـــشكل  

مي والتـسرب    بين االلتزام التنظي   عكسيةكما وجدت عالقة ارتباطية      .بااللتزام التنظيمي 

 إيجابية بين االلتزام التنظيمي واألداء الوظيفي لألفراد الوظيفي، وعالقة

اللتــزام وأثرهــا علــى ا هــذه الدراســة المتغيــرات الشخــصية والرضــا الــوظيفي   ودرســت

تــأثير االلتــزام التنظيمــي علــى األداء ألســاتذة الجامعــات بباكــستان باإلضــافة إلــى التنظيمــي 

التـي تـدرس فقـط درجـة     لدراسـة الحاليـة   ، وبهذا تختلـف عـن ا  فيالوظيفي والتسرب الوظي 

وقــد أفــادت  .  فــي مجتمــع الدراســة ومكــان التطبيــق     كــذلكتختلــفو التنظيمــي االلتــزام

 .الدراسة الحالية من هذه الدراسة في إعداد أداة الدراسة الميدانية

 : )Sumrall III ،2006 ( الثالثومرالسدراسة  -

إلــى معرفــة مــستوى االلتــزام التنظيمــي لــدى أعــضاء هيئــة        هــدفت هــذه الدراســة          

التـــدريس فـــي كليـــات المجتمـــع بالميســـسبي وعالقتـــة بمـــستوى المـــشاركة فـــي اتخـــاذ   
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القرارات وبعض المتغيرات الشخصية كالعمر والجنس ومستوى التحصيل العلمي وعدد 

جميـع أفـراد    وقد استخدم الباحث اسـتبانة تـم توزيعهـا علـى            . سنوات الخبرة في التعليم   

يجابيــة بــين   إوقــد خلــصت الدراســة لوجــود عالقــة     . فــردا) ٢٣٤٩(المجتــع البــالغ عــددهم   

كما تبـين عـدم وجـود     .مستوى المشاركة في اتخاذ القرارات ومستوى االلتزام التنظيمي     

 .عالقة بين مستوى االلتزام التنظيمي وبعض المتغيرات الشخصية

لــدى  التنظيمــي االلتــزام فــي التعــرف علــى  وتتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســة الحاليــة   

وقد أفادت .  تختلف في مجتمع الدراسة ومكان التطبيقأعضاء هيئة التدريس، وإن كانت

 .الدراسة الحالية من هذه الدراسة في إعداد أداة الدراسة الميدانية

 :)Narimawati ، 2007(ناريماواتي دراسة  -

 الـوظيفي وااللتـزام التنظيمـي والتـسرب    هدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى تـأثير الرضـا              

وقـد حاولـت   . الغربيـة  الوظيفي على أداء المحاضرين فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي بجـاوة             

 واســتخدم الباحــث المــنهج  .تعيــق االرتقــاء بــاألداء   المــشاكل التــيالوصــول إلــىالدراســة 

ج إلـى أن الرضـا      أشـارت النتـائ   و .المحاضـرين  فرداَ من ) ٥٦٠( وقد تكونت العينة من      .الوصفي

العمـل، الرضــا عــن الراتـب، والرضــا عــن فــرص    الرضــا عـن مهــام وظــروف (الـوظيفي بأبعــاده  

 .التنظيمي له أثر كبير على األداء وااللتزام) الترقية والرضا عن اإلشراف

 التنظيمـي ولكـن   االلتـزام وتتفق هـذه الدراسـة مـع الدراسـة الحاليـة فـي التعـرف علـى                 

 وكذلك في دراستها لتأثير الرضا وااللتزام والتـسرب علـى أداء            ،تختلف في مكان التطبيق   

ــة مــن هــذه الدراســة فــي إعــداد أداة الدراســة        . أفــراد الدراســة  وقــد أفــادت الدراســة الحالي

 .الميدانية

 ):Murphy  ،2009(دراسة مورفي  -

هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة مــستوى االلتــزام لــدى أعــضاء هيئــة التــدريس غيــر        

ــى       المتفــرغين و ــدوام كامــل ، كمــا هــدفت إل كــذلك أعــضاء هيئــة التــدريس المتفــرغين ب

معرفة الممارسـات المؤسـسية بالتقـدير والتعـويض والـدعم ألعـضاء هيئـة التـدريس غيـر                   
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وقـد خلـصت الدراسـة إلـى ان     . المتفرغين وأعضاء هيئة التدريس المتفرغين بـدوام كامـل   

ن أعـضاء هيئـة التـدريس المتفـرغين         أعضاء هيئة التـدريس غيـر المتفـرغين اقـل التزامـا مـ             

بدوام كامل ، كمـا خلـصت إلـى ان الممارسـات المؤسـسية المتعلقـة بالتقـدير والتعـويض                

 .والدعم هي التي تبني االلتزام المؤسسي لدى أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين

وتتفق هذه الدراسة مـع الدراسـة الحاليـة فـي التعـرف علـى االلتـزام لـدى أعـضاء هيئـة                

وقد أفادت الدراسـة    . ولكن تختلف في مكان التطبيق    متفرغين وغير متفرغين،    التدريس  

 .الحالية من هذه الدراسة في إعداد أداة الدراسة الميدانية

  ):Merriman ،2010( دراسة مريمان -

دراســة بعنــوان االلتــزام المؤســسي لــدى أعــضاء هيئــة التــدريس غيــر المتفــرغين فــي    

 )٢٩٣(ت باســتخدام االنترنــت واشــتملت عينــة الدراســة علــى جامعــة دومينــون وقــد أجريــ

شـــارت نتـــائج أفـــردا مـــن األعـــضاء غيـــر المتفـــرغين وكـــذلك المتفـــرغين بـــدوام كامـــل و  

ضـعف مـن    أن االلتزام المؤسسي لدى أعضاء هيئة التدريس غيـر المتفـرغين            أالدراسة إلى   

مـل، واوصـت الدراسـة      االلتزام المؤسسي لدى أعضاء هيئة التدريس المتفرغين بـدوام كا         

 .بأجراء المزيد من البحوث لتوضيح العوامل التي تساهم في تطوير االلتزام المؤسسي

 لـدى أعـضاء هيئـة    االلتـزام وتتفق هذه الدراسة مـع الدراسـة الحاليـة فـي التعـرف علـى            

وقد أفادت الدراسة الحالية مـن هـذه الدراسـة    . في مكان التطبيقعنها تختلف  و ،التدريس

 .د أداة الدراسة الميدانيةفي إعدا

 :التعليق على الدراسات السابقة

 : من خالل العرض للدراسات السابقة يتضح التالي

ــدى         - ــزام التنظيمــي ل أكــدت جميــع الدراســات العربيــة واألجنبيــة علــى أهميــة االلت

 .أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية

وى االلتزام التنظيمـي لـدى   سعت معظم الدراسات السابقة إلى الكشف عن مست -

 .أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي
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اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الــسابقة فــي التعــرف علــى الجوانــب المهمــة فــي       -

 واألسـاليب العلميـة واإلحـصائية المـستخدمة فـي           ة،البحث العلمي منها المنهجية والعلميـ     

 .البحث والتحليل واستخالص النتائج

البحــث الحــالي عـن األبحــاث الــسابقة فـي كونــه اهــتم بدراسـة التعــرف الــى    يختلـف   -

لـدى أعـضاء هيئـة التـدريس فـي       )الـوالء، والمـسؤولية  : (درجة االلتـزام التنظيمـي فـي مجـالي     

 .كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم

 :جراءات الدراسةإ

 :منهج الدراسة
يهـــدف إلـــى وصـــف الظـــاهرة المـــراد الـــذي المـــسحي خدام المـــنهج الوصـــفي تـــم اســـت 

 ميـــع أفـــراد مجتمـــع الدراســـة أو عينـــة كبيـــرة مـــنهم  جدراســـتها مـــن خـــالل اســـتجواب  

، وذلـــك لمناســـبته لطبيعـــة هـــذه الدراســـة، حيـــث تـــسعى الدراســـة  )١٩١، ٢٠٠٦، العـــساف(

التـدريس فـي كليـة العلـوم        إلى درجـة االلتـزام التنظيمـي لـدى أعـضاء هيئـة              الحالية للتعرف   

 .االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم

 : مجتمع الدراسة
تكــون مجتمــع الدراســة مــن أعــضاء هيئــة التــدريس فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة          

بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية فــي الفــصل الدراســي الثــاني للعــام الجــامعي      

ويبـــين . فـــردا) ١٥٩(اســـتجاب مـــنهم مـــا مجموعـــه . فـــردا) ٢٢٥( وعـــددهم هــــ،١٤٣٢/١٤٣٣

 .توزيع أفراد مجتمع الدراسة الذين استجابو تبعا لمتغيرات الدراسة) ١(الجدول رقم 

 )١(جدول 

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة الذين استجابوا تبعا لمتغيرات الدراسة
 النسبة التكرار الفئات 

 ١٥٫٧ ٢٥ أستاذ الدرجة العلمية
 ٣٢٫٧ ٥٢ أستاذ مشارك 
 ٥١٫٦ ٨٢ أستاذ مساعد 

 ٢١٫٤ ٣٤  سنوات٥اقل من  عدد سنوات
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 النسبة التكرار الفئات 
 ٩٫٤ ١٥  سنوات١٠سنوات إلى اقل من  ٥ الخدمة

 ٧٫٥ ١٢  سنة١٥سنوات إلى اقل من  ١٠ 
 ٦١٫٦ ٩٨ سنة فأكثر ١٥ 

قسم االجتماع والخدمة  القسم
 االجتماعية

١٩٫٥ ٣١ 

 ١٢٫٦ ٢٠ قسم التاريخ والحضارة 
 ٤٠٫٣ ٦٤ قسم التربية 
 ١٠٫١ ١٦ قسم الجغرافيا 
 ١٧٫٦ ٢٨ قسم علم النفس 
 ١٠٠ ١٥٩ المجموع 

 :داة الدراسةأ
تها صـــمم الباحـــث مقيـــاس لاللتـــزام أســـئل  لتحقيـــق أهـــداف الدراســـة واإلجابـــة عـــن 

 ,Gordon, et al( الـوظيفي فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي مـستفيدا مـن مقيـاس كـوردون         

ضــافة إو. بعــد ترجمتــه وتكييــف عباراتــه بمــا يتناســب مــع موضــوع الدراســة     ) 480 ,1980

عبارات تتناسب مع طبيعة مؤسسات التعليم العالي في ضوء االطـار النظـري والدراسـات               

 .السابقة التي تم االطالع عليها

والجـزء  . الجزء األول تعلق بالبيانات الشخـصية     : ينأداة الدراسة من جز   أوقد تكونت   

عبارة، كما احتـوى    ) ١٧(حيث احتوى مجال الوالء على      .  المقياس مجاليثاني احتوى على    ال

ة علـــى علـــى عبـــارات المقيـــاس  جابـــوتمـــت اإل. يـــضاأعبـــارة ) ١٧(مجـــال المـــسؤولية علـــى  

تعنــي ) ٧(تعنــي مــنخفض بينمــا  ) ١(، حيــث )٧(إلــى ) ١(باســتخدام مــدرج ســباعي تــدرج مــن   

 . عالي

 : صدق االداة وثباتها
 :الصدق الظاهري: أوال

للتحقــق مــن صــدق االداة تــم عرضــها بــصورتها األوليــة علــى عــشرة مــن أعــضاء هيئــة    

ملحـق   (التدريس في كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية             



 

 
٢٣٨

درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االجتماعية 
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم

هللا بن محمد الوزرةعبدا. د

 وتـم تعـديلها فـي ضـوء مالحظـاتهم بتعـديل بعـض العبـارات وحـذف اربـع عبـارات                )١رقم  

  . عبارة٣٨ عبارة بعد ان كانت ٣٤من لتصبح االداة مكونة 

 :صدق االتساق الداخلي: ثانيا

 عن طريق حساب معامـل االرتبـاط بـين          للعباراتتم حساب صدق االتساق الداخلي      

) ٢(ويظهـر الجـدول رقـم       . درجة العبارة، والدرجـة الكليـة للمجـال الـذي تنتمـي إليـه العبـارة               

ارات االداة، بالدرجــة الكليــة للمجــال   معــامالت ارتبــاط بيرســون لقيــاس العالقــة بــين عبــ      

 :المنتمية إليه

 )٢(جدول رقم 

 معامالت ارتباط بنود االداة بالدرجة الكلية للمجال المنتمية إليه
معامل  م المجال

معامل  م االرتباط
معامل  م االرتباط

 االرتباط
٠٫٦١٤٥ ١٣ @@٠٫٨٢٥٦ ٧ @@٠٫٨٤٦٢ ١@@ 
٠٫٧١٦٠ ١٤ @@٠٫٥١٠٢ ٨ @@٠٫٤٦٠٣ ٢@@ 
٠٫٥٦٢١ ١٥ @@٠٫٦٢٨٧ ٩ @@٠٫٧٩٥٧ ٣@@ 
٠٫٢٦٥٩ ١٦ @@٠٫٦٩٧٩ ١٠ @@٠٫٧١٤٧ ٤@@ 
٠٫٣٢٢١ ١٧ @@٠٫٦٣٣٥ ١١ @@٠٫٤٩٠٦ ٥@@ 

 مجال الوالء

٠٫٧٥٠٠ ١٢ @@٠٫٨٣٧٩ ٦@@   
٠٫٤١٤٩ ١٣ @@٠٫٦٥٣٠ ٧ @@٠٫٦٤٥١ ١@@ 
٠٫٣٨٥٦ ١٤ @@٠٫٥٠٩٣ ٨ @@٠٫٧٥٣١ ٢@@ 
٠٫٧٠٠٦ ١٥ @@٠٫٨٥٨٥ ٩ @@٠٫٧٧٩٢ ٣@@ 
٠٫٦٢٠٤ ١٦ @@٠٫٦٥١٦ ١٠ @@٠٫٨٧٣٤ ٤@@ 
٠٫٢٩٦٠ ١٧ @@٠٫٧٩٩٩ ١١ @@٠٫٨٧٢٣ ٥@@ 

 مجال المسؤولية

٠٫٥٩١٢ ١٢ @@٠٫٣١٨٠ ٦@@   

 ٠٫٠١دالة عند مستوى @@ 

 :الثبات: ثالثا

 لمجـالي   Alpha-Cronbachكرونبـاخ   -للتاكد من ثبات االداة، تـم حـساب معامـل الفـا           

كان معامل الثبات للمجـالين وكـذكلك لـالداة ككـل           االداة، وكذكل لالداة ككل، حيث      

معـامالت ثبـات   ) ٣(ويوضـح الجـدول رقـم      . عالية، ممـا يـدل علـى ان االداة تتمتـع بثبـات عـال              

 :الفا كرونباخ لمجالي الدراسة، وكذلك الثبات الكلي لالداة
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 )٣(جدول رقم 

 معامالت ثبات الفا كرونباخ لمجاالت الدراسة

 

 المجال
عدد 

 البنود

امل ثبات الفا مع

 كرونباخ

 ٠٫٨٨ ١٧ مجال الوالء

 ٠٫٨٨ ١٧ مجال المسؤولية

 ٠٫٩٣ ٣٤ الثبات الكلي لالداة

 

 :تحليل بياناتهالساليب اإلحصائية التالية تم استخدام األ

التكرارات والنسب المئويـة لتحديـد عـدد مـرات الموافقـة ونـسبتها لكـل درجـة                   -

 .من درجات المدرج السباعي

 .ات الحسابية لتحديد درجة الموافقة لكل عبارة من عبارات االداةالمتوسط -

 لتحديد داللة الفروق بين استجابات One-Way ANOVAتحليل التباين االحادي  -

 .مجتمع الدراسة

ــار شــيفيه   -  لتحديــد مــصدر الفــروق بــين اســتجابات مجتمــع     Scheffe' Testاختب

 .الدراسة

 :نتائج الدراسة
االلتزام التنظيمي في مجال الوالء لدى أعضاء هيئة التـدريس  ما درجة  : السؤال األول 

فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن وجهــة       

 نظرهم؟
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درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االجتماعية 
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هللا بن محمد الوزرةعبدا. د

 عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة           ةجابلإل

 هيئــة التــدريس فــي كليــة العلــوم  لدرجــة االلتــزام التنظيمــي فــي مجــال الــوالء لــدى أعــضاء  

االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن وجهــة نظــرهم، والجــداول      

 :التالية تشرح ذلك

 )٤(جدول رقم 

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا

 إلجابات مجتمع الدراسة عن درجة االلتزام التنظيمي في مجال الوالء

 
 الدرجة

 العبارات م
الي
ع

 
٢ ٣ ٤ ٥ ٧٦ 

ض
خف
من

 
١ 

بي
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
االن

 

ب
رتي
الت

 

 ٤    ٤ ١٣ ١٣٨ ت

٦ 
ن أمن المهم 

حافظ على أ
 .سمعة الجامعة

% ٢٫٥    ٢٫٥ ٨٫٢ ٨٦٫٨ 
١ ١٫٠١ ٦٫٧٢ 

 ٤    ٨ ٢٢ ١٢٥ ت

١ 
شعر بالفخر أ

النتمائي لهذه 
 .الجامعة

% ٢٫٥    ٥٫٠ ١٣٫٨ ٧٨٫٦ 
٢ ١٫٠٥ ٦٫٦١ 

 ١٢ ٤   ٧ ٦ ٢٩ ١١٣ ت
والئي لهذه 
 ٢٫٥   ٤٫٤ ٣٫٨ ١٨٫٢ ٧١٫١ % .الجامعة مرتفع

٣ ١٫١٦ ٦٫٤٦ 

 ٤  ٤ ١٠ ٥ ٤٣ ٩٣ ت

٧ 

صدقائي أأحدث 
نني أعن فخري ب

نتسب لجامعة أ
 .عظيمة

% ٢٫٥  ٢٫٥ ٦٫٣ ٣٫١ ٢٧٫٠ ٥٨٫٥ 
٤ ١٫٣٠ ٦٫٢٣ 

 ٤  ٦ ١٢ ١٠ ٣٦ ٩١ ت

٣ 

يتضح من تاريخ 
ن أة الجامع

هناك الكثير 
نجازات من اإل

قدمها منسوبي 
الجامعة 

المخلصين من 
 .أجلها

% ٢٫٥  ٣٫٨ ٧٫٥ ٦٫٣ ٢٢٫٦ ٥٧٫٢ 
٥ ١٫٣٨ ٦٫١٢ 
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 الدرجة

 العبارات م

الي
ع

 
٢ ٣ ٤ ٥ ٧٦ 

ض
خف
من

 
١ 

بي
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
االن

 

ب
رتي
الت

 

 ٨  ٤ ٨ ٢٣ ٥٠ ٦٦ ت

٤ 

عتبر مشكالت أ
الجامعة 

مشكالتي 
 .شخصيا

% ٥٫٠  ٢٫٥ ٥٫٠ ١٤٫٥ ٣١٫٤ ٤١٫٥ 
٦ ١٫٤٩ ٥٫٨٤ 

 ١٢ ٢ ٣ ٢١ ٩ ١٤ ٩٨ ت

٢ 

نني أعتقد أ
استمر في س

العمل بالجامعة 
حتى نهاية 
 .الخدمة

% ٧٫٥ ١٫٣ ١٫٩ ١٣٫٢ ٥٫٧ ٨٫٨ ٦١٫٦ 
٧ ١٫٨٦ ٥٫٨١ 

 ١٠  ٤ ٢١ ٢٠ ٣١ ٧٣ ت

١١ 

عملي في 
الجامعة ال يؤثر 
على توجهاتي 
 .الشخصية

% ٦٫٣  ٢٫٥ ١٣٫٢ ١٢٫٦ ١٩٫٥ ٤٥٫٩ 
٨ ١٫٦٨ ٥٫٦٨ 

 ٧ ٨ ٣ ٢٧ ٢٠ ٢٧ ٦٧ ت

١٠ 

كان توجهي 
 للعمل في هذه

الجامعة توجها 
 .ذكيا

% ٤٫٤ ٥٫٠ ١٫٩ ١٧٫٠ ١٢٫٦ ١٧٫٠ ٤٢٫١ 
٩ ١٫٧٥ ٥٫٤٨ 

 ٢٢  ٤ ١١ ٢٨ ٢٨ ٦٦ ت

١٧ 

ستطيع العمل أ
ي أجيدا في 

خر آمكان 
طالما كان نوع 
 .العمل مشابها

% ١٣٫٨  ٢٫٥ ٦٫٩ ١٧٫٦ ١٧٫٦ ٤١٫٥ 

١٠ ٢٫٠٣ ٥٫٣٣ 

 ٨ ٨ ١٩ ٣٧ ١٨ ٢٥ ٤٤ ت

٩ 

حصل على أ
مكاسب كثيرة 

نتسابي من ا
 .لهذه الجامعة

% ٥٫٠ ٥٫٠ ١١٫٩ ٢٣٫٣ ١١٫٣ ١٥٫٧ ٢٧٫٧ 
١١ ١٫٨٠ ٤٫٨٩ 
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 الدرجة

 العبارات م

الي
ع

 
٢ ٣ ٤ ٥ ٧٦ 

ض
خف
من

 
١ 

بي
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
االن

 

ب
رتي
الت

 

 ٣٦ ١٧ ٢٦ ٧ ٢٦ ١٩ ٢٨ ت

١٦ 

حصل في أال 
هذه الجامعة 
على رواتب 

كافية تتناسب 
مع المؤهل 

والخبرة والجهد 
هذه . (المبذول

ترجع فيها 
للمحلل 
 وإن اإلحصائي

كنت أرى أنها ال 
 )تؤثر في النتائج

% ٢٢٫٦ ١٠٫٧ ١٦٫٤ ٤٫٤ ١٦٫٤ ١١٫٩ ١٧٫٦ 
١٢ ٢٫٢١ ٣٫٨٧ 

 ٥٠ ١٥ ٢٠ ١٥ ٢٢ ٢٨ ٩ ت

٨ 

هتم أال 
باالنتساب لهذه 
الجامعة بقدر ما 

نني أهتم بأ
أمارس العمل 

 .حبهأالذي 

% ٣١٫٤ ٩٫٤ ١٢٫٦ ٩٫٤ ١٣٫٨ ١٧٫٦ ٥٫٧ 

١٣ ٢٫٠٩ ٣٫٤٠ 

 ٧٨ ٢٤ ١٠ ١٥ ١١ ٨ ١٣ ت

٥ 

يشكل 
الحصول على 

ي أمنصب في 
خر أكثر آموقع 

أهمية بالنسبة 
لي من البقاء في 

 .الجامعة

% ٤٩٫١ ١٥٫١ ٦٫٣ ٩٫٤ ٦٫٩ ٥٫٠ ٨٫٢ 
١٤ ٢٫٠٢ ٢٫٥٨ 

 ٩٤ ٢٦ ٤ ١٠ ١٨ ٣ ٤ ت

١٣ 

ثقتي قليلة 
بمعظم 
منسوبي 
 .الجامعة

% ٥٩٫١ ١٦٫٤ ٢٫٥ ٦٫٣ ١١٫٣ ١٫٩ ٢٫٥ 
١٥ ١٫٦٨ ٢٫١٠ 
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 الدرجة

 العبارات م

الي
ع

 
٢ ٣ ٤ ٥ ٧٦ 

ض
خف
من

 
١ 

بي
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
االن

 

ب
رتي
الت

 

 ١٢١ ١٤ ١ ٧   ١٦ ت

١٥ 

خبر أنادرا ما 
نني من أخرين اآل

منسوبي هذه 
 .الجامعة

% ٧٦٫١ ٨٫٨ ٠٫٦ ٤٫٤   ١٠٫١ 
١٦ ١٫٨٦ ١٫٨٤ 

 ١١٨ ٢٣ ٥ ٥  ٤ ٤ ت

١٤ 

ال تتطابق قيمي 
مع قيم 
هذه . (الجامعة

ترجع فيها 
للمحلل 
 )اإلحصائي

%٧٤٫٢ ١٤٫٥ ٣٫١ ٣٫١  ٢٫٥ ٢٫٥ 
١٧ ١٫٣٣ ١٫٥٨ 

 ٥٫٧٥ العام للمجال@ المتوسط

  درجات٧متوسط الحسابي من ال@ 
حيـث  ،  )١٫٥٨(و  ) ٦٫٧٢(ن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مـابين        أ) ٤(يبين الجدول   

فـي  " حـافظ علـى سـمعة الجامعـة     أن  أمـن المهـم     "والتي تنص على    ) ٦(جاءت العبارة رقم    
ــى وبمتوســط   ــارة رقــم     )٦٫٧٢( حــسابي بلــغ  المرتبــة األول ــة الثانيــة العب  )١(، تالهــا فــي المرتب

ــالفخر النتمــائي لهــذه الجامعــة   أ"ونــصها  ، تالهــا فــي  )٦٫٦١(بمتوســط حــسابي بلــغ   " شــعر ب
بمتوسـط حـسابي بلـغ    " والئي لهذه الجامعة مرتفع"ونصها ) ١٢(المرتبة الثالثة العبارة رقم   

ــارة رقــم    )٦٫٤٦( ــة بمعظــم منــسوبي الجامعــة   "ونــصها ) ١٣(، بينمــا جــاءت العب ــي قليل " ثقت
ننـي مـن منـسوبي    أخـرين  خبـر اآل أنادرا مـا   ) "١٥(،  والعبارة رقم     )٢٫١٠(بمتوسط حسابي بلغ    

ال تتطـابق قيمـي     "ونـصها   ) ١٤(، والعبـارة رقـم      )١٫٨٤(بمتوسـط حـسابي بلـغ       "  هذه الجامعـة  
فيمـا بلـغ   . خيرة على التوالي، في المراتب األ)١٫٥٨(بمتوسط حسابي بلغ " مع قيم الجامعة  

ن أويتــضح مــن هــذه النتيجــة  . درجــات) ٧(مــن ) ٥٫٧٥(المتوســط الحــسابي العــام للمحــور  
ــوم االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود          ــة التــدريس فــي كليــة العل أعــضاء هيئ

وقـد يكـون ذلـك نتيجـة لمـا توليـه            . اإلسالمية يتمتعون بوالء عال لمؤسستهم األكاديميـة      
وير المهنـي مـن     ، مثـل بـرامج التطـ      الجامعة من اهتمام ورعاية ألعضاء هيئة التـدريس فيهـا         



 

 
٢٤٤

درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االجتماعية 
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم

هللا بن محمد الوزرةعبدا. د

دورات ومــؤتمرات، إضــافة إلــى الحــوافز الماديــة التــي تقــدمها الجامعــة مثــل بــدل اســتخدام  
اسب اآللي، وبـدل التـدريس، وبـدل النـدرة لـبعض التخصـصات، وكـذلك تـوفير الـسكن                    حال

 فـي أن  ) م١٩٩٧(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة العتيبي والـسواط         . داخل الحرم الجامعي  
 .ديهم والء معياري مرتفع نحو المؤسسةعينة الدراسة ل

مــا درجــة االلتــزام التنظيمــي فــي مجــال المــسؤلية لــدى أعــضاء هيئــة   : الــسؤال الثــاني
التـدريس فـي كليـة العلــوم االجتماعيـة بجامعـة اإلمـام محمــد بـن سـعود اإلسـالمية مــن          

 وجهة نظرهم؟
ات المعياريـة    عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف        لإلجابة

لدرجة االلتزام التنظيمي في مجال المسؤولية لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلـوم              
االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن وجهــة نظــرهم، حــسب مــا    

 :يتضح من الجداول التالية
 )٥(جدول 

 ياالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازل
 إلجابات مجتمع الدراسة عن درجة االلتزام التنظيمي في مجال المسؤولية
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 ٤   ٥  ٥ ١٤٥ ت

١١ 

أحرص على 
حضور 

اجتماعات 
 .مجلس القسم

% ٢٫٥   ٣٫١  ٣٫١ ٩١٫٢ 
١ ١٫٠٧ ٦٫٧٢ 

 ٤   ١ ٣ ١٤ ١٣٧ ت

٣ 

من واجبي 
كعضو هيئة 
تدريس في 

الجامعة معرفة 
دوري 

وصالحياتي 
 .بدقة

% ٢٫٥   ٠٫٦ ١٫٩ ٨٫٨ ٨٦٫٢ 
٢ ١٫٠٢ ٦٫٧٠ 
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  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد
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 ٤   ٤  ١٣ ١٣٨ ت

١٥ 

أحرص على 
أداء المحاضرات 

الدراسية من 
بداية وقت 

المحاضرة حتى 
 .نهاية الوقت

% ٢٫٥   ٢٫٥  ٨٫٢ ٨٦٫٨ 
٣ ١٫٠٦ ٦٫٦٩ 

 ٤   ١ ٨ ٣٢ ١١٤ ت

٢ 

من واجبي أن 
أدعم زمالئي في 
فيما يقومون به 

من عمل 
 .بالجامعة

% ٢٫٥   ٠٫٦ ٥٫٠ ٢٠٫١ ٧١٫٧ 
٤ ١٫٠٧ ٦٫٥٣ 

  ٨  ١ ٤ ٣٠ ١١٦ ت

٥ 

إذا طلب مني 
المشاركة في 

اللجان 
فسافعل من 
أجل خدمة 
 .الجامعة

% ٥٫٠  ٠٫٦ ٢٫٥ ١٨٫٩ ٧٣٫٠  
٥ ١٫١٦ ٦٫٤٩ 

  ٨ ١ ٧  ١٧ ١٢٦ ت

٤ 

غبة في لدي الر
بذل جهد 

عظيم أكثر مما 
هو متوقع عادة 

ألساهم في 
 .نجاح الجامعة

% ٥٫٠ ٠٫٦ ٤٫٤  ١٠٫٧ ٧٩٫٢  
٦ ١٫٢٧ ٦٫٤٨ 

 ٨  ١ ٣  ٣٢ ١١٥ ت

١ 

مسؤوليتي 
كعضو هيئة 

تدريس التقيد 
باألنظمة 

والتعليمات التي 
تصدرها 
 .الجامعة

% ٥٫٠  ٠٫٦ ١٫٩  ٢٠٫١ ٧٢٫٣ 
٧ ١٫٤٠ ٦٫٤٢ 



 

 
٢٤٦

درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االجتماعية 
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم

هللا بن محمد الوزرةعبدا. د
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 ٤ ٨ ١ ٧ ٦ ٢٦ ١٠٧ ت

٩ 

إذا طلب مني 
المشاركة في 

مناقشة 
الرسائل العلمية 
لطالب القسم 

فإنني ال أتردد في 
 .الموافقة

% ٢٫٥ ٥٫٠ ٠٫٦ ٤٫٤ ٣٫٨ ١٦٫٤ ٦٧٫٣ 
٨ ١٫٥٣ ٦٫٢٠ 

 ٩ ٤ ٤ ٥ ٢١ ١٢ ١٠٤ ت

١٦ 

أبادر بتقديم 
المقترحات 

واألفكار التي قد 
تسهم في 
تطوير في 
 .الجامعة

% ٥٫٧ ٢٫٥ ٢٫٥ ٣٫١ ١٣٫٢ ٧٫٥ ٦٥٫٤ 
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  ٨ ٩ ١١ ١٨ ١٧ ٩٦ ت

١٢ 

أساهم في 
األنشطة التي 

تقدمها الجامعة 
لخدمة 
 .المجتمع

% ٥٫٠ ٥٫٧ ٦٫٩ ١١٫٣ ١٠٫٧ ٦٠٫٤  
١٠ ١٫٥٢ ٥٫٩٨ 

 ١٢ ١٢ ١٠ ٢٦ ٢٤ ١٣ ٦٢ ت

١٣ 

أبادر لتقديم 
انشطة فردية 

لخدمة المجتمع 
باسم الجامعة 

مثل 
المحاضرات 
 .العامة

% ٧٫٥ ٧٫٥ ٦٫٣ ١٦٫٤ ١٥٫١ ٨٫٢ ٣٩٫٠ 
١١ ١٫٩٩ ٥٫٠٤ 

  ٣ ٣٣ ٥٣ ٢٠ ١٥ ٣٥ ت

٨ 

أحرص على 
حضور مناقشة 

الرسائل العلمية 
لطالب القسم 
حتى وإن كانت 

 .مسائية

% ١٫٩ ٢٠٫٨ ٣٣٫٣ ١٢٫٦ ٩٫٤ ٢٢٫٠  
١٢ ١٫٥٠ ٤٫٧٣ 
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 ٧٥ ٨ ١٢ ٢١ ١٠ ٣ ٣٠ ت

٦ 

إن رشحت 
لعمل إداري في 
الجامعة فإنني 

ن أقبل أن أتولى ل
 .المهمة

% ٤٧٫٢ ٥٫٠ ٧٫٥ ١٣٫٢ ٦٫٣ ١٫٩ ١٨٫٩ 
١٣ ٢٫٣٥ ٣٫٠٨ 

 ٩٢ ٣٦  ١٤ ٣ ٩ ٥ ت

١٤ 

قلما أتواجد في 
المكتب وقت 

الساعات 
 .المكتبية

% ٥٧٫٩ ٢٢٫٦  ٨٫٨ ١٫٩ ٥٫٧ ٣٫١ 
١٤ ١٫٦٨ ٢٫٠٤ 

 ١١٣ ١٥ ١ ٢٠  ٤ ٦ ت

١٠ 

أتجنب حضور 
اجتماعات 

اللجان 
والمجالس إن 

نت دون كا
 .مقابل

% ٧١٫١ ٩٫٤ ٠٫٦ ١٢٫٦  ٢٫٥ ٣٫٨ 
١٥ ١٫٦٠ ١٫٨٤ 

 ١١٩ ١٧ ٤  ٤ ٤ ١١ ت

٧ 

أشك بقدرتي 
على القيام 

بأعمال مميزة 
من أجل خدمة 

 .الجامعة

% ٧٤٫٨ ١٠٫٧ ٢٫٥  ٢٫٥ ٢٫٥ ٦٫٩ 
١٦ ١٫٧٦ ١٫٨٠ 

 ١١٦ ٢٢ ١ ٦ ٥ ٥ ٤ ت

١٧ 

أوكل مهمة 
مراقبة الطالب 

أثناء االختبارات 
الء للزم

المحاضرين 
 .والمعيدين

% ٧٣٫٠ ١٣٫٨ ٠٫٦ ٣٫٨ ٣٫١ ٣٫١ ٢٫٥ 
١٧ ١٫٤٩ ١٫٧٠ 

 ٦٫٠٩ العام للمجال@ المتوسط

  درجات٧المتوسط الحسابي من @ 

 



 

 
٢٤٨

درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االجتماعية 
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم

هللا بن محمد الوزرةعبدا. د

، )١٫٧٠ – ٦٫٧٢( المتوســطات الحــسابية قــد تراوحــت مــابين إن) ٥ ( رقــميبــين الجــدول

حــرص علــى حــضور اجتماعــات مجلــس أ"ي تــنص علــى والتــ) ١١ (رقــمحيــث جــاءت الفقــرة 

 وقـد تكـون هـذه الفقـرة جـاءت           ،)٦٫٧٢(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ       " القسم

في المرتبة األولى نتيجة الحافز الذي تقدمه الجامعة ألعـضاء هيئـة التـدريس مقابـل حـضور       

ي وفـ . زام التنظيمـي جلسات القسم، مما يؤكد أهمية تقديم الحوافز لتعزيز مـستوى اإللتـ           

من واجبي كعضو هيئة تدريس في الجامعة       "ونصها  ) ٣( الفقرة رقم     جاءت المرتبة الثانية 

ــغ   " معرفــة دوري وصــالحياتي بدقــة   ــة    )٦٫٧٠(بمتوســط حــسابي بل ــة الثالث ، تالهــا فــي المرتب

حرص على أداء المحاضرات الدراسية من بداية وقت المحاضـرة  أ"ونصها  ) ١٥(الفقرة رقم   

" ونـصها   ) ١٧(، بينمـا جـاءت الفقـرة رقـم          )٦٫٦٩(بمتوسـط حـسابي بلـغ       " نهاية الوقت حتى  

 بالمرتبــة ."ثنــاء االختبــارات للــزمالء المحاضــرين والمعيــدين أكــل مهمــة مراقبــة الطــالب  أو

، ممــا يعنــي أن أعــضاء هيئــة التــدريس فــي الكليــة    )١٫٧٠(خيــرة وبمتوســط حــسابي بلــغ  األ

ــارات   ــدين والمحاضــرين، وقــد    يقومــون بمتابعــة أداء اختب هم بأنفــسهم دون إيكالهــا للمعي

يكون السبب هو تأكيد إدارة الكليـة علـى أن يقـوم أعـضاء هيئـة التـدريس بهـذه المهمـة                       

ــز روح         ــادة األكاديميــة فــي تعزي ــذلك، ويهــذا يُظهــر أهميــة دور القي بأنفــسهم ومتابعتهــا ل

 لمجــال المــسؤولية لعــام ا المتوســط الحــسابيأمــا .المــسؤلية لــدى أعــضاء هيئــة التــدريس 

لية تجــاه وحــساس بالمــسؤن اإلأويظهــر مــن خــالل هــذه النتيجــة  ). ٦٫٠٩ ( فقــد بلــغككــل

ــدى أعــضاء هيئــة التــدريس فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة         ــا ل المهمــة الوظيفيــة كــان عالي

بجامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية، وقـد تكـون هـذه نتيجـة طبيعيـة نظـرا الرتفـاع             

 إضـافة إلـى وجـود       .ليم لدى أعضاء هيئة التدريس، مما كون رقابة ذاتية لديهم         مستوى التع 

الحوافز التي عززت لديهم هذا الشعور، مع توفر القيـادة األكاديميـة الناجحـة التـي عملـت                  

وتتفــق هــذه الدراســة مــع مــا توصــلت إليــه دراســة      . علــى تنميــة روح الــشعور بالمــسؤولية  

 .)هـ١٤١٩العبادي، (

 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٤٩

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة االلتزام التنظيمـي لـدى             : لثالثاالسؤال  

أعــضاء هيئــة التــدريس فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود     

 - عـــدد ســـنوات الخدمـــة-الرتبـــة األكاديميـــة(اإلســـالمية تعـــزى إلـــى متغيـــرات الدراســـة 

 ؟)القسم

 : الفروق باختالف الرتبة األكاديمية-١

 )٦(دول رقم ج

 حادي لداللة الفروق في درجةتحليل التباين األ

 االلتزام التنظيمي لدى مجتمع الدراسة باختالف الرتبة األكاديمية
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 التعليق

بين 
 المجموعات

٤٫٦٣ ٢ ٩٫٢٦ 
 مجال الوالء

داخل 
 ٠٫٨٩ ١٥٦ ١٣٨٫٤٧ المجموعات

٠٫٠٠٦ ٥٫٢١ 
دالة عند 

 ٠٫٠١مستوى 

بين 
 المجموعات

مجال  ٠٫١٩ ٢ ٠٫٣٨
داخل  المسؤولية

 ٠٫٨٠ ١٥٦ ١٢٤٫٨٧ المجموعات
 غير دالة ٠٫٧٩٠ ٠٫٢٤

بين 
 المجموعات

الدرجة الكلية  ١٫٤١ ٢ ٢٫٨٣
لاللتزام 
داخل  التنظيمي

 ٠٫٧٦ ١٥٦ ١١٧٫٩٢ المجموعات
 غير دالة ٠٫١٥٧ ١٫٨٧

، ممـا يـشير     )مجـال المـسؤولية   (غيـر دالـة فـي       ) ف(ن قيمة   أ) ٦( الجدول رقم    من يتضح

ة بــين أفــراد المجتمــع فــي هــذا المجــال، تعــود       إحــصائيإلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة     

وقــد تكــون هــذه النتيجــة راجعــة ألن أعــضاء هيئــة التــدريس  . الخــتالف رتــبهم األكاديميــة

ف عمـل متـشابهة، فهـم تحـت قيـادة أكاديميـة واحـدة ويتلقـون حـوافز                   يعملون في ظـرو   
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درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االجتماعية 
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم

هللا بن محمد الوزرةعبدا. د

متشابهة بغض النظر عن رتبهم العلمية مما سـاعد علـى تنميـة احـساسهم بالمـسؤلية                 

 .بدرجة متساوية

، )مجال الـوالء ( في ٠٫٠١دالة عند مستوى ) ف(ان قيمة ) ٦(كما يتضح من الجدول رقم  

حــصائية بــين أفــراد المجتمــع فــي درجــة االلتــزام   مإممــا يــشير إلــى وجــود فــروق ذات داللــة   

ولمعرفـة مـصدر هـذه الفـروق        . التنظيمي في هذا المجال، تعود الختالف رتـبهم األكاديميـة         

 ):٧(تم استخدام اختبار شيفيه كما يظهر في الجدول رقم 

 )٧(جدول رقم 

 اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق في درجة االلتزام

 الء لدى مجتمع الدراسة باختالف الرتبة األكاديميةالتنظيمي في مجال الو

 
الرتبة 

 األكاديمية
المتوسط 
 الحسابي

 أستاذ
أستاذ 
مشارك

أستاذ 
 مساعد

 الفرق لصالح

 أستاذ  @  ٥٫٩٨ أستاذ
     ٥٫٤١ أستاذ مشارك
 أستاذ مساعد  @  ٥٫٩٠ أستاذ مساعد

  ٠٫٠٥تعني وجود فروق دالة عند مستوى           @ 

 :على النحو التالي ) ٠٫٠٥( فروق دالة عند مستوى وجود) ٧( من الجدول رقم يتضح

) أســتاذ مــشارك(توجــد فــروق دالــة فــي مجــال الــوالء بــين أفــراد المجتمــع برتبــة     -١

 وقـد يعـود     ).أسـتاذ (، وذلـك لـصالح أفـراد المجتمـع برتبـة            )أسـتاذ (وبين أفراد المجتمع برتبة     

ضى فتـرة أطـول داخـل الجامعـة ممـا رفـع درجـة        ذلك إلى أن من يحمل درجة أسـتاذ قـد أمـ    

 .الوالء لديه

) أســتاذ مــشارك(توجــد فــروق دالــة فــي مجــال الــوالء بــين أفــراد المجتمــع برتبــة     -٢

أســتاذ (، وذلــك لــصالح أفــراد المجتمــع برتبــة   )أســتاذ مــساعد(وبــين أفــراد المجتمــع برتبــة  

 ).مساعد
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يكونـون  قـد   )أسـتاذ مـساعد  (أعـضاء هيئـة التـدريس مـن رتبـة       وقد يرجع ذلـك إلـى أن        
 يجعلهــم ينخرطــون األمــر الــذي قــد إلثبــات جــدارتهم وكفــاءتهم فــي العمــل، متحمــسين

أعــضاء  أكثــر مــن  يرفــع مــن والئهــم لهــاممــابــشكل أكبــر فــي أنــشطة الكليــة والجامعــة، 
 .)أستاذ مشارك(هيئة التدريس من رتبة 

لتزام التنظيمي، مما يشير    غير دالة في الدرجة الكلية لال     ) ف( عام فإن قيمة     وبشكل
إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين أفــراد المجتمــع تعــود الخــتالف رتــبهم            

 وقـد تكـون هـذه النتيجـة راجعـة ألن أعـضاء هيئـة        .األكاديمية في درجة االلتزام التنظيمـي    
 التدريس يعملون في ظروف عمـل متـشابهة، فهـم تحـت قيـادة أكاديميـة واحـدة ويتلقـون حـوافز            

 الدراسة مع دراسة اإلبـراهيم      نتيجة هذه   وبذلك تختلف   . متشابهة بغض النظر عن رتبهم العلمية     
ــة التـــدريس بـــاختالف     ) ٢٠٠٣( ــديرات أعـــضاء هيئـ ــود اخـــتالف فـــي تقـ ــة  التـــي أشـــارت إلـــى وجـ الرتبـ

 .على جميع مجاالت الدراسة) كانت لصالح رتبة أستاذ(االكاديمية 
 :خدمة الفروق باختالف عدد سنوات ال-٢

 )٨(جدول رقم 
 تحليل التباين االحادي لداللة الفروق في درجة

 االلتزام التنظيمي لدى مجتمع الدراسة باختالف عدد سنوات الخدمة
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 ٠٫٨٧ ١٥٥ ١٣٤٫٦٨ المجموعات

٠٫٠٠٢ ٥٫٠٠ 
دالة عند 

 ٠٫٠١مستوى 

بين 
 المجموعات

٥٫٥٨ ٣ ١٦٫٧٤ 
مجال 

 المسؤولية
داخل 

 ٠٫٧٠ ١٥٥ ١٠٨٫٥١ المجموعات

٠٫٠٠٠ ٧٫٩٧ 
دالة عند 

 ٠٫٠١مستوى 
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الدرجة الكلية  ٤٫٦٣ ٣ ١٣٫٩٠
لاللتزام 
داخل  التنظيمي

 ٠٫٦٩ ١٥٥ ١٠٦٫٨٥ المجموعات
٠٫٠٠٠ ٦٫٧٢ 

 دالة عند
 ٠٫٠١مستوى 

 

 فــي مجــالي الــوالء   ٠٫٠١دالــة عنــد مــستوى   ) ف(ان قــيم ) ٨( رقــم  الجــدوليتــضح مــن  

والمسؤولية، وفي الدرجة الكلية لاللتزام التنظيمي، ممـا يـشير إلـى وجـود فـروق ذات داللـة         

 هـذين المجـالين، وكـذلك فـي        إحصائية بين أفراد المجتمع في درجة االلتزام التنظيمي فـي         

وللكــشف عــن مــصدر تلــك  . الدرجــة الكليــة لهمــا تعــود الخــتالف عــدد ســنوات خــدمتهم  

 ):٩(الفروق تم استخدام اختبار شيفيه حسب الجدول رقم 

 )٩(جدول رقم 

 اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق في درجة

 مةااللتزام التنظيمي لدى مجتمع الدراسة باختالف عدد سنوات الخد

عدد سنوات  المجال
ط  الخدمة
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ا

 

قل من أ
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 سنوات

 إلى ٥من 
 ١٠قل من أ

 سنوات

 إلى ١٠من 
قل من أ
  سنة١٥

 ١٥من 
سنة 
 فأكثر

 الفرق لصالح

 ٥قل من أ
 سنوات

٦٫٢٩    @ 
 ٥قل من أ

 سنوات
قل أ إلى ٥من 

 ١٠من 
 سنوات

٥٫٥٨      

 إلى ١٠من 
 ١٥قل من أ

 سنة
٥٫٨٢      

مجال 
 الوالء

 سنة ١٥من 
 فأكثر

٥٫٥٨      
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 لية

 سنة ١٥من 
 فأكثر

٥٫٩٣      

 ٥قل من أ
 سنوات

٦٫٤٣  @  @ 
 ٥اقل من 
 سنوات

قل أ إلى ٥من 
 ١٠من 

 سنوات
٥٫٦٠      

 إلى ١٠من 
 ١٥قل من أ

 سنة
٦٫٢٢      

الدرجة 
الكلية 
لاللتزام 
 التنظيمي

 سنة ١٥من 
 فأكثر

٥٫٧٦      

  ٠٫٠٥تعني وجود فروق دالة عند مستوى @ 

 :على النحو التالي) ٠٫٠٥(وجود فروق دالة عند مستوى ) ٩(يتضح من الجدول رقم 

 سـنة  ١٥مـن  (وق دالـة فـي مجـال الـوالء بـين أفـراد المجتمـع ذوي الخبـرة         توجد فر  -١

، وذلك لـصالح أفـراد المجتمـع        ) سنوات ٥قل من   أ(وبين أفراد المجتمع ذوي الخبرة      ) فأكثر

 ). سنوات٥قل من أ(ذوي الخبرة 

 إلـى  ٥من  (توجد فروق دالة في مجال المسؤولية بين أفراد المجتمع ذوي الخبرة             -٢

ــرة   )  ســنة فــأكثر ١٥ ســنوات، مــن  ١٠اقــل مــن    ٥اقــل مــن  (وبــين أفــراد المجتمــع ذوي الخب

  ). سنوات٥قل من أ(، وذلك لصالح أفراد المجتمع ذوي الخبرة )سنوات
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 إلـى  ٥من  (توجد فروق دالة في مجال المسؤولية بين أفراد المجتمع ذوي الخبرة             -٣

، وذلـك   ) سـنة  ١٥ إلـى اقـل مـن        ١٠مـن   (وبين أفراد المجتمع ذوي الخبـرة       )  سنوات ١٠قل من   أ

 ). سنة١٥قل من أ إلى ١٠من (لصالح أفراد المجتمع ذوي الخبرة 

أما في الدرجـة الكليـة لاللتـزام التنظيمـي فتظهـر فـروق دالـة بـين أفـراد المجتمـع ذوي            

وبين أفراد المجتمـع ذوي الخبـرة   )  سنة فأكثر١٥ سنوات، من ١٠ إلى اقل من ٥من  (الخبرة  

 وقـد   ). سـنوات  ٥اقـل مـن     (، وذلـك لـصالح أفـراد المجتمـع ذوي الخبـرة             )ت سـنوا  ٥اقل مـن    (

ــدارتهم       ــات جــ ــون متحمــــسين إلثبــ ــرة األقــــل يكونــ يرجــــع ذلــــك إلــــى أن أصــــحاب الخبــ

وكفــاءتهم فــي العمــل، وأحقيــتهم باالنتمــاء إلــى الكليــة والجامعــة، األمــر الــذي يرفــع مــن    

التـي  ) ٢٠٠٣( دراسـة اإلبـراهيم      وتتفق هـذه الدراسـة مـع      . مستوى االلتزام التنظيمي لديهم   

( أشارت الى وجود اختالف في تقـديرات أعـضاء هيئـة التـدريس بـاختالف سـنوات الخبـرة                     

التـي  ) ١٩٩٧(كمـا تتفـق مـع دراسـة العتيبـي والـسواط             . ) سـنوات  ١٠كانت لصالح اكثـر مـن       

 توصلت إلى أن الموظـف يتمتـع بـوالء تنظيمـي مرتفـع، كلمـا تقـدم فـي العمـر وازدادت مـدة                

 .خدمته في المؤسسة

 : الفروق باختالف القسم-٣

 )١٠(جدول رقم 

 تحليل التباين االحادي لداللة الفروق في درجة

  الدراسة باختالف القسممجتمعااللتزام التنظيمي لدى 
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 ٠٫٨٣ ١٥٤ ١٢٧٫٥٢ المجموعات
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 ٠٫٠١مستوى 
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بين 
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دالة عند 

 ٠٫٠١مستوى 
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 ٠٫٥١ ١٥٤ ٧٨٫٧٦ المجموعات

بين 
 المجموعات

الدرجة الكلية  ٧٫٩٢ ٤ ٣١٫٦٩
لاللتزام 
داخل  التنظيمي

 ٠٫٥٨ ١٥٤ ٨٩٫٠٦ المجموعات
٠٫٠٠٠ ١٣٫٧٠ 

دالة عند 
 ٠٫٠١مستوى 

 فــي مجــالي الــوالء   ٠٫٠١دالــة عنــد مــستوى   ) ف(أن قــيم ) ١٠(يتــضح مــن الجــدول رقــم    

ة بين أفراد المجتمع في درجـة االلتـزام         إحصائيوالمسؤولية، مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة         

وللكشف . مجالين، وكذلك في الدرجة الكلية لهما، تعود الختالف القسم        التنظيمي في هذين ال   

 ):١١(عن مصدر تلك الفروق تم استخدام اختبار شيفيه حسب الجدول رقم 

 )١١(جدول رقم 

 اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق في درجة

 االلتزام التنظيمي لدى مجتمع الدراسة باختالف القسم
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قسم التاريخ 
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 قسم التربية    @  ٥٫٨٤ قسم التربية
قسم 
       ٥٫٧٧ الجغرافيا

مجال 
 الوالء
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    @  ٥٫٨٥ النفس

قسم علم 
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 الفرق لصالح

قسم 
االجتماع 
والخدمة 
 االجتماعية

٦٫٥٨  @    

قسم 
االجتماع 
والخدمة 
 االجتماعية

قسم التاريخ 
 والحضارة

٤٫٧٤       

 قسم التربية    @  ٦٫١١ قسم التربية
قسم 
 ياالجغراف

قسم     @  ٦٫٣٢
 الجغرافيا

مجال 
المسؤ
 ولية

قسم علم 
 النفس

قسم علم     @  ٦٫٣٦
 النفس

قسم 
االجتماع 
والخدمة 
 االجتماعية

٦٫٣٢  @    

قسم 
االجتماع 
والخدمة 
 االجتماعية

قسم التاريخ 
 والحضارة

٤٫٧٩       

 قسم التربية    @  ٥٫٩٧ قسم التربية
قسم 

 جغرافياال
قسم     @  ٦٫٠٤

 الجغرافيا

الدرجة 
الكلية 
لاللتزام 
التنظي
 مي

قسم علم 
 النفس

قسم علم     @  ٦٫١٠
 النفس

  ٠٫٠٥تعني وجود فروق دالة عند مستوى @ 

 :على النحو التالي) ٠٫٠٥(وجود فروق دالة عند مستوى ) ١١(يتضح من الجدول رقم 

) لحـضارة التـاريخ وا  ( توجد فروق دالة في مجال الوالء بين أفراد المجتمع من قسم             -١

، وذلـــك لـــصالح أفـــراد )االجتمـــاع والخدمـــة االجتماعيـــة(وبـــين أفـــراد المجتمـــع مـــن قـــسم 

 .االجتماع والخدمة االجتماعية(المجتمع من قسم 
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) التاريخ والحـضارة ( توجد فروق دالة في مجال الوالء بين أفراد المجتمع من قسم    -٢

  ).التربية(د المجتمع من قسم ، وذلك لصالح أفرا)التربية(وبين أفراد المجتمع من قسم 

) التاريخ والحضارة( توجد فروق دالة في مجال الوالء بين أفراد المجتمع من قسم        -٣

علم (، وذلك لصالح أفراد المجتمع من قسم     )علم النفس (وبين أفراد المجتمع من قسم      

 ).النفس

ريخ التــا( توجــد فــروق دالــة فــي مجــال المــسؤولية بــين أفــراد المجتمــع مــن قــسم     -٤

، وذلــك لــصالح )االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة(وبــين أفــراد العينــة مــن قــسم  ) والحــضارة

 ).االجتماع والخدمة االجتماعية(أفراد المجتمع من قسم 

التــاريخ ( توجــد فــروق دالــة فــي مجــال المــسؤولية بــين أفــراد المجتمــع مــن قــسم     -٥

صالح أفراد المجتمع من قـسم      ، وذلك ل  )التربية(وبين أفراد المجتمع من قسم      ) والحضارة

 ).التربية(

التــاريخ ( توجــد فــروق دالــة فــي مجــال المــسؤولية بــين أفــراد المجتمــع مــن قــسم     -٦

، وذلـك لـصالح أفـراد المجتمـع مـن      )الجغرافيـا (وبـين أفـراد المجتمـع مـن قـسم          ) والحضارة

 ).الجغرافيا(قسم 

التــاريخ (ن قــسم  توجــد فــروق دالــة فــي مجــال المــسؤولية بــين أفــراد المجتمــع مــ   -٧

، وذلـك لـصالح أفـراد المجتمـع مـن           )علـم الـنفس   (وبـين أفـراد العينـة مـن قـسم           ) والحضارة

 ).علم النفس(قسم 

 توجــد فــروق دالــة فــي الدرجــة الكليــة لاللتــزام التنظيمــي بــين أفــراد المجتمــع مــن    -٨

، )عيـة االجتماع والخدمة االجتما(وبين أفراد المجتمع من قسم ) التاريخ والحضارة (قسم  

 ).االجتماع والخدمة االجتماعية(وذلك لصالح أفراد المجتمع من قسم 

 توجــد فــروق دالــة فــي الدرجــة الكليــة لاللتــزام التنظيمــي بــين أفــراد المجتمــع مــن    -٩

، وذلــك لــصالح أفــراد  )التربيــة(وبــين أفــراد المجتمــع مــن قــسم   ) التــاريخ والحــضارة(قــسم 

 ).التربية(المجتمع من قسم 
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هللا بن محمد الوزرةعبدا. د

روق دالــة فــي الدرجــة الكليــة لاللتــزام التنظيمــي بــين أفــراد المجتمــع مــن   توجــد فــ-١٠

، وذلـك لـصالح أفـراد       )الجغرافيـا (وبين أفراد المجتمـع مـن قـسم         ) التاريخ والحضارة (قسم  

 ).الجغرافيا(المجتمع من قسم 

 توجــد فــروق دالــة فــي الدرجــة الكليــة لاللتــزام التنظيمــي بــين أفــراد المجتمــع مــن    -١١

، وذلك لصالح أفراد )علم النفس (وبين أفراد المجتمع من قسم      ) ريخ والحضارة التا(قسم  

 ).علم النفس(المجتمع من قسم 

إن وجود فروق دلة إحـصائيا فـي درجـة االلتـزام التنظيمـي بـين األقـسام المختلفـة قـد                      

يكــون ســببه اخــتالف تعامــل القيــادة األكاديميــة لكــل قــسم التــي لهــا تــأثير مباشــر علــى      

كمــــا أن اخــــتالف التخــــصص . عــــاملين  ورغبــــتهم فــــي االلتــــزام نحــــو المنظمــــةتحفيــــز ال

األكــاديمي مــن قــسم آلخــر قــد يكــون لــه تــأثير علــى توجهــات أعــضاء هيئــة التــدريس نحــو  

 .الوالء والمسؤولية، وبالتالي االلتزام التنظيمي بشكل كلي

خـتالف فـي    التي أشـارت الـى وجـود ا       ) ٢٠٠٣(تتفق هذه الدراسة مع دراسة اإلبراهيم       و

، )كانت لـصالح التخـصص اإلنـساني   (تقديرات أعضاء هيئة التدريس باختالف تخصصاتهم      

  ( الثالـث تختلـف هـذه الدراسـة مـع دراسـة ىـسومرال      بينمـا  . على جميع مجاالت الدراسة

Sumrall III, 2006 (  التي توصلت لعدم وجود عالقة بين مستوى االلتزام التنظيمي وبعـض

 .المتغيرات الشخصية

@     @      @ 
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 :خالصة النتائج والتوصيات
 :النتائج -أ

ــة          ــدى أعــضاء هيئ ــزام التنظيمــي ل ــى التعــرف علــى درجــة االلت هــدفت هــذه الدراســة إل

التــدريس فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن     

ــدى  كمــا هــدفت إلــى التعــرف إلــى الفــروق فــي درجــة االلتــز     . وجهــة نظــرهم  ام التنظيمــي ل

ــوم االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود          ــة التــدريس فــي كليــة العل أعــضاء هيئ

).  القـــسم- ســـنوات الخدمـــة -الرتبـــة األكاديميـــة (اإلســـالمية وفقـــا لمتغيـــرات الدراســـة 

 :برزهاأوتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من 

ء هيئـة التـدريس فـي كليـة العلـوم        ن االلتزام التنظيمي في مجال الوالء لـدى أعـضا         أ -١

االجتماعية بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية كـان عاليـا، فهـم يتمتعـون بـوالء                      

) ٥٫٧٥(عال لمؤسستهم األكاديمية، حيث بلـغ المتوسـط الحـسابي العـام لمحـور الـوالء                 

 .درجات) ٧(من 

دريس فــي كليــة ن االلتــزام التنظيمــي فــي مجــال المــسؤولية لــدى أعــضاء هيئــة التــأ -٢

العلــوم االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية كــان عاليــا، ممــا يعنــي ان 

لــديهم احــساس عــال بالمــسؤلية تجــاه المهمــة الوظيفيــة، إذ بلــغ المتوســط الحــسابي          

 .درجات) ٧(من ) ٦٫٠٩(لمجال المسؤولية ككل 

دراسـة تعـود الخـتالف      ة بـين أفـراد مجتمـع ال       إحـصائي  عدم وجود فروق ذات داللـة        -٣

 .رتبهم األكاديمية في درجة االلتزام التنظيمي بشكل عام

بــين أفــراد مجتمــع الدراســة ) ٠٫٠١(ة عنــد مــستوى إحــصائي وجــود فــروق ذات داللــة -٤

 .تعود الختالف الرتبة العلمية في درجة االلتزام التنظيمي في مجال الوالء

اد مجتمـع الدراسـة تعـود الخـتالف         عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـين أفـر            -٥

 .رتبهم األكاديمية في درجة االلتزام التنظيمي في مجال المسؤولية
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بين أفراد مجتمع الدراسة فـي   ) ٠٫٠١( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -٦

 .درجة االلتزام التنظيمي بشكل عام تعود الختالف سنوات الخدمة

بين أفراد مجتمع الدراسة في     ) ٠٫٠١( عند مستوى     وجود فروق ذات داللة إحصائية     -٧

 .درجة االلتزام التنظيمي في مجال الوالء تعود الختالف سنوات الخدمة

بين أفراد مجتمع الدراسة في     ) ٠٫٠١( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -٨

 .درجة االلتزام التنظيمي في مجال المسؤولية تعود الختالف سنوات الخدمة

بين أفراد مجتمع الدراسة فـي  ) ٠٫٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        -٩

 .درجة االلتزام التنظيمي بشكل عام تعود الختالف القسم

بـين أفـراد مجتمـع الدراسـة        ) ٠٫٠١( وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى              -١٠

 .في درجة االلتزام التنظيمي في مجال الوالء تعود الختالف القسم

بين أفراد مجتمع الدراسة فـي  ) ٠٫٠١( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى     -١١

 .درجة االلتزام التنظيمي في مجال المسؤولية تعود الختالف القسم

 :التوصيات -ب

 :بناءا على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يقدم الباحث التوصيات االتية

ــة والمنافــسة       تطــوير معــايير الحــوافز والمكافــآ  -١ ت فــي الجامعــة بمــا يــضمن العدال

 .الشريفة مما يعزز روح االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس

 تعزيز دور رؤساء األقسام العلمية في كلية العلوم االجتماعية فـي رفـع مـستوى                -٢

ارة جبارية في القيـادة واإلد    إلحاقهم بدورات   إخالل  االلتزام لدى أعضاء هيئة التدريس من       

 .قسامعند تكليفهم برئاسة األ

 منح مزيد من الثقة والحرية األكاديميـة ألعـضاء هيئـة التـدريس فـي كليـة العلـوم                     -٣

 .االجتماعية مما يعزز االلتزام التنظيمي لديهم
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ــد مــن  تقــديم-٤ ــذليل مــا        مزي ــدريس وت ــة الت ــة ألعــضاء هيئ ــة والمعنوي  الحــوافز المادي

 لرفـع درجـة الـشعور بـالوالء للكليـة وكـذك          لمهنـي يواجههم من عقبات تواجه نمـوهم ا      

 .رفع درجة احساسهم بالمسؤولية

 توفبر التسهيالت والخدمات والتجهيزات األساسية لعضو هيئة في كلية العلـوم            -٥

االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود األسالمية  مثل المكاتـب المناسـبة، وأجهـزة               

يرها مما يجعل عضو هيئة التدريس يشعر بالتقـدير  الحاسب اآللي، ومواقف السيارات، وغ 

  .واإلحترام وبالتالي رفع درجة االلتزام التنظيمي لديه

 

@     @     @ 
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هللا بن محمد الوزرةعبدا. د

 :المراجع العربية
 االلتــزام الــوظيفي ألعــضاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــات االردنيــة، .)٢٠٠٣(  بـراهيم، عــدنان البــدري اإل -

 .١٢٥-١٢٠، ص ص )١٩(، العدد )٣(، مجلد سانية واالجتماعيةسلسلة العلوم االن: ابحاث اليرموك
كلية : ، عدنتصور الطلبة لشخصية األستاذ الجامعي الكفوء .)٢٠٠٠ (، عبد الواحد عبالرحمنأحمد -

 التربية
العالقـــة بـــين االنمـــاط القياديـــة التـــي يمارســـها مـــديرو المـــدارس    .)٢٠٠٦(الحراحـــشة، محمـــد عبـــود  -

 ومـستوى االلتـزام التنظيمـي للمعلمـين فـي مـدارس مديريـة التربيـة والتعلـيم فـي محافظـة الطفيلـة،            

 .٤١-١٣، ص ص )١(العدد  ،)٧(مجلد مجلة العلوم التربوية والنفسية، 

). ١( ط .المدارس  الوظيفي لدى المديرين والمعلمين فيقيم العمل وااللتزام. )٢٠٠٦(محمد  حمادات، -
 .دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع: عمان

 علـى الـوالء   العلميـة  األقـسام  لرؤسـاء  القياديـة  األنمـاط  أثـر  ).٢٠٠٣(اهللا  جـار  شـاكر  الخـشالي،  -

 مللعلـو  المجلـة األردنيـة   ،الخاصـة  األردنيـة  الجامعـات  فـي  التـدريس  ألعـضاء هيئـة   التنظيمـي 
 .١٥٢-١٢٤، ص ص ١، العدد ١٦، المجلد اإلنسانية العلوم -التطبيقية

تــأثير منــاخ الخدمــة فــي االلتــزام التظيمــي، دراســة ميدانيــة علــى    ). ٢٠١١. (الخــشروم، محمــد مــصطفى  -
مجلـــة جامعـــة دمـــشق للعلـــوم االقتـــصادية العـــاملين فـــي المعاهـــد التقنيـــة التابعـــة لجامعـــة حلـــب،  

 .١٩٩-١٦٩، ص ص )٣( العدد ،)٢٧(، المجلد والقانونية
 االلتـزام التنظيمـي وفاعليـة       .)١٩٩٦( والنعيمـي، فـالح تايـه        ؛ والنعيمـي، عـدنان تايـه      ؛خضير، نعمه عباس   -

مجلـة اتحـاد الجامعـات    دراسة مقارنة بين الكليات العلمية واالنسانية في جامعة بغـداد،    : المنظمة  
 .١٠٥ -٧٤، ص ص )٣٦(، العددالعربية

 العالقة بين االلتزام المهني وااللتزام التنظيمي والصراع،     .)٢٠٠٤(سير عبدالحكيم   الرجبي، محمد تي   -
، ١ العـدد  ١١، مجلـد  المجلة العربية للعلـوم اإلداريـة     دراسة مطبقة على مدققي الحسابات في اإلدارات،        

 .٦٥ -٣٧ص ص 

لـى العالقـة بـين     اثر ادراك األفراد للدعم التنظيمي كمتغير وسـيط ع      .)٢٠٠٠(ريان، عادل ريان محمد      -
، مجلـة البحـوث التجاريـة   دراسة ميدانية ، : االلتزام التنظيمي والوجداني وبعض المتغيرات الموقفية   

-١٣١  ص ، ص٢٠٠٠كليــة التجــارة ، جامعــة الزقــازيق ، المجلــد الثــاني والعــشرون، العــدد األول ، ينــاير    
١٥٩ . 

بكليـة   التدريس هيئة ألعضاء الوظيفي ضاوالر التنظيمي االلتزام). ١٩٩٩(عبد الفتاح .عادل سالمة، -
 .١٤٣- ١١١، الجزء األول، ص ص)٢٦(،العدد  التربية كلية مجلةشمس،  عين بجامعة التربية
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التنظيمـي فـي    أثر العالقات الوظيفيـة غيـر الرسـمية والـوالء        .)م١٩٩٨(الشهري، عبدالرحمن غرامة     -
أكاديميـة  . جـستير غيـر منـشورة، الريـاض    ، رسـالة ما األداء الوظيفي لدى العاملين في حرس الحدود  

 .نايف العربية للعلوم األمنية

سـة  الـوظيفي للعــاملين در  الرضـا  التنظيمـي و ء انتمـا  اال.)٢٠٠٨(مجيـد  ى عاصي،نايف علي؛ حـسين، هـد    -
 ).١٠(لعدد ا) ٣(.لمجلـد ا، قتـصاديةاالرية واداإللقادسية للعلوم امجلة لتقني، التعليم انية في هيئة اميد

 .سكندريةالدار الجامعية اال ،مبادئ السلوك التنظيمي ).٢٠٠٥ (اقي، صالح الدينعبد الب -

  .ة الدار الجامعي: القاهرة ،المنظمات السلوك الفعال في ).٢٠٠٤ (عبد الباقي، صالح الدين محمد -

 الوالء التنظيمي لمنـسوبي جامعـة الملـك         .)١٩٩٧( والسواط، طلق عوض اهللا      ؛العتيبي، سعود محمد   -
 .٦١-١١ص ، ص)٧(، العدد )١٩(، السنة  مجلة اإلداريعزيز والعوامل المؤثرة فيه،عبد ال

 :، الطبعـة الرابعـة، الريـاض    المدخل إلـى البحـث فـي العلـوم الـسلوكية     .)٢٠٠٦(العساف، صالح حمـد    -
 . مكتبة العبيكان

ــ مظلمن اــزاملتال ا ةــعالق). ٢٠٠٦( ماــح د يــغن ، ــديبيزلاي؛  ــعل دعــس ــزي،لعنا - ــ بم يـ ــ لع اكةرشاـ  نامليـ
ـــهوأثر ـــف اــ ـــقتحقي يــ ـــلبطمت ــ ـــودةلج اتاــ ـــواردللم ــ ـــمجل،  البــشريةــ ــقتال وادارةإل اةــ ـــلجامع، ادصاـــ  ةــ
 ١٦٠-١١٥ ص ص .)٦١ (ددلعا  ،يةرصـــلمستنا

ــادي لمــدير المدرســة وأثــره علــى االلتــزام التنظيمــي       .)هـــ١٤٣٠(الغامــدي، ســعيد محمــد    - ــنمط القي ال
رسـالة  . اإلداريـة للمعلمين بالمدارس الثانوية الحوميـة بمحافظـة جـدة باسـتخدام نظريـة الـشبكة        

 .كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. ماجستير غير منشورة

دراســـة :  تحليـــل العالقـــة بـــين الثقـــة التنظيميـــة و االلتـــزام التنظيمـــي .)٢٠١٠(فلـــيح، حكمـــت محمـــد  -
، مجلــة اإلدارة واالقتــصادقاعــد والرعايــة االجتماعيــة فــي مدينــة تكريــت،   اســتطالعية فــي دائرتــي الت 

 .٢٠٢ -١٦٦العدد الثالث والثمانون، ص ص 

ط  (،الـسلوك التنظيمـي فـي إدارة المؤسـسات التعليميـة      .)٢٠٠٥(فليه، فاروق؛ وعبد المجيد، الـسيد    -
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان).١

 .لتـــــــــــــــــــــزام التنظيمـــــــــــــــــــــياال) ه١٤٣٤(كــــــــــــــــــــردي، أحمـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــسيد   -

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/14997)   ٢-٢٥تـــــاريخ الزيـــــارة-
 )هـ١٤٣٤

دار  ، الطبعــة الثانيــة، عمــان،التطــوير التنظيمــي أساســيات ومفــاهيم حديثــة  .)٢٠٠٣(اللــوزي، موســى  -
 .ئل للنشر والتوزيعوا

ــد اهللا     - ــن عبـ ــراهيم بـ ــف، ابـ ــة  .)١٩٩٨(المنيـ ــتراتيجية اإلدارة اليابانيـ ــة اسـ ــاض، ١، الطبعـ ــة : الريـ مكتبـ
 .العبيكان



 

 
٢٦٤

درجة االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم االجتماعية 
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم

هللا بن محمد الوزرةعبدا. د
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The Degree of Organizational Commitment among Faculty Members in the 

College of Social Sciences at Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University

from Their Perceptions

Dr. Abdullah Ibn Muhammad Al-Wazrah 

Department of Educational Planning and Administration, College of Social 

Sciences, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract:

     The aim of this study is to identify the degree of organizational commitment  

in loyalty and responsibility areas among the faculty members of the College of 

Social Sciences at Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University from their 

perceptions. It also aims to investigate the impact of some variables on the 

degree of organizational commitment of the study population. Using the 

descriptive survey methodology, the researcher uses a measurement instrument 

to collect the data from the study population which consists of (225) of the 

faculty members. The study findings indicates that the degree of the 

organizational commitment in the area of loyalty among the study population is 

high. The degree of organizational commitment in the area of responsibility of 

the study population is also high. The results also shows that there are no 

significant differences among the study population in the degree of commitment 

related to the academic rank variable. While there are significant differences 

among them in the degree of organizational commitment related to the length of 

experience and academic department variables. Based on the study findings, the 

researcher suggests a number of recommendations. 

Keywords: organizational commitment, faculty, higher education, educational 

administration.
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 مقترح للتخطيط االستراتيجي المدرسينموذج  

 لمدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية
 
 خالد بن عبد العزيز الداود. د
 كلية العلوم االجتماعية    - قسم اإلدارة و التخطيط التربوي  

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 
 

 :ملخص البحث 
تخطيط االسـتراتيجي المدرسـي لمـدارس التعلـيم     بناء تصور مقترح لل  : هدف الدراسة 

ــا     العــــام فــــي المملكــــة العربيــــة الــــسعودية، تــــستفيد منــــه المــــدارس فــــي بنــــاء خططهــ
 .االستراتيجية المدرسية

المــنهج الوصــفي المــسحي، وتــم التوصــل لنتــائج الدراســة مــن خــالل     : مــنهج الدراســة 
 :الخطوات التالية

دراســة مجموعــة مــن نمــاذج التخطــيط االســتراتيجي وتحليلهــا وبيــان مزايــا كــل           •
نمــوذج، واإلضـــافة التــي يمكـــن توظيفهـــا فــي بنـــاء نمــوذج التخطـــيط االســـتراتيجي     

 .المدرسي
ــي    • ــتراتيجي المدرسـ ــيط االسـ ــوذج التخطـ ــاء نمـ ــورته   بنـ ــي صـ ــن   فـ ــاً مـ ــة، مكونـ األوليـ

 .مكونات رئيسية وأخرى فرعية
موعـــة مـــن الخبـــراء للتحكـــيم و االســـتفادة مـــن آرائهـــم  عـــرض النمـــوذج علـــى مج •

 .ومقترحاتهم في جولتين مستخدماً أسلوب دلفاي
 :نتائج الدراسة

تم التوصـل إلـى نمـوذج للتخطـيط االسـتراتيجي المدرسـي لمـدارس التعلـيم العـام فـي                     
 إلعــداد التهيئــة: المملكــة العربيــة الــسعودية مكــون مــن خمــس مكونــات رئيــسية هــي      

االسـتراتيجية،   الخطـة  للمدرسة، بناء  المستقبلية للمدرسة ، الصورة   ستراتيجيةاال الخطة
الخطــة االســتراتيجية المدرســية، وكــل مكــون رئيــسي       المدرســة، تقــويم  واقــع تحليــل

 .يتكون من عدد من المكونات الفرعية
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 مشكلة الدراسة: الفصل األول
 :لدراسةالتمهيد ل

     شــاع اســتخدام التخطــيط االســتراتيجي علــى نطــاق واســع فــي المؤســسات علــى  

اختالف أنواعها وأنشطتها وأهدافها في الحقبة األخيرة من القـرن العـشرين، و ذلـك ألنـه       

علـى رفـع   يؤدي إلى فهم واضح ألغـراض المؤسـسات مـن قبـل العـاملين، كمـا أنـه يـساعد                

مــستوى التعهــد وااللتــزام نحــو المؤســسة وأهــدافها، إضــافة إلــى أنــه يــؤدي إلــى إيجــاد إطــار   

 .مفاهيمي يقود ويدعم إدارة المؤسسات و توجيهها إلى صنع القرارات

أنــه يعمــل علــى تــوفير إطــار  و علــى أهميــة التخطــيط االســتراتيجي،  أبــو بكــر    ويؤكــد 

يزيـد مـن سـيطرة اإلدارة علـى المـوارد المتاحـة ويرشـد               مرشد لإلدارة  في اتخـاذ القـرارات،         

ــى دراســة العوامــل البيئيــة           ــه يــساعد عل ــود المفروضــة، كمــا أن ــصها فــي حــدود القي تخصي

وتــشخيص آثارهــا علــى المؤســسة وتحديــد القيــود التــي تفرضــها وتحديــد الفــرص المتاحــة  

ال أ التـأثير والقيـادة و  واستنباط أساليب التعامل معها، باإلضـافة إلـى أنـه يحقـق القـدرة علـى        

أنـــه يحقـــق إلـــى تكـــون قـــرارات المؤســـسة مجـــرد ردود أفعـــال لألحـــداث الجاريـــة، إضـــافة 

أبـو بكـر،    . ( اإلسـتراتيجية التنسيق بين مختلـف النـشاطات و االلتـزام بأهـداف المؤسـسة              

٢٧، ٢٠٠٩.(  

خــذ      والمنظمــات التربويــة علــى اخــتالف مــستوياتها اإلداريــة ســعت جاهــدة إلــى األ     

 إلى تحديد مسار العمـل ويعمـل علـى          الجنديبالتخطيط االستراتيجي ألنه يؤدي كما يقول       

  ).١٢١، ٢٠٠٢الجندي،  ( زيادة الكفاءة والفاعلية اإلدارية والتربوية

    وقد تبنت وزارة التربيـة والتعلـيم فـي المملكـة العربيـة الـسعودية األخـذ بـالتخطيط          

خطــيط لكافــة مــستوياتها اإلداريــة ســواء علــى مــستوى      رســمياً للتاًاالســتراتيجي أســلوب 

ــستوى       ــى مـ ــات أو علـ ــاطق والمحافظـ ــي المنـ ــيم فـ ــة والتعلـ ــوزارة أو إدارات التربيـ ــاز الـ جهـ

، ـهــ١٤٢٥المــدارس، حيــث أعــدت وزارة التربيــة والتعلــيم خطــة اســتراتيجية عــشرية عــام  
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اسـتراتيجية  إعداد خطـة  وجوب وعممت على المدارس بمختلف المراحل التعليمية على        

  )٥، ص هـ١٤٣٠وزارة التربية والتعليم، . ( هـ١٤٣٠مدرسية بداية من العام الدراسي 

 :مشكلة الدراسةالتعريف ب
إدراكا من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ألهميـة التخطـيط                  

التميــز فقــد  االســتراتيجي المدرســي ودوره فــي الوصــول بالمدرســة إلــى مــستوى عــال مــن      

عممت الوزارة على مدارس التعليم العام فـي المملكـة بكافـة مراحلـه بموجـب التعمـيم                  

 هـــ علــى إعــداد خطــة اســتراتيجية مدرســية مــدتها ٢٥/٦/٤٣٠ وتــاريخ ٢٤٣٢الـوزاري رقــم  

 .ن، ويتولى اإلشراف التربوي متابعة الخطط وتقويمهاان دراسياعام

 للمـــدارس، إال أنهـــا واجهـــت إلســـتراتيجيةا وقـــد قامـــت المـــدارس بإعـــداد الخطـــط     

صــعوبات كثيــرة مــن أهمهــا ضــعف نمــاذج التخطــيط االســتراتيجي المدرســي التــي تعتمــد     

عليها المـدارس فـي إعـداد خططهـا، وهـذا مـا أكدتـه الدراسـة االسـتطالعية التـي قـام بهـا                     

 %٩٠الباحث وشملت ثالثـين مدرسـة فـي مدينـة الريـاض، وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة أن                

مــن مـــديري المـــدارس يؤكـــدون أهميـــة وجــود نمـــاذج للتخطـــيط االســـتراتيجي المدرســـي   

 المدرسـية  اإلستراتيجيةمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم بحيث يتم إعداد الخطط   

 .في ضوئها

    لــــذا تتركــــز مــــشكلة الدراســــة فــــي ضــــعف النمــــاذج المــــستخدمة فــــي التخطــــيط  

 وهــذا مــا أكدتــه الدراســة تعلــيم العــام فـي المملكــة االسـتراتيجي المدرســي فــي مــدارس ال 

، وأن هنـــاك حاجـــة ماســـة لبنـــاء نمـــوذج للتخطـــيط  االســـتطالعية التـــي قـــام بهـــا الباحـــث 

 للمدرســة فــي ةســتراتيجاالســتراتيجي المدرســي يــتم االعتمــاد عليــه عنــد بنــاء الخطــة اإل   

 .مدراس التعليم العام في المملكة العربية السعودية

 :ةتساؤالت الدراس
 ما أهم نماذج التخطيط االستراتيجي، وما مزايا وعيوب كل نموذج ؟:  األولتساؤلال
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ــال ــانياست مــا المكونــات الرئيــسة لنمــوذج التخطــيط االســتراتيجي المدرســي       :ؤل الث

 المقترح ؟

 ما المكونات الفرعية لنموذج التخطيط االستراتيجي المقترح ؟ : ؤل الثالثاستال

قتـــرح للتخطـــيط االســـتراتيجي المدرســـي فـــي مـــدارس  وذلـــك بهـــدف بنـــاء نمـــوذج م

 .التعليم العام في المملكة العربية السعودية

 :أهداف الدراسة
 رئـــيس يتمثـــل فـــي بنـــاء نمـــوذج للتخطـــيط       تحقيـــق هـــدف      ســـعت الدراســـة إلـــى   

االستراتيجي المدرسي في مدارس التعليم العام في المملكـة العربيـة الـسعودية ويتفـرع       

 :داف أخرى فرعية هيعن هذا الهدف أه

الوقــوف علــى أهــم نمــاذج التخطــيط االســتراتيجي ومقارنتهــا ببعــضها لمعرفــة       .١

 .مزايا وعيوب كل نموذج واالستفادة من ذلك في بناء النموذج المقترح

تحديد المكونات الرئيسية والفرعية لنموذج التخطـيط االسـتراتيجي المدرسـي            .٢

 .العربية السعودية لمدارس التعليم العام في المملكة المقترح

 :أهمية الدراسة
 :األهمية العلمية 

توفير قدر من المعلومات والمعرفة عـن التخطـيط االسـتراتيجي المدرسـي تـساهم                  

 . في دعم المكتبات ومراكز األبحاث

 األهمية العملية
يمكــن أن تــستفيد وزارة التربيــة والتعلــيم فــي المملكــة العربيــة الــسعودية مــن    .١

توظيف هذا النموذج للتخطيط االستراتيجي المدرسي في إعداد الخطـط   هذه الدراسة في    

 . لمدارس التعليم العاماإلستراتيجية
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يمكــن أن يــستفيد فريــق التخطــيط المدرســي فــي كــل مدرســة مــن مـــدارس           .٢

 فـي ضـوء     اإلسـتراتيجية التعليم العام من هذا النموذج المقترح في تقويم خطـة المدرسـة             

 .يط االستراتيجي المدرسيهذا النموذج المقترح للتخط

ــد االحتياجــات التدريبيــة لفريــق         .٣ االســتفادة مــن هــذا النمــوذج المقتــرح فــي تحدي

 .التخطيط االستراتيجي المدرسي

 :حدود الدراسة
 :تقتصر هذه الدراسة على الحدود التالية

ــوعية  ــدود الموضـ ــدارس     : الحـ ــي لمـ ــتراتيجي المدرسـ ــيط االسـ ــوذج للتخطـ ــديم نمـ تقـ

 . المملكة العربية السعوديةالتعليم العام في

 .مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية : الحدود المكانية

أداة تطبيــق الدراســة الخاصــة بــآراء الخبــراء فــي نمــوذج  تطبيــق تــم  : الحــدود الزمانيــة

 .هـ١٤٣٣التخطيط االستراتيجي المدرسي في الفصل الدراسي الثاني عام 

 :مصطلحات الدراسة
 :يط االستراتيجي المدرسي التخط

 بأنه العملية التي يقوم فيهـا مـدير المدرسـة والمـشاركون لـه فـي          زينب الجبر عرفه      تُ

ــات،       ــراءات، والعمليـ ــوير اإلجـ ــة، وتطـ ــستقبل المدرسـ ــصور لمـ ــع تـ ــيط بوضـ ــة التخطـ عمليـ

والوســـائل الـــضرورية لتحقيـــق ذلـــك التـــصور المـــستقبلي فـــي الواقـــع، ومـــا يـــرتبط بـــه مـــن    

للمتغيــرات فــي البيئــة الداخليــة والخارجيــة المــؤثرة علــى العمــل المدرســي، مــن    اســتجابة 

 ).٤م، ص ٢٠٠٧، الجبر( خالل استخدام الموارد والمصادر بصورة أكثر فاعلية 

العمليـة  : والتعريف اإلجرائي للتخطيط االستراتيجي المدرسي في هذه الدراسة هـو             

ــا فريـــق التخطـــيط المد   ــالتها   اإلداريـــة التـــي يقـــوم بهـ ــة ورسـ ــد رؤيـــة المدرسـ رســـي لتحديـ

 .وأهدافها وبرامج العمل المناسبة التي تحقق هذه األهداف

@    @     @ 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني
 :اإلطار النظري

التخطيط : األولالموضوع   :يشتمل اإلطار النظري في هذه الدراسة على موضوعين           

ــي ــتراتيجي المدرسـ ــتراتيجي المدرســـي    حيـــثاالسـ  تـــم توضـــيح مفهـــوم التخطـــيط االسـ

مجموعـــة مـــن نمـــاذج التخطـــيط االســـتراتيجي والتـــي تـــم       : والموضـــوع الثـــاني وأهميتـــه، 

 .االستفادة منها في بناء نموذج التخطيط االستراتيجي المدرسي

 : المدرسي التخطيط االستراتيجي٢/١

 : مفهوم التخطيط االستراتيجي٢/١/١

يفــات ومفــاهيم التخطــيط االســتراتيجي تبعــاً لعــدة عوامــل مــن أهمهــا    تعــددت تعر    

 .طبيعة نشاط المنظمات وأهدافها ومدى الحريات الممنوحة لها

بأنه الجهد المنظم من صـياغة قـرارات         ) ٥، ص   م٢٠٠٣،  Brysonبرايسون  (     فيعرفه  

ؤســسة ومــا وتــصرفات أساســية تــشكل دلــيالً وتــضع إطــاراً لمــا ينبغــي أن تكــون عليــه الم  

بأنــه عبــارة عــن  ) ٢٣٠ ص م،٢٠٠٣،  Campbellكامبــل (تفعلــه ولمــاذا تفعلــه، كمــا عرفــه   

عمليات تنصب على تقرير أهداف المنظمة، وعلى التغيير في تلـك األهـداف، وعلـى المـوارد           

بأنـــه عمليـــة مـــستمرة لتـــصميم  ) ٨٨، ص ٢٠٠٣مـــصطفى، ( التـــي تـــستخدم، بينمـــا يعرفـــه  

 . المنظمةوتطوير خطط تشمل وظائف 

     وبــالنظر للتعريفــات الــسابقة يمكــن تعريــف التخطــيط االســتراتيجي بأنــه عمليــه         

ــة تقــوم علــى تغييــر وتحويــل العمــل فــي المنظمــة وفــق رؤيــة اســتراتيجية واضــحة            إداري

لتحقيــق األهــداف و الغايــات بكفــاءة وفاعليــة مــن خــالل مجموعــة مــن البــرامج و الخطــط  

 .التشغيلية

 :ستراتيجي المدرسيمفهوم التخطيط اال
    تعــددت تعــاريف التخطــيط االســتراتيجي فــي مجــال اإلدارة التربويــة بــشكل عــام،     

 :واإلدارة المدرسية بشكل خاص، ومن هذه التعريفات ما يلي
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التحليـــل الـــدقيق للوضـــع :      يعـــرف مـــدبولي التخطـــيط االســـتراتيجي المدرســـي بأنـــه 

ؤثرة علـــى المدرســـة، ممـــا يـــستدعيها إقـــرار  الـــراهن، والعوامـــل الداخليـــة والخارجيـــة المـــ 

 مجموعة من األهداف الرئيسة،

واألولويات التـي ينبغـي العمـل علـى تحقيقهـا، حتـى تتحقـق رؤيـة المدرسـة ورسـالتها                     

 وبذلك تترسخ القيم 

 عطيــة، ويتفــق معــه )١٤م، ص٢٠٠٣مــدبولي، ( األساســية والمعتقــدات التــي تــؤمن بهــا 

تـصور للمـستقبل قـائم علـى إدراك مـدير           : "مدرسـي بأنـه   فيعرف التخطيط االسـتراتيجي ال    

المدرسة للمتغيـرات المرتبطـة بالبيئـة الداخليـة، والخارجيـة فـي مدرسـته، بهـدف االنتقـال                   

من وضع المدرسة الحالي إلـى وضـع أفـضل متوقـع فـي المـستقبل، مـن خـالل تحليلـه للبيئـة                 

الكاملــة، والبعــد الزمنــي، وهدفــه  الداخليــة والخارجيــة للمدرســة؛ ليتميــز بالرؤيــة الــشاملة، و 

ليس مجرد اإلصالح أو التعديل بل التغيير الجذري، ليـضع مـدير المدرسـة أمـام تـصور مبـدع              

 فيعـرف التخطـيط االسـتراتيجي       بميـك ، كمـا يتفـق معـه         )٦١م، ص   ٢٠٠٨،  عطية( بفكره  

ة تــصور مــستقبلي يقــوم بــه مــدير المدرســة، والمعلمــون، مــن خــالل دراســ : "المدرســي بأنــه

البيئـة الداخليـة والخارجيـة وتحليلهــا، والتعـرف علـى نقـاط القــوة المتـوفرة لـدى المدرســة،         

ونقــاط الــضعف التــي تواجههــا، بوضــع الحلــول المناســبة لهــا لتحقيــق أهــداف المدرســة،        

  ).٤١م، ص ٢٠٠٣، بميك(واالنتقال من الوضع الحالي إلى وضع أفضل في المستقبل 

العمليــة اإلداريــة : طــيط االســتراتيجي المدرســي بأنــه    ممــا ســبق يمكــن تعريــف التخ

التــي يقــوم بهــا فريــق التخطــيط المدرســي لتحديــد رؤيــة المدرســة ورســالتها وأهــدافها           

 .وبرامج العمل المناسبة التي تحقق هذه األهداف

 :أهمية التخطيط االستراتيجي المدرسي
ار التـي يقـوم بهـا فـي             تتضح أهمية التخطيط االستراتيجي المدرسـي مـن خـالل األدو          

تحليل بيئة المدرسة الداخلية والخارجية، واالستفادة من مواطن القوة والفـرص المتاحـة             
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لتحقيق أهداف المدرسـة، ودوره فـي ضـبط بوصـلة العمليـات اإلداريـة والتربويـة بمـا يحقـق                      

 .أهداف المدرسة الحقيقية

ــن    ــل مـ ــار كـ ــد أشـ ــالع(     وقـ ــل (و  ) ٦، ص٢٠٠٤ي،جمـ ) ٢١،صم٢٠٠٣,Campbellكامبـ

إلــى مجموعــة مــن النقــاط التــي تــشير إلــى أهميــة     ) ١٢ م،ص ٢٠٠٣، mokselyموكــسلي ة(و

 :التخطيط االستراتيجي المدرسي يمكن إجمالها فيما يلي

ــة،         .١ ــع المدرسـ ــن واقـ ــالل الكـــشف عـ ــن خـ ــة مـ ــستقبل المدرسـ ــصور لمـ ــع تـ وضـ

 .وإمكاناتها، ومواردها المتاحة

و تحقيــق رســالة المدرســة وأهــدافها،  الوصــول بالمدرســة إلــى مــستوى عــالٍ نحــ   .٢

والعمــل علــى إحــداث التغييــر اإليجــابي المناســب لتحقيــق رســالة المدرســة نحــو الطــالب،    

 .والبيئة، والمجتمع

 .التركيز الدائم على القضايا األساسية ذات العالقة بواقع المدرسة ومستقبلها .٣

مدرسـة لتحـديات   التوصل إلى قرارات استراتيجية في األوقات التي تتعرض لها ال      .٤

 .داخلية أو خارجية محتملة في المستقبل

وضع إدارة المدرسة في موقع نشط ومتميز، يـتالءم مـع تغيـرات البيئـة بـشكل                 .٥

دائــم، و تطــوير الواقــع المدرســي لمواجهــة الــصعوبات التــي تعتــرض النجــاح والتفــوق فــي       

 .المدرسة

ــع      .٦ ــضاء المجتمـ ــين أعـ ــاون بـ ــة المـــشاركة والتعـ ــى أهميـ ــز علـ ــي، التركيـ المدرسـ

والعاملين، و المجتمع المحلي؛ وذلك لتحقيق أهداف المدرسة، والتأكيـد علـى مبـدأ وحـدة                

 . الفريق

يزود مديري المدارس بقاعدة لكيفية قياس التقدم، وتأسـيس آليـة للتغييـر عنـد           .٧

 .الحاجة

 .يزيد من اإلنتاجية والكفاءة والفاعلية .٨
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 بــالفكر الــرئيس لهــا، الــذي   يــزود التخطــيط االســتراتيجي المنظمــات التعليميــة   .٩

مهــا، فــإذا لــم تكــن    ويينفــع فــي تكــوين كــل مــن األهــداف، والخطــط، والــسياسات، وتق       

األهداف، أو الخطط، أو السياسات متماشية مع مالمح الفكر األسـاس لمنظمـة فالبـد مـن        

 .تعديلها

يم األداء، ويولد لدى مدير المنظمـة التعليميـة الـشعور بالقـدرة علـى الرقابـة، وتقـ           .١٠

والسيطرة على مستقبل المدرسة، فضالً عـن تـدعيم الـشعور بالعمـل الجمـاعي لتحقيـق              

 .األهداف العامة

 :نماذج التخطيط االستراتيجي
     Steinerنموذج ستينر 

حيــث يــرى  " النمــوذج الــوظيفي " هــذا النمــوذج الــذي يطلــق عليــه   Steinerيقــدم ســتينر 

ــه قابــل لالســتخدام فــي المنظمــات والمؤســس    نرســتي ات الربحيــة وغيــر الربحيــة نظــراً    أن

ــه         ــة للتعــديل والتغييــر حــسب ظــروف المنظمــة، باإلضــافة إلــى كون لتمتعــه بالمرونــة القابل

ــتراتيجي األساســـية   ــتينر  ، يـــشمل عناصـــر وعمليـــات التخطـــيط االسـ ويتكـــون نمـــوذج سـ

Steiner                للتخطيط االسـتراتيجي مـن مجموعـة مـن العمليـات تـتم مـن خـالل ثـالث مراحـل 

 )Bryson,2003,p.45(  :لتوالي هي على ا

وتنقـسم تلـك المرحلـة إلـى خطـوتين          : مرحلـة المقـدمات المنطقيـة       : المرحلة األولـي  

 : وثيقتين هما

 ويعنـى فيهـا بفهـم مـا     Planning For Planningالتخطـيط للتخطـيط   : الخطـوة األولـي  

يها مـن أفكـار     تريده اإلدارة العليا في المنظمة من التخطيط االستراتيجي واستيعاب ما لد          

وتوجهات والتحقق من كيفية سير عمليات التخطيط، حيث يتم فيها تحديد كيفية بدء           

ولين لهــذا الجهـد وتحديــد نـوع وحجــم المعلومـات األساســية التـي يتطلبهــا تطــوير     ؤالمـس 

 .وتنفيذ التخطيط

 : ز على جميع البيانات المتعلقة بـيدراسة الوضع الراهن، والترك: الخطوة الثانية



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٨١

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 التوقعـــــات الخاصـــــة باالهتمامـــــات الخارجيـــــة ومـــــاذا يريـــــد كـــــل مـــــن الـــــشركاء    @

 . والمستفيدين والمجتمع المحيط

 .المواصفات الداخلية لإلدارة العليا والوسطى والعمال@ 

 .معرفة أداء المنظمة في الماضي والحاضر ، والتنبؤ بالمستقبل@ 

ب القـوة والـضعف داخـل       يم الفرص والمخـاطر للبيئـة الخارجيـة فـي ضـوء جوانـ             وتق@ 

 .المنظمة

تتـضمن رصـد الوضـع الـراهن ثـم      :  مرحلـة تـشكيل الخطـط    ىوتـسم : المرحلـة الثانيـة  

 :وضع استراتيجيات تضم ما يلي 

 .األنشطة األساسية، واألهداف والسياسات@ 

عات التـــي تتفاعـــل مـــع األنـــشطة وتنظـــيم المـــصادر واالســـتفادة منهـــا فـــي المـــشر @ 

 .الرئيسية

 .تيجيات للبرنامج وذلك للوصول إلى أفضل الوسائل فاعليةوضع استرا@ 

ــذ        @  ــة تنفيــ ــل آليــ ــشكل كامــ ــصف بــ ــدى تــ ــطة المــ ــرامج متوســ ــط أو بــ ــوير خطــ تطــ

 . المتكاملةاإلستراتيجية

 .إعداد الخطط المتوسطة المدى@ 

 .إعداد الخطط القصيرة المدى التي تنفذ الخطط المتوسطة المدى@ 

 :التنفيذ والمراجعةوتعرف بمرحلة : لثةالمرحلة الثا

ويشمل التنفيذ جميع النـشطة اإلداريـة بمـا يتـضمنه مـن الدافعيـة والرقابـة والتقـويم،                   

ــأتي علــى قمــة      ؤباإلضــافة إلــى أن اهتمــام المــس    ــالخطط والنتــائج ي ولين فــي اإلدارة العليــا ب

 إليها المقدرة على إنتاج خطط جيـدة، ومـن ثـم مراجعـة مـا تحقـق مـن             ىالعوامل التي تعز  

 .ئج مع األهداف المرجوةنتا

 نماذج للطرق اإلجرائية التي يرى أنه يمكن ألي منظمـة           ة أربع Steinerوقد حدد ستينر    

 : إتباعها لتصميم وتنفيذ خطة استراتيجية على الواقع، كما يوضح ذلك الجدول التالي
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 النموذج الرابع النموذج الثالث النموذج الثاني النموذج األول

  صياغة الخطة-١
  توضيح إطار الخطة-أ
ــاتج -ب  توضـــــــــيح النـــــــ

 المتوقع
ــة  -ج ــد كيفيــــــ   تحديــــــ

مــــــن (تطــــــوير الخطــــــة
يفعل مـاذا؟ مـا الوقـت؟       
ــات   ــا المعلومـــــــــــــ مـــــــــــــ

 المطلوبة؟
 . تطوير المدخالت-٢
  التاريخ الماضي-أ
 االتجاهــات البيئيــة  -ب

 الرئيسية
  الفرص والمخاطر -ج
ــاط القـــــــــــــوة  -د  نقـــــــــــ

 والضعف
ـــ  قــــيم وحــــسابات -هــ

 المديرين
 يم بدالء األداءو تق-٣
   طلبات السوق-أ
  العوائد-ب
  تطوير المنتج-ج
  قوة العمل -د
ــيح -٤  توضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــتراتيجيات  االســــــــــــــــــــــ
 والسياسات الرئيسية 

  األسواق-أ
  المنتجات-ب
  التمويل-ج
  أصحاب العمل -د
  األسعار -هـ
  التكنولوجيا -ز
 تطوير خطة كاملة    -٥

 متوسطة المدى 

 بيـــان نـــوع المنظمـــة -١
 .التي تبغيها

 تحليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل -٢
 المستفيدين

  من هم ؟-أ
ــ -ب  ن كــــــــــف يمكــــــــ

 تقسيمهم
  لمــاذا يقبلــون علــى   -ج

 ناتج هذه المنظمات ؟
ــيحدث  -د ــل ســــــــ  هــــــــ

 تغيير؟ كيف؟
ـــ  مـــــــا مؤشـــــــرات  -هـــــ

حــــــدوث التغييــــــر فــــــي 
 األوضاع؟

 تحليــــــــــل ميــــــــــدان -٣
ــ ــه  العمـ ل الـــذي تقـــوم بـ

 المنظمة؟
  االتجاهات -أ
  الصراعات -ب
  العوائد المتوقعة -ج
ــا الفـــــــــــــــرص -٤  مـــــــــــــ

 والمخاطر المحيطة؟
ــا جوانــــب القــــوة  -٥  مــ

 والضعف في المنظمة؟
 مـــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــو  -٦

ــتراتيجيات  االســــــــــــــــــــــ
 المالءمة؟

 تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم -٧
 .االستراتيجيات البديلة

  تطوير األهداف -٨
 إعـــــــــداد الخطـــــــــط -٩

الكاملــــــــــــــة لتنفيــــــــــــــذ 
 تراتيجيات االس
  تطــــــــوير خطــــــــط -١٠

ــة فهــم حــديث   -١  تنمي
 للتخطيط االستراتيجي

ــري  -أ ــار النظــــــــ  اإلطــــــــ
 الوثيق بذلك

ــتثمارات -ب  االســـــــــــــــ
 اإلدارية

 جلــــسات النقــــاش -ج
 المتخصصة

 الزيــــارات الميدانيــــة -د
منظمـــــــــــــات التـــــــــــــي  لل

 تستخدمه
ــوة   -٢ ــاط القــ ــان نقــ  بيــ

 والضعف
 تحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد -٣

ــتراتيجيات  االســــــــــــــــــــــ
ــتفادة   ــة االســـــ وكيفيـــــ

 وتجنب المخاطر 
ــار  -٤   تقـــــــــديم اختيـــــــ

 االستراتيجيات 
 تنفيـــــــــذ الخطـــــــــط -٥

بالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبة 
 لالستراتيجيات الهامة

ــداف  -٦ ــياغة األهــــ  صــــ
 الجوهرية للمنظمة 

  الفلسفة واألهداف-أ
 األهـــداف الطويلــــة  -ب

  المدى
  مطالب السوق -ج
  العوائد-د
ــداد خطــــــــــط  -٧  إعــــــــ

 .مشتركة أخرى
  قوة العمل -أ
  التمويل -ب
  االمتيازات -ج

  أين نحن؟-١
  الفلسفة والتوجه-أ
  التمويل -ب
 إلــــــى أيــــــن نريــــــد أن -٢

 نصل؟
 توضـــــــــــيح مبـــــــــــدئي -أ

 لألهداف
ــدائل -ب  البـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلستراتيجية
تقــديم البــدائل فــي    -ج

ــوة    ــاط القـــــ ــوء نقـــــ ضـــــ
ــضوابط   ــضعف والــــ والــــ

 الراهنة
  هل يمكن الوصول     -٣

 إلى 
   قوة الدفع الراهنة-أ
 المطالب المتعلقـة    -ب

 بالنظم األساسية 
 المطالــب المتعلقــة  -ج

 باألفراد 
ــة  -د  المطالـــب المتعلقـ

 بالتمويل
  مــا االســتراتيجيات  -٤

 التي تستحق األهداف
 تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار  -أ

ــتراتي جيات االســــــــــــــــــــــ
واألهـــــداف فـــــي ضـــــوء   
القــيم اإلداريــة والوضــع  

 الراهن
 القرارات الختاميـة    -ب

 المتعلقة باألهداف
ــة  -ج  القــرارات الختامي

المتعلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 باالستراتيجيات
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 النموذج الرابع النموذج الثالث النموذج الثاني النموذج األول
ــرارات  -٦ ــد القــــ  تحديــــ

 .مستهدفةالراهنة ال
  األداء الضابط -٧
ــدورة  -٨ ــادة الــــــــ  إعــــــــ

 سنويا 

 الحاالت الطارئة 
 ترجمة الخطط إلى     -١١

 ميزانيات 
 . األداء الحاكم-١٢
 إعـــــــــادة الـــــــــدورة   -١٣

 سنويا 

  األداء الضابط -د
ـــ  إعـــــــادة الـــــــدورة -هـــــ

 سنويا
 

ــي  -٥ ــرارات التــ ــا القــ  مــ
يجـــــب اتخاذهـــــا حاليـــــا 
 ونسعى الوصول إليها؟

 الميزانيــــات قــــصيرة -أ
 المدى
  التنظيمــــــــــــــــــــــات  -ب

والقـــــــــرارات قـــــــــصيرة 
 المدى 

   الداء الضابط -٦
 إعــــــــــادة الــــــــــدورة  -٧

 سنويا

      Goodsteinنموذج جودستين 

يرى أصحاب هذا النموذج أنه ينطبق علـى المنظمـات الحكوميـة وغيـر الربحيـة، حيـث              

يتميز بقابليته للتطبيق والتنفيذ، إضافة إلى تركيـزه علـى القـيم باعتبارهـا الميثـاق األخالقـي          

المستقبلية، ويتكـون النمـوذج مـن عـدة عمليـات تمـر فـي               للمنظمة، وتركيزه على الصورة     

 )Davies,2007,p.151( :تسع مراحل، هي على التوالي 

 . مرحلة التخطيط للتخطيط-١

 . مرحلة تحديد القيم-٢

 . مرحلة صياغة الرسالة-٣

 . مرحلة بناء النموذج وتشمل تحليل األداء وتحليل الفجوات-٤

 . مرحلة وضع الخطة التنفيذية-٥

 . والخطط البديلةالطوارئ مرحلة إعداد خطط -٦

  . مرحلة التطبيق أو التنفيذ-٧

باإلضافة إلى مرحلتين مستمرتين تدخالن في جميـع مراحـل التخطـيط االسـتراتيجي          

 .)مراقبة البيئة، واعتبارات التطبيق(من التفكير إلى التنفيذ وهما 
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 عبد العزيز الداودخالد بن. د

    Foggنموذج فوج 

رئيسة لعناصر عملية التخطيط االستراتيجي تتكون يرى هذا النموذج أن المكونات ال    

 )Johnson, 2004, p.75( : في خمس مراحل هي على التوالي

أيـن نحـن اآلن ؟      : قاعـدة التخطـيط للوصـول إلـى اإلجابـة علـى سـؤال                : ىالمرحلة األولـ  

 : وتتضمن العمليات التالية 

 .ي للمنظمة تحليل الوضع الراهن لكل من الوضع الداخلي والوضع الخارج-١

 .اإلستراتيجية المبادئ تحديد -٢

 .اإلستراتيجية تحديد القضايا -٣

 . تحديد أولويات تلك القضايا-٤

أين نريد أن نكون ؟ : النتائج المرجوة للوصول إلى اإلجابة على سؤال       : المرحلة الثانية 

 .راتيجيةاإلست تحديد األهداف -٢. بناء الرؤية والرسالة-١: وتتضمن العمليات التالية

كيــف سنــصل إلــى هنــاك؟ وتتــضمن العمليــات : اإلجابــة علــى ســؤال : المرحلــة الثالثــة

 :التالية 

 . تحديد االستراتيجيات-١

 . تحديد البرامج واألنشطة-٢

ــة ال كيــف هــو وضــعنا ؟   : المراجعــة للوصــول إلــى اإلجابــة علــى ســؤال      : رابعــةالمرحل

 .وتتضمن عمليات نظام التغذية الراجعة

لشكل التـالي عمليـات كـل مرحلـة مـن مراحـل التخطـيط االسـتراتيجي عنـد                   ويمثل ا 

  Foggفوج 
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 قاعدة -١ مراحل
 التخطيط

 النتائج -٢
 المرجوة

 الوسائل -٣
  المراجعة-٥  التنفيذ-٤ الموصلة

 المكونات

تحليـــــل الوضـــــع @ 
 الراهن

ــع   تحليــــــــل الوضــــــ
 الداخلي 

ــع   تحليــــــــل الوضــــــ
 الخارجي

 المبــــــــــــــــــــــــــادئ@ 
  اإلستراتيجية

 ضايا األولويات ق@ 

 
 الرؤية والرسالة 

 
 
 

ــداف  األهــــــــــــــــــــ
  اإلستراتيجية

 
 االستراتيجيات

 
 
 
 

 البرامج 

 
 أهداف مفوضة 

 
 
 

 برامج مفوضة

 
 
 
 

ــذ   ــام التنفيـــ نظـــ
 والمراجعة 

 السؤال
ــن نريـــــــد أن   أين نحن اآلن؟ أيـــــ

 نكون ؟ 
كيــــف ستــــصل 

 إلى هناك؟ 
مــــــــــن ومــــــــــادا   
 يفترض يفعل؟

ــو   ــف هــــــــ كيــــــــ
 وضعنا؟ 

 ١٩٩٧ American society for training and development: نموذج 

يـــرى نمـــوذج الجمعيـــة األمريكيـــة للتـــدريب والتطـــوير أن خطـــوات عمليـــة التخطـــيط   

 )Bryson,2003,p.57( : االستراتيجي تتكون من سبع مراحل متتالية على النحو التالي 

  . تحديد مهمة المنظمة-١

  . التخطيط لوضع الخطة استراتيجيا-٢

تحليــل االســتراتيجي لكــل مــن البيئــة الخارجيــة ، والبيئــة الداخليــة ومــن ثــم بنــاء   ال-٣

 .مصفوفة الفرص والتهديدات، ونقاط القوة والضعف

 . بناء رؤية المنظمة-٤

ــات  -٥ ــد الغايـ ــتراتيجية تحديـ ــداف    اإلسـ ــد األهـ ــات، وتحديـ ــز علـــى المخرجـ  التـــي تركـ

 كمرامي تابعة للغايات 

  .لتطبيقية إعداد الخطط اإلجرائية ا-٦

 . متابعة األداء ومدي تحقق األهداف-٧
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 عبد العزيز الداودخالد بن. د

    Kaufmanنموذج كوفمان 

اسـم النمـوذج الـشامل، حيـث      Kaufmanيطلق على هذا النموذج، الذي تبناه كوفمان        

ــذي هــو أحــد أهــم عوامــل نجــاح التخطــيط          ــالمجتمع الخــارجي وال ــاز بــربط المنظمــة ب يمت

نظمات غير الربحية والمؤسسات التربوية      العديد من الم   تاالستراتيجي، ولذلك استخدم  

ــوذج، وينقـــسم نمـــوذج كوفمـــان    ــذا النمـ ــتراتيجي إلـــى ثالثـــ Kaufmanهـ  ة للتخطـــيط االسـ

: مستويات تنقـسم فيهـا عمليـات التخطـيط االسـتراتيجي، تلـك المـستويات هـي كالتـالي             

)Davies,2007,p.89( 

 : العمليات التاليةمستوى النظرة الكلية  ويتم في هذا المستوى : المستوى األول

 . تحديد فجوات المنظمة-١

  تحدد الرؤية الكلية للمنظمة، التي تحدد إلى أين تريد المنظمة الذهاب إليه ؟-٢

 صــياغة الرســالة، وهــي عبــارة عــن شــرح أكثــر تفــصيال وتحديــدا لمــضمون الرؤيــة       -٣

 .حيث يتبين فيها العناصر الرئيسية لتحقيق الرؤية

، والتي تعبر بشكل دقيق وبصيغة إجرائية ما ينبغي         تراتيجيةاإلس تحديد األهداف    -٤

 .الوصول إليه لتحقيق الرسالة ومن ثم الرؤية

 : مستوى التخطيط  ويشمل العمليات التالية: المستوي الثاني

والـذي يحـدد جوانـب القـوة والـضعف          ) Swot( تحليل الواقع وتشخيصه باسـتخدام       -١

  .والمخاطر الفرص المتاحة

  . األهداف بعيدة المدى تحديد-٢

 . تحديد األهداف اإلجرائية قريبة المدى مقسمة على سنوات الخطة-٣

  :مستوى التطبيق والتطوير  : المستوى الثالث

 . صياغة وبناء الخطة التنفيذية التي تحدد األهداف والوسائل-١

  . تحديد تاريخ البدء واالنتهاء وتقدير الكلفة-٢

 .فيذ والمتابعة تحديد مسؤوليات التن-٣
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 . تأمين مستلزمات تنفيذ الخطة من مواد ومتطلبات-٤

 . بدأ عملية التطبيق-٥

  . تقويم عملية التطبيق-٦

 . تحديد مدى الفاعلية والتغذية الراجعة لتطوير الخطة-٧

ومن خالل التحليل السابق يتبين من تنظيم عمليات التخطيط االسـتراتيجي لنمـوذج      

 :ي  ما يلKaufmanكوفمان 

 تميــز النمــوذج بتركيــزه علــى المــشاركة الــشاملة والتــي تــنعكس علــى جــانبين          -١

  .مهمين هما سالمة التخطيط وكفاءة التطبيق

 ال يوجد في النموذج مرحلة لإلعداد للتخطيط، أو بما يسميه كثير من المخططـين         -٢

 .التخطيط للتخطيط

عمليـة األولـي، باإلضـافة إلـى         في المرحلة األولى أصبحت عملية تحديد الفجوة هي ال         -٣

 .أن الرؤية تسبق الرسالة، وفي اعتقاد الباحث أن العملية تنظيميا عكس ما يراه كوفمان

 لم يكن هناك تفرقه في النموذج بين مرحلة التحليل االسـتراتيجي، والتـي تـسبق                -٤

 .ستراتيجيالرؤية، ومرحلة التخطيط اإل

 :الدراسات السابقة
 إلـى إنجـاز عمـل رئـيس تمثـل فـي بنـاء نمـوذج للتخطـيط              ١٩٩٤    سعت دراسة سـالم     

ــسلطان قــابوس وذلــك مــن خــالل          ــصاد فــي جامعــة ال ــة التجــارة واالقت االســتراتيجي لكلي

تحليل مجموعة من نماذج التخطـيط االسـتراتيجي، وتوصـلت الدراسـة إلـى نمـوذج مكـون            

وبناء الخطـة، وتتفـق     دراسة الواقع، وتحديد مجاالت الخطة،      : من ثالثة عناصر رئيسية هي    

هذه الدراسة مـع الدراسـة الحاليـة فـي أسـلوب بنـاء النمـوذج وذلـك بتحليـل مجموعـة مـن                 

نمــاذج التخطــيط االســتراتيجي، والتعــرف علــى أهــم الجوانــب اإليجابيــة و الــسلبية، بينمــا       

 .تختلف عنها في المجال ومنهج الدراسة ومجتمعها
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أعــدها فــي جامعــة بافلــك بالواليــات     والتــي  ١٩٩٤    كمــا ســعت دراســة عبــد الــرزاق     

ــد المنظمــات         ــى إيجــاد نمــوذج تطبيقــي للتخطــيط االســتراتيجي يفي المتحــدة األمريكيــة إل

 المتوسطة الحجم 

والصغيرة خاصة المنظمات غيـر الربحيـة و المنظمـات الحكوميـة، وتوصـلت الدراسـة             

ــاء نمــوذج للتخطــيط وتمــت تــسميته نمــوذج التخطــيط االســتراتيجي التطبي      ــذي  بن قــي، وال

مرحلة لتخطيط للتخطـيط، مرحلـة فحـص القـيم، مرحلـة          : تكون من مراحل متعددة هي      

صياغة الرسالة أو المهمة، مرحلة صياغة النموذج االستراتيجي لألعمـال، مرحلـة مراجعـة              

األداء، تحليـــل الفجـــوات، مرحلـــة التخطـــيط للظـــروف المتغيـــرة، مرحلـــة تكامـــل خطـــط    

ئيــة، وأخيــراً مرحلــة التنفيــذ، وهــذا النمــوذج يغلــب عبــى صــفة     العمــل، مرحلــة المراقبــة البي 

العموم حيث يمكن استخدامه فـي المنظمـات بـشكل عـام سـواء التربويـة منهـا أو غيـر                     

 .التربوية، الربحية أو غير الربحية

م فقد ركزت على بنـاء نمـوذج للتخطـيط االسـتراتيجي فـي            ٢٠٠١     أما دراسة مدبولي    

مــستوى : بيــة، وتوصــلت إلــى نمــوذج يتكــون مــن أربعــة مــستويات هــي البيئــة التعليميــة العر

المنظور المـستقبلي، ومـستوى التحليـل االسـتراتيجي لموقـف المدرسـة، ومـستوى تعيـين              

التوجهات المستقبلية للمدرسة، ومستوى التخطيط االستراتيجي، وتتفق دراسة مدبولي         

هـ بأنها جميعاً تهدف إلى     ١٤٣٠ا   ودراسة الكريد  ٢٠٠٦مع الدراسة الحالية ودراسة العوين      

بنــاء نمــوذج للتخطــيط االســتراتيجي فــي المجــال التعليمــي، إال أنهــا جميعــاً تختلــف عــن           

الدراسة الحالية؛ وذلك أن دراسة مـدبولي سـعت إلـى بنـاء نمـوذج للتخطـيط االسـتراتيجي                   

فقد سـعت   م  ٢٠٠٦لمدارس التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة، أما دراسة العوين           

إلــى بنــاء نمــوذج تطبيقــي إلدارة عمليــات التخطــيط االســتراتيجي للتعلــيم العــام بالمملكــة 

العربيــة الــسعودية ؛ فقــد أخــذ النمــوذج المقتــرح صــفة العمــوم ليــشمل التخطــيط للتعلــيم  

ـــ فهـــدفت إلـــى بنـــاء نمـــوذج  ١٤٣٠بـــشكل عـــام ولـــيس للمـــدارس، أمـــا دراســـة الكريـــدا   هـ

ــيط للمـــدارس األهليـــة    ــسعودية، ومعلـــوم أن التخطـــيط      للتخطـ ــي المملكـــة العربيـــة الـ فـ
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للمــدارس األهليــة تختلــف عــن المــدارس الحكوميــة فــي كثيــر مــن أهــدافها وعملياتهــا،           

فالمــدارس األهليــة تهــدف إلــى تحقيــق الــربح المــادي بجانــب األدوار التربويــة والتعليميــة لــذا 

راسـة الحاليـة فقـد سـعت      يختلف التخطيط لها عن التخطيط للمدارس الحكومية، أما الد        

إلــى بنــاء نمــوذج للتخطــيط االســتراتيجي لمــدارس التعلــيم العــام فــي المملكــة العربيــة           

السعودية، كما أن الدراسات األربع اآلنفة الـذكر تختلـف فيمـا بينهـا فـي مـنهج الدراسـة و             

لي األدوات المستخدمة، إال أن الباحث قد استفاد من هذه الدراسات في بنـاء النمـوذج الحـا                

 . للتخطيط االستراتيجي لمدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية

 

@    @     @ 
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  وإجراءاتهامنهج الدراسة: الفصل الثالث
 الــذي يهــتم  المــسحيالمــنهج المــستخدم فــي هــذه الدراســة هــو المــنهج الوصــفي         

ة، حيـث يـصف الظـاهرة    بدراسة الظاهرة كما هي في الواقع، ويعبر عنها إما بطريقة كيفي   

محل الدراسة، ويوضح خصائصها، أو بطريقة كميـة، ويوضـح مقـدارها أو حجمهـا، ودرجـة                 

 ).٢١٩،ص١٩٩٧عبيدات، . ( ارتباطها مع الظواهر األخرى

 )أسلوب دلفاي ( أسلوب أداة الدراسة 
     يعتمــد أســلوب دلفــاي البحثــي علــى االســتفادة مــن آراء مجموعــة مــن الخبــراء فــي      

 البحث الحالي، وقد شملت المراحل اإلجرائية لتنفيذ هذا األسلوب في هذا البحـث              موضوع

 :على الخطوات التالية

اختيــار مجموعــة مــن الخبــراء تتناســب مــؤهالتهم وخبــراتهم وطبيعــة البحــث،    .١

واالتفـــاق معهـــم علـــى المـــشاركة فـــي البحـــث و تزويـــد الباحـــث بـــآرائهم حـــول موضـــوع    

 الدراسة، 

وليــة لمكونــات نمــوذج التخطــيط االســتراتيجي المدرســي     أعــد الباحــث قائمــة أ   .٢

المقتــرح مــن خــالل تحليــل مجموعــة مــن نمــاذج التخطــيط االســتراتيجي، وعرضــها علــى       

ــة االطــالع علــى          الخبــراء المــشاركين فــي الدراســة مــن خــالل جــولتين يــتم فــي كــل جول

 .آرائهم وتحليلها إحصائيا ًوتعديل النموذج وفق آرائهم ومقترحاتهم

م الباحث ما توصل إليه من آراء نهائية للخبراء في بناء نموذج التخطـيط              استخد .٣

 .االستراتيجي المدرسي المقترح

 :مجتمع الدراسة
     وفقــاً ألســئلة الدراســة وأهــدافها فقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن مجموعــة مــن       

ت،  خبيـراً مـوزعين علـى ثـالث فئـا          ٤٥الخبراء المهتمين بالتخطيط االستراتيجي وعددهم      

األولـى فئــة األكــاديميين وهــم أعــضاء هيئــة التـدريس فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود   

اإلسالمية قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، وجامعة الملك سـعود قـسم اإلدارة التربويـة              
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 عضو هيئة تدريس، والفئة الثانية مشرفي التخطيط التربوي بوزارة التخطـيط           ١٥وعددهم  

 مـشرفاً تربويـاً، الفئـة الثالثـة مـديري المـدارس            ١٥ة والتعلـيم وعـددهم      التربوي بوزارة التربيـ   

 . مديرا١٥ًوعددهم 

 تقريبـاً، ويوضـح الجـدول    %٧٨ خبيراً فـي الجولـة األولـى أي بنـسبة           ٣٥    شارك منهم   

 .التالي خصائص الخبراء المشاركين في بناء نموذج التخطيط االستراتيجي المدرسي

 ئص الخبراء وفقاً لطبيعة عملهميوضح خصا ) ١( جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد طبيعة العمل

 %٢٣ ٨ أعضاء هيئة التدريس

 %٣٧ ١٣ مشرفو التخطيط التربوي

 %٤٠ ١٤ مديرو المدارس

 %١٠٠ ٣٥ المجموع

يالحــظ مــن الجــدول الــسابق أن الخبــراء المــشاركين فــي الدراســة يتوزعــون وفقــاً         

) %١٨(، حيــث شــارك أعــضاء هيئــة التــدريس بنــسبة لطبيعــة عملهــم إلــى نــسب متفاوتــة

، ) %٣١(فيمـا شـارك مـديرو المـدارس بنـسبة      ) ٢٩(بينما شارك مشرفو التخطيط بنـسبة       

ويعـــود هـــذا االخـــتالف فـــي نـــسبة المـــشاركة إلـــى الـــشعور بأهميـــة المـــشكلة و الحاجـــة   

ي بـصفة خاصـة،   الميدانية لها و أثرها اإليجابي علـى تطـوير الميـدان التربـوي عامـة والمدرسـ           

حيث شعر بذلك مشرفو التخطيط التربوي و مـديرو المـدارس بحكـم عملهـم و قـربهم                   

 المدرسـية   اإلستراتيجيةمن تلمس الصعوبات التي تواجهها المدارس عند إعداد الخطط          

 .وتقويمها
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 :خصائص خبراء الدراسة وفقاً لمؤهالتهم
 لعلمييوضح خصائص الخبراء وفقاً لمؤهلهم ا ) ٢( جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 %٤٦ ١٦ دكتوراه

 %٤٠ ١٤ ماجستير

 %١٤ ٥ بكالوريوس

 %١٠٠ ٣٥ المجموع

يتضح من الجدول السابق ارتفاع نسبة حملة شهادة الدكتوراه من خبـراء الدراسـة              

، أي أن  )%٤٠( يلــيهم حملــة شــهادة الماجــستير بنــسبة    ) %٤٦(حيــث بلغــت نــسبتهم  

 وهي نسبة عالية تؤكد تميز الخبـراء الـذين تـم      %٨٦من يحمل مؤهالت عليا بلغت      نسبة  

 .اختيارهم للمشاركة بآرائهم في بناء نموذج التخطيط االستراتيجي المدرسي

 :أدوات الدراسة
مــا المكونــات الرئيــسة  :      أداة الدراســة هــي االســتبانة لإلجابــة علــى ســؤال الدراســة  

االســـتراتيجي المدرســـي، وتـــم بناؤهـــا بعـــد دراســـة وتحليـــل والفرعيـــة لنمـــوذج التخطـــيط 

مجموعـــة مـــن نمـــاذج التخطـــيط االســـتراتيجي، اســـتخلص الباحـــث منهـــا مجموعـــة مـــن   

ــة ، ثــم تــم عرضــها علــى           ــة والتــي تناســب المنظمــات التربوي ــات الرئيــسة والفرعي المكون

 مكـون   مجموعة من الخبراء في جولتين، طُلب مهم في كل جولة بيان درجة أهمية كل             

رئيسي و فرعي ومدى قابليته للتطبيـق فـي المجـال التربـوي، و إضـافة أو حـذف أو تعـديل مـا             

 .يراه الخبير مناسباً

 .    وبلغ عدد المشاركين في الجولة األولى خمسة وثالثون خبيراً

 :أساليب المعالجة اإلحصائية

معالجــة اســتخدم الباحــث التكــرارات و النــسب المئويــة و المتوســط الحــسابي فــي      

 .بيانات الدراسة
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  تحليل النتائج وتفسيرها:الفصل الرابع
لإلجابة على سؤال الدراسة األول مـا أهـم نمـاذج التخطـيط االسـتراتيجي، ومـا مزايـا                      

 وعيوب كل نموذج؟

قــام الباحــث باســتعراض مجموعــة مــن نمــاذج التخطــيط االســتراتيجي فــي اإلطــار          

 :النظري وهي 

 ونمــوذج fogg ج ونمــوذج فــو  godstenمــوذج جودســتين   ون steinerنمــوذج ســتينر  

، فأشـــار إلـــى Kaufman كوفمـــان  و نمـــوذجالجمعيـــة األمريكيـــة للتخطـــيط االســـتراتيجي 

تعريــف كــل نمــوذج وتوضــيح المكونــات الرئيــسة و الفرعيــة لــه، وفيمــا يلــي عــرض تحليلــي  

السـتفادة منهـا فـي      ألهم الجوانب اإليجابية التي اشتملت عليها هذه النماذج والتي أمكن ا          

 :بناء نموذج التخطيط االستراتيجي المدرسي

 : ١٩٧٩ Steinerنموذج ستينر 

 للتخطــيط االســتراتيجي مــن مجموعــة مــن العمليــات تــتم مــن    يــشتمل هــذا النمــوذج 

 :خالل ثالث مراحل هي على التوالي 

 المرحلـة إلــى خطــوتين  هــذهوتنقـسم  : مرحلـة المقــدمات المنطقيــة  : ىالمرحلـة األولــ 

 : وثيقتين هما

ــيط   ــيط للتخطـ ــراهن  والتخطـ ــع الـ ــة الوضـ ــة  : ثانيـــةالمرحلـــة ال،  دراسـ ــسمي مرحلـ وتـ

إعـداد الخطـط    ، ف سـتراتيجيات   االرصد الوضـع الـراهن ثـم وضـع           تتضمن: تشكيل الخطط   

 .وتعرف بمرحلة التنفيذ والمراجعة: لثةالمرحلة الثا،  القصيرةوالمتوسطة 

 :ما يليومن أهم إيجابيات وسلبيات النموذج 

فكــر التخطــيط االســتراتيجي فــي عقــده الثــاني حيــث ال يــزال     ل اســتمرار هــوالنمــوذج 

 عن التركيز على الرؤية مـن خـالل سـبر أغـوار الـزمن البعيـد، بـل ينظـر إلـى التخطـيط                       بعيداً

 .الطويل المدى لتحقيق األهداف الطويلة األجل من خالل خطط قصيرة المدى وحسب
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بـــين وضـــوح الـــدور المنطقـــي للبـــدايات كناحيـــة إيجابيـــة  ومـــن حيـــث إدارة عملياتـــه يت

للنموذج، باإلضافة إلى تركيـزه علـى تحليـل القـوى والـضعف والفـرص والمخـاطر مـن خـالل                     

د منهـا فـي الوصـول إلـى     المنظمـة، والتـي يمكـن أن يـستف    لالمشاركة الداخلية أو الخارجية  

 جهـة أخـرى فـيمكن مالحظـة       ، ومـن   )٢٢٦، ص   ٢٠٠٦العوين،  ( لتحليل االستراتيجي   انتائج  

أن تنظــيم عمليــات التخطــيط االســتراتيجي فــي هــذا النمــوذج قــد يعتريهــا جوانــب قــصور،    

حيـــث أدرج النمـــوذج مـــرحلتين مهمتـــين فـــي مرحلـــة واحـــدة وهـــي التخطـــيط للتخطـــيط    

 :ودراسة الوضع الراهن ، وهذه فيها عدة جوانب 

تعداد للتخطيط التي ينبغي     أن التخطيط للتخطيط عملية من عمليات مرحلة االس        -١

أن يصاحبها عمليات أخرى لـم يتطـرق إليهـا النمـوذج تعطـي مؤشـرا عـن إمكانيـة تطبيـق                      

التخطيط االستراتيجي في المنظمة مثل فهم القيادات لتطبيقات التخطيط االستراتيجي        

 .وتدرب مديري اإلدارات على عملياته وكيفية مشاركتهم فيه

 للمنظمــة مــن خــالل خطــوة التخطــيط وهــي جــزء مــن   وضــع دراســة األداء الماضــي-٢

 .دراسات التحليل االستراتيجي والتي تشمل الوضع الراهن

  . لم تخلص دراسة الوضع الراهن إلى تحديد رسالة المنظمة-٣

ــدا للقـــضايا   -٤ ــتراتيجية ال يوجـــد فـــي النمـــوذج تحديـ ــا الغايـــات  اإلسـ  التـــي تنبثـــق منهـ

 . االستراتيجيات البديلة وتبني عليهااإلستراتيجيةواألهداف 

 تركيــز النمــوذج علــى دوران عمليــة التخطــيط االســتراتيجي بــشكل ســنوي دون    -٥

متابعــة األثــر لفتــرة طويلــة، وقــد يكــون الــسبب أن توجــه النمــوذج لخطــط تنفيذيــة قــصيرة   

 .المدى تتبع خطط متوسطة المدى

 :  godstenنموذج جودستن 

 :التوالي تسع مراحل، هي على اشتمل النموذج على 

 ، ثــممرحلــة صــياغة الرســالة، ف مرحلــة تحديــد القــيم، ثــممرحلــة التخطــيط للتخطــيط

 مرحلــة وضــع الخطــة  ،ثــممرحلــة بنــاء النمــوذج وتــشمل تحليــل األداء وتحليــل الفجــوات    



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٩٥

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 مرحلــة ،و أخيــراً والخطــط البديلــة  الطــوارئ مرحلــة إعــداد خطــط   ، وبعــد ذلــك التنفيذيــة

 إلى مرحلتين مستمرتين تدخالن في جميع مراحـل التخطـيط   باإلضافة،  التطبيق أو التنفيذ  

 .)مراقبة البيئة، واعتبارات التطبيق(االستراتيجي من التفكير إلى التنفيذ وهما 

 :ومن أهم إيجابيات وسلبيات هذا النموذج ما يلي

 . نظم النموذج بناء الرسالة بعد تحديد القيم، وهو تصور إيجابي للنموذج-١

ــوذج  -٢ ــز النمـ ــرة  ركـ ــى النظـ ــتراتيجية علـ ــي    الـــشاملة اإلسـ ــه فـ ــن حدوثـ ــا يمكـ لكلمـ

  .مرونة الخطة للبدائل الممكنةمع ، المستقبل القريب

النمـوذج بالتحليـل االسـتراتيجي الكامـل الـذي يـشمل            لم يظهر االهتمـام فـي هـذا          -٣

البيئة الداخلية والخارجية حيث اكتفي بالمراقبة مع التركـز علـى القـيم مـن خـالل إطـالق                   

 .اسمها على مرحلة من مراحل التخطيط االستراتيجي

 لــم يتطــرق النمــوذج إلــى عمليــات أخــرى تــسبق التخطــيط للتخطــيط مثــل فهــم       -٤

القيادات لتطبيقات التخطيط االستراتيجي وتـدرب مـديري اإلدارات علـى عملياتـه وكيفيـة            

 . مشاركتهم فيه

ــضايا  -٥ ــد القـ ــد لتحديـ ــتراتيجية ال يوجـ ــق  – اإلسـ ــي تنبثـ ــداف    التـ ــات واألهـ ــا الغابـ منهـ

 . عمليات تذكر– وتبني عليها االستراتيجيات واالستراتيجيات البديلة اإلستراتيجية

ــويم تحقيـــــق األهـــــداف والغايـــــات   تطـــــرق النمـــــوذج إلـــــى  لـــــم ي-٦  دور قيـــــاس وتقـــ

 . والمؤشرات التي تحقق ذلكاإلستراتيجية

المرونة أثناء اإلعـداد     لم يركز النموذج على أهمية التغذية الراجعة حيث اكتفي ب          -٧

 .من خالل ما تتوصل إليه عملية مراقبة البيئة واعتبارات التطبيق

  :١٩٩٤ Foggنموذج فوج 

 : :تكون النموذج من أربع مراحل هي

أيـن نحـن اآلن ؟      : قاعـدة التخطـيط للوصـول إلـى اإلجابـة علـى سـؤال                : ىالمرحلة األولـ  

 : وتتضمن العمليات التالية 
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 تحديــد ،راهن لكــل مــن الوضــع الــداخلي والوضــع الخــارجي للمنظمــة   تحليــل الوضــع الــ 

 .تحديد أولويات تلك القضايا.،اإلستراتيجية تحديد القضايا ،اإلستراتيجية المبادئ

أين نريد أن نكون ؟ : النتائج المرجوة للوصول إلى اإلجابة على سؤال       : المرحلة الثانية 

 : وتتضمن العمليات التالية

 .اإلستراتيجية تحديد األهداف ،لرسالة بناء الرؤية وا

كيــف سنــصل إلــى هنــاك؟ : إلجابــة علــى ســؤال لالوســائل الموصــلة ، : المرحلــة الثالثــة

 :وتتضمن العمليات التالية 

 . تحديد البرامج واألنشطة، تحديد االستراتيجيات

ــة ال كيــف هــو وضــعنا ؟   : المراجعــة للوصــول إلــى اإلجابــة علــى ســؤال      : رابعــةالمرحل

 .ضمن عمليات نظام التغذية الراجعةوتت

 :ومن أهم إيجابيات النموذج وسلبياته ما يلي

    اعتمدت التخطيط االستراتيجي فـي النمـوذج علـى العمليـات المتتاليـة مـع تنظيمهـا                 

أي عمليـة مـن عمليـات    وتكاملها وتحديد الهـدف لكـل منـه، إال أن النمـوذج لـم يتطـرق إلـى                  

فـي  ، كمـا أنـه لـم يفـصل بـين الرسـالة والرؤيـة بـل جعلهمـا            اإلعداد للتخطيط االسـتراتيجي   

 .مرحلة واحدة

 ١٩٩٧ American society for training and development: نموذج 

 :  من سبع مراحل متتالية على النحو التالي  النموذجتكوني

 التحليــل االســتراتيجي ، التخطــيط لوضــع الخطــة اســتراتيجيا، تحديــد مهمــة المنظمــة

 البيئــة الخارجيــة ، والبيئــة الداخليــة ومــن ثــم بنــاء مــصفوفة الفــرص والتهديــدات،  لكــل مــن

 التـي تركـز علـى    اإلسـتراتيجية  تحديـد الغايـات   ، بنـاء رؤيـة المنظمـة      ف،ونقاط القوة والـضع   

،  إعـداد الخطـط اإلجرائيـة التطبيقيـة      ،المخرجات، وتحديد األهداف كمرامي تابعة للغايات     

 . األهدافمتابعة األداء ومدي تحقق

 : أهم إيجابيات وسلبيات النموذج ما يليو



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٩٧

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 Swot أسـلوب  النمـوذج ب   كمـا أهـتم   مرحلة مـستقلة عـن الرسـالة ،            استقالل الرؤية ب  

في تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة، بينما لم يتطرق النموذج لمرحلة التخطـيط           

غيـاب القـضايا    ، كمـا يتـضح      للتخطيط وهي إحدى المراحل الهامـة للتخطـيط االسـتراتيجي         

، اإلســتراتيجية فــي عمليــات النمــوذج والتــي تنــشق منهــا الغايــات واألهــداف   اإلســتراتيجية

 .التقليل من أهمية وضع البرامج ودمجها مباشرة في الخطط اإلجرائيةكما تم 

 : ١٩٩٦) Kaufmanكوفمان (نموذج 

  : يتكون النموذج من ثالثة مستويات هي

 : توى النظرة الكلية ويتم في هذا المستوى العمليات التاليةمس: المستوى األول

ــد فجــوات المنظمــة   ــد        و .تحدي ــى أيــن تري ــي تحــدد إل ــة للمنظمــة، الت ــة الكلي تحــدد الرؤي

، والتـي  اإلسـتراتيجية تحديـد األهـداف   ثـم    الرؤيـة     و صـياغة الرسـالة    و المنظمة الذهاب إليه ؟   

 .ول إليه لتحقيق الرسالة ومن ثم الرؤيةتعبر بشكل دقيق وبصيغة إجرائية ما ينبغي الوص

 : مستوى التخطيط  ويشمل العمليات التالية: المستوي الثاني

ــذي يحــدد جوانــب القــوة والــضعف    ) Swot(تحليــل الواقــع وتشخيــصه باســتخدام    وال

األهـداف اإلجرائيـة قريبـة     ثـم   تحديـد األهـداف بعيـدة المـدى      ثـم والمخاطر الفرص المتاحة    

 .سنوات الخطةالمدى مقسمة على 

 : ويشمل العمليات التالية مستوى التطبيق والتطوير : المستوى الثالث

تحديــد تــاريخ البــدء    ، صــياغة وبنــاء الخطــة التنفيذيــة التــي تحــدد األهــداف والوســائل       

تــأمين مــستلزمات تنفيــذ ،  تحديــد مــسؤوليات التنفيــذ والمتابعــة ،واالنتهــاء وتقــدير الكلفــة

ــة التطبيــق   ، الخطــة مــن مــواد ومتطلبــات    ــدأ عملي ــة التطبيــق  ، ب ــد مــدى  ، تقــويم عملي تحدي

 .الفاعلية والتغذية الراجعة لتطوير الخطة

 :ومن أهم إيجابيات وسلبيات النموذج ما يلي

 تميــز النمــوذج بتركيــزه علــى المــشاركة الــشاملة والتــي تــنعكس علــى جــانبين          -١

  .مهمين هما سالمة التخطيط وكفاءة التطبيق
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لنموذج مرحلة لإلعداد للتخطيط، أو بما يسميه كثير من المخططـين      ال يوجد في ا    -٢

 .التخطيط للتخطيط

، باإلضـافة إلـى     ى في المرحلة األولى أصبحت عملية تحديد الفجوة هي العمليـة األولـ            -٣

 .أن الرؤية تسبق الرسالة، وفي اعتقاد الباحث أن العملية تنظيميا عكس ما يراه كوفمان

 في النموذج بين مرحلة التحليل االسـتراتيجي، والتـي تـسبق             لم يكن هناك تفرقه    -٤

 .الرؤية، ومرحلة التخطيط االستراتيجي

مـــا المكونـــات الرئيـــسة لنمـــوذج التخطـــيط االســـتراتيجي     :إجابـــة الـــسؤال الثـــاني   

 المدرسي؟

    لإلجابــة علــى هــذا الــسؤال قــام الباحــث بدراســة مجموعــة مــن نمــاذج التخطــيط          

منهــا أهــم المراحــل الرئيــسة لنمــوذج التخطــيط االســتراتيجي    االســتراتيجي واســتخلص  

المدرسي المقترح، ثم عرضه على مجموعة الخبراء مستخدماً أسلوب دلفاي ذو الجـوالت             

اإلدالء بآرائهم حول درجـة أهميـة       ) ملحق رقم   ( المتعددة، وطلب منهم في الجولة األولى       

 .يسيةكل مرحلة ومدى قابليتها للتطبيق وإضافة مكونات رئ

   وبتحليل نتائج الجولة األولى ظهر أن كل الخبـراء الدراسـة يتفقـون وبنـسبة تتـراوح                 

 إلــى أن جميــع المراحــل الرئيــسة المقترحــة مهمــة و قابلــة للتطبيــق،   %٩٠ و%٩٧مــا بــين 

 :وهذه المراحل هي

 . للمدرسةاإلستراتيجيةمرحلة التهيئة إلعداد الخطة  .١

 .مرحلة الصورة المستقبلية للمدرسة .٢

 . للمدرسةاإلستراتيجيةمرحلة بناء الخطة  .٣

 . للمدرسة وتطويرهااإلستراتيجيةمرحلة تقويم الخطة  .٤

 وقد اقترح بعض الخبراء إضافة مجموعـة مـن المراحـل كمـا يوضـحها الجـدول التـالي                  

 : )٣(رقم 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٩٩

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 يوضح مقترحات خبراء الدراسة حول إضافة مراحل جديدة ) ٣( جدول رقم 

 نعدد المقترحي المراحل

 ٥ التخطيط للتخطيط

 ٤ تحليل الواقع

 ٣ التقويم والمراقبة

     وتم عرضها على الخبراء في الجولة الثانية لمعرفـة مـدى مـوافقتهم علـى المراحـل            

 )٤(رقم المقترحة وقد كانت إجاباتهم على النحو التالي كما يوضحها الجدول التالي 

 ة على المقترحات المقترحةيوضح مدى موافقة خبراء الدراس ) ٤( جدول رقم 
 

 نسبة غي الموافقين نسبة الموافقين المراحل

 %٨١ %١٩ التخطيط للتخطيط

 %٧٧ %٢٣ تحليل الواقع

 %٨٩ %٢١ التقويم والمراقبة

    و من الجدول السابق يتضح أن نسبة الموافقين على إضافة مراحل رئيـسة ضـعيف               

اجع إلـى أن بعـض المراحـل المقترحـة داخلـة           مقارنة بارتفاع نسبة غير الموافقين، وهذا ر      

ضــمن المراحــل المقترحــة والتــي تــم طرحهــا فــي الجولــة األولــى، فمــثالً مرحلــة التخطــيط       

 للمدرسة، ومرحلة تحليل    اإلستراتيجيةللتخطيط داخلة في مرحلة التهيئة إلعداد الخطة        

 للمدرسـة،  اتيجيةاإلسترالواقع هي إحدى العمليات التي تم عرضها في مرحلة بناء الخطة      

 للمدرســة اإلســتراتيجيةومرحلــة التقــويم والمراقبــة مــشمولة فــي مرحلــة تقــويم الخطــة   

 .وتطويرها

   لــذا فقــد رأى الباحــث اســتبعاد المحــاور المقترحــة واالقتــصار علــى المحــاور الرئيــسة   

 .التي تم عرضها على مجموعة الخبراء في الجولة األولى
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ــة الــــسؤال ا   ــون إجابــ ــذا تكــ ــيط       وبهــ ــوذج التخطــ ــاور الرئيــــسة لنمــ ــا المحــ ــاني مــ لثــ

 :االستراتيجي المدرسي هي

 :أن جميع المراحل الرئيسة المقترحة قابلة للتطبيق، وهذه المراحل هي

 . للمدرسةاإلستراتيجيةمرحلة التهيئة إلعداد الخطة  •

سـة،   للمدر اإلستراتيجيةالمرحلة التي يتم فيها االستعداد لبناء الحطة        :ويقصد بها        

نــشر ثقافــة التخطــيط االســتراتيجي بــين منــسوبي المدرســة والمجتمــع       : ويــشمل ذلــك 

ــات        ــوفير البيانـ ــه، وتـ ــي و تأهيلـ ــتراتيجي المدرسـ ــيط االسـ ــق التخطـ ــار فريـ ــيط، واختيـ المحـ

ــد     ــي، وتحديـ ــتراتيجي المدرسـ والمعلومـــات واإلحـــصاءات الالزمـــة لعمليـــة التخطـــيط االسـ

 . للمدرسةاإلستراتيجيةالخطة 

 .لصورة المستقبلية للمدرسةمرحلة ا •

المرحلة التي يتم فيها دراسة واقع المدرسة وتحليـل باسـتخدام أحـد             :ويقصد بها        

 .أساليب التحليل ثم تحديد رؤية المدرسة ورسالتها

 . للمدرسةاإلستراتيجيةمرحلة بناء الخطة  •

درسـة ويـشمل    للم اإلسـتراتيجية المرحلة التي يتم فيها إعداد الخطـة        :و يقصد بها         

( ذلك تحديد األهداف العامة واألهداف التفصيلية والبرامج، ثم تحويلها إلـى خطـة تنفيذيـة                

تشتمل على جدولة لألهداف التفصيلية والبرامج وتحديـد المنفـذ و زمـن التنفيـذ               ) تشغيلية  

 .ومكانه وأسلوب التقويم والتكلفة

 . للمدرسة وتطويرهااإلستراتيجيةمرحلة تقويم الخطة  •

المرحلـة التـي يـتم فيهـا دراسـة الخطـة وتقويمهـا وتنقـسم إلـى قـسمين                    :ويقصد بها   

 المدرسـية، للتأكـد مـن أن الخطـة          اإلسـتراتيجية التقويم المرحلي والمـستمر للخطـة       : هما

تـــسير فـــي مـــسارها الـــصحيح و ويقـــوم بـــه المـــشاركون فـــي بنـــاء الخطـــة المدرســـية مـــن 

ــداخلي للخطــة  منــسوبي المدرســة والمجتمــع المحلــي ويــسمى ا    ، اإلســتراتيجيةلتقــويم ال
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القــسم الثــاني هــو التقــويم الخــارجي والــذي يكــون فــي نهايــة العــام الدراســي ويقــوم بــه         

 .اإلشراف التربوي لإلدارة المدرسية

 ما المراحل الفرعية لنموذج التخطيط االستراتيجي المدرسي؟:   إجابة السؤال الثالث 

باحــث بدراســة مجموعــة مــن نمــاذج التخطــيط          لإلجابــة علــى هــذا الــسؤال قــام ال    

االســــتراتيجي واســــتخلص منهــــا مجموعــــة مــــن المراحــــل الفرعيــــة لنمــــوذج التخطــــيط 

االستراتيجي المدرسي المقترح، ثم عرضها على مجموعة من الخبراء مستخدماً أسلوب           

دلفـاي ذو الجـوالت المتعـددة، وطلـب مـنهم فـي الجولـة األولـى اإلدالء بـآرائهم حـول درجـة            

 .أهمية كل مرحلة فرعية ومدى قابليتها للتطبيق وإضافة مراحل فرعية جديدة

 إلـى أن  %٩٢ و   %٩٨    وقد أشار معظم خبراء الدراسة وبنسبة عاليـة تراوحـت بـين             

المراحل الفرعية لنموذج التخطيط االستراتيجي المدرسي و التي وردت فـي الجولـة األولـى        

 درجـة أهميتهـا، لـذا فقــد حـدد الباحـث أهـم المراحــل       قابلـة للتطبيـق، إال أنهـم اختلفـوا فــي    

ــد علــى         وعرضــها علــيهم فــي   %٨٠الفرعيــة أهميــة والتــي حــصلت علــى نــسبة أهميــة تزي

الجولة الثانية من جوالت الدراسة وطلب منهم االطـالع علـى رأي بـاقي الخبـراء فـي درجـة                  

يلـي عـرض للمراحـل    أهمية كل مرحلـة فرعيـة و إضـافة أو تعـديل مـا يرونـه مناسـباً، وفيمـا          

 :الفرعية التي تم اقتراحها في الجولة األولى ورأي الخبراء في درجة أهميتها

 اإلسـتراتيجية  التهيئـة إلعـداد الخطـة         األولـى  المراحل الفرعيـة للمرحلـة الرئيـسية      
 :للمدرسة

متوســـط درجـــة األهميـــة للمراحـــل الفرعيـــة للمحـــور ) ٥(رقـــم يوضـــح الجـــدول التـــالي 

  للمدرسةاإلستراتيجيةهيئة إلعداد الخطة الرئيس األول الت
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متوسط درجة األهمية للمراحل الفرعية للمحور الرئيس يوضح  ) ٥( جدول رقم 

  للمدرسةاإلستراتيجيةاألول التهيئة إلعداد الخطة 

 المراحل الفرعية المرحلة الرئيسة
متوسط درجة 

 األهمية
 النسبة المئوية

اختيار فريق 

 التخطيط
٩٧ ٩,٢% 

تأهيل فريق 

 التخطيط
٩٠ ٧,٢% 

 %٨٣ ٥,٢ تحديد مدة الخطة

التهيئة إلعداد 

الخطة 

 ةاإلستراتيجي

 للمدرسة
توفير البيانات 

 الالزمة
٨٠ ٤,٢% 

من الجدول السابق يتضح أن جميع المراحـل الفرعيـة التـي تـم عرضـها علـى الخبـراء                

، وذلـك  %٨٠ و%٩٧ن في الجولة األولى حصلت على نسبة أهمية مرتفعة؛ تراوحـت مـا بـي          

 :وفقاً لما يلي

 وهـي   %٩٧حصلت المرحلة الفرعية اختيار فريـق التخطـيط علـى نـسبة أهميـة                •

 المدرسـية   اإلسـتراتيجية نسبة عالية جداً وذلـك راجـع إلـى أهميـة أن يتـولى إعـداد الخطـة                   

 .فريق يتم اختياره من منسوبي المدرسة ومن المجتمع المحلي

 مـن األهميـة،     %٩٠ فريـق التخطـيط علـى نـسبة          حصلت المرحلة الفرعية تأهيل    •

وهــي نــسبة مرتفعــة، وذلــك راجــع إلــى أهميــة تأهيــل فريــق التخطــيط، خاصــة وأن معظــم    

أعضاء الفريق يتم اختيارهم في الغالب لتميزهم فـي جوانـب أكاديميـة وتعليميـة وإداريـة       

 .لكن ينقصهم مهارات التخطيط
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وهي نسبة عالية وذلك راجـع    %٨٣حصلت المرحلة الفرعية على نسبة أهمية        •

 المدرسـية فعلـى     اإلسـتراتيجية إلى أن تحديد مدة الخطة يرسـم المالمـح الرئيـسة للخطـة              

 ضوئه يتحدد المدى االستراتيجي للخطة وحجم الرؤية واألهداف العامة، والميزانيات 

 وهــي %٨٠حــصلت المرحلــة الفرعيــة تــوفير البيانــات الالزمــة علــى نــسبة أهميــة   •

؛ اإلسـتراتيجية  وذلك راجع إلى أهمية البيانات ودورها الفاعل فـي بنـاء الخطـة               نسبة عالية 

 .فبها يتم التعرف على وضع المدرسة ، وحجم الموارد المالية والبشرية والتقنية

 : الثانية الصورة المستقبلية للمدرسةالمراحل الفرعية للمرحلة الرئيسية
ة الرئيسية الثانية الصورة المراحل الفرعية للمرحليوضح  ) ٦( جدول رقم 

 المستقبلية للمدرسة

 المرحلة الفرعية المرحلة الرئيسة
متوسط درجة 

 األهمية
 النسبة المئوية

تحديد رؤية 

 المدرسة
١٠٠ ٣% 

تحديد رسالة 

 المدرسة
٩٠ ٧,٢% 

تحديد قيم 

 المدرسة
٦٠ ٨,١% 

الصورة 

المستقبلية 

 للمدرسة

 

تحديد فجوات 

 المدرسة
٥٣ ٦,١% 

 يتضح أن المراحل الفرعية التي تم عرضها على الخبراء          ) ٦( رقم    الجدول السابق  من

 :في الجولة األولى حصلت على نسبة أهمية متفاوتة وذلك وفقاً لما يلي

 وهــي %١٠٠حـصلت المرحلــة الفرعيــة تحديـد رؤيــة المدرســة علـى نــسبة أهميــة     •

ا فـي تحديـد مـسار الخطـة،     نسبة عاليـة جـداً وذلـك راجـع إلـى أهميـة هـذه المرحلـة ودورهـ                 
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 المدرســـية اإلســـتراتيجيةوألن الرؤيـــة تُعـــد بمثابـــة الهـــدف النهـــائي الـــذي تـــسعى الخطـــة   

لتحقيقــه، و تحديــد الرؤيــة هــو ممــا يميــز التخطــيط االســتراتيجي عــن بــاقي أنــوع التخطــيط  

األخـــرى لـــذا نجـــد أن معظـــم نمـــاذج التخطـــيط االســـتراتيجي اعتبرتـــه مرحلـــة مهمـــة مـــن  

 .مراحلها

 وهـي   %٩٠حصلت المرحلة الفرعية تحديد رسـالة المدرسـة علـى نـسبة أهميـة                •

نــسبة عاليــة وذلــك راجــع إلــى أهميــة هــذه المرحلــة ودورهــا فــي تحديــد هويــة المدرســة            

 .والنشاط الذي تزاوله واألدوار التي تقوم بها

 وهــي %٦٠حــصلت المرحلــة الفرعيــة تحديــد قــيم المدرســة علــى نــسبة أهميــة    •

لك راجع إلى تشابه المدارس في القيم وأنها جميعاً تلتزم بـالقيم التـي          نسبة منخفضة وذ  

، إضــافة إلــى أن جميــع ..أمــر بهــا الــدين اإلســالمي كالتعــاون والمحبــة والتــسامح واإلخــالص 

المدارس في المملكـة العربيـة الـسعودية تـستقي قيمهـا وأهـدافها الرئيـسة مـن سياسـة                   

عربية السعودية، ونظراً لحصول هذه المرحلـة       واحدة وهي سياسة التعليم في المملكة ال      

 .الفرعية على نسبة أهمية منخفضة فقد تم حذفها في الجولة الثاني من جوالت الدراسة

 وهـي   %٥٣حصلت المرحلة الفرعية تحديد فجوات المدرسة على نسبة أهمية           •

ة نسبة منخفضة وذلك راجع إلى أن هـذه المرحلـة الفرعيـة داخلـة ضـمن المرحلـة الرئيـس          

 حيــث يــتم فــي المرحلــة الفرعيــة منهــا تحليــل واقــع المدرســة    اإلســتراتيجيةبنــاء الخطــة 

 لذا فقد تم حذفها من االستبانة فـي الجولـة الثانيـة مـن جـوالت           swot)(باستخدام أسلوب   

 .الدراسة
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 :اإلستراتيجية الثالثة بناء الخطة المراحل الفرعية للمرحلة الرئيسية
احل الفرعية للمرحلة الرئيسية الثالثة بناء الخطة المريوضح  ) ٧( جدول رقم 

 اإلستراتيجية

 المرحلة الفرعية المرحلة الرئيسة
متوسط 

 درجة األهمية
 النسبة المئوية

تحديد مجاالت العمل 

 المدرسي
٩٧ ٩٠,٢% 

 %٩٠ ٧,٢ تحليل واقع المدرسة

صياغة األهداف 

 اإلستراتيجية
٩٧ ٩,٢% 

صياغة األهداف 

 التفصيلية
٨٣ ٥,٢% 

 %٨٣ ٥,٢ تحديد البرامج

بناء الخطة 

 اإلستراتيجية

تحديد توقعات القيادة 

 والمجتمع
٥٣ ٨,١% 

يتضح أن المراحل الفرعية التي تم عرضها على الخبـراء       ) ٧(رقم  من الجدول السابق    

 :في الجولة األولى حصلت على نسبة أهمية متفاوتة وذلك وفقاً لما يلي

ة تحديــد مجــاالت العمــل المدرســي علــى نــسبة أهميــة   حــصلت المرحلــة الفرعيــ  •

 وهي نسبة عالية جداً وذلك راجع إلى أهمية هذه المرحلة الفرعية ودرها في تجزئة       %٩٧

ــة      ــمول الخطـ ــى شـ ــساعد علـ ــا يـ ــي ممـ ــل المدرسـ ــتراتيجيةالعمـ ــع  اإلسـ ــية لجميـ  المدرسـ

 مكونات ومجاالت العمل المدرسي

 وهــي %٩٠ســة علـى نــسبة أهميــة  حـصلت المرحلــة الفرعيــة تحليـل واقــع المدر   •

نـــسبة عاليـــة وذلـــك راجـــع إلـــى أهميـــة هـــذه المرحلـــة ألنهـــا تهـــتم بوصـــف وتحليـــل واقـــع 
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المدرسة الحالي و الماضي للوقـوف علـى عوامـل و أسـباب ضـعف المدرسـة وقوتهـا، ورصـد          

الفرص التـي يمكـن توظيفهـا لـصالح المدرسـة ، والتعـرف علـى مـا قـد يواجـه المدرسـة مـن                

 على أهمية هـذه المرحلـة ويقـسمها إلـى ثـالث عمليـات             كامبلخاطر، ويؤكد   تحديدات وم 

 )Campbell,2003,p45( : هي

  :Data Collectionعملية جمع البيانات ] أ [ 

وتتركــز هــذه المرحلــة علــى كــل مــا يحتاجــه المخطــط مــن معلومــات أو بيانــات عــن      

ة والـضعف الخاصـة     المنظمة التي تساعده فـي وصـف واقـع المنظمـة وتحديـد جوانـب القـو                

 :وتنقسم البيانات والمعلومات التي يحتاجها المخطط إلى نوعين أساسيين. بها

ــدها المـــشرفون أو      -١ ــي يعـ ــارير التـ ــل التقـ ــة مثـ ــل المنظمـ ــوافرة داخـ ــات المتـ المعلومـ

 .المسؤولون عن المنظمة أو األرقام والنسب الخاصة بمنسوبي المنظمة

التقـارير التـي يعـدها المختـصون فـي جهـات            المعلومات المتوفرة خارج المنظمة ك    -٢

أخــرى ال تتــصل بالمنظمــة بــشكل مباشــر أو آراء الجمهــور أو المــستفيدين أو القطاعــات     

 . التي تتعاون مع المنظمة

  :Descriptionعملية الوصف ]ب [ 

    بعــد تــوافر المعلومــات والبيانــات الالزمــة لعمليــة تــشخيص واقــع المنظمــة يقــوم          

 المعلومات والبيانات مع بعضها سواء الداخلية أم الخارجية ومن ثم           المخطط بربط هذه  

 .يتوصل إلى صورة كاملة تصف واقع المنظمة

   :Analysisعملية التحليل]ج [ 

     وهـي تحليــل مــا يجمـع مــن بيانــات ومعلومـات عــن المنظمــة ومقارنـة مــا تحقــق مــن     

ئها في عـام المقارنـة مـع أدائهـا         نتائج مع ما وضع من أهداف سابقة وإنجازات، ومقارنة أدا         

كما يتم في عمليات التحليل مقارنة األوضـاع الراهنـة فـي المنظمـة مـع              . في سنوات مضت  

. علــى المــستويات المعياريــة العالميــة    مثيلتهــا مــن المنظمــات علــى المــستوى المحلــي أو     

 .وتنقسم عمليات التحليل إلى قسمين أساسيين التحليل الداخلي والتحليل الخارجي



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٠٧

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 %٩٧ على نسبة أهمية     اإلستراتيجيةحصلت المرحلة الفرعية صياغة األهداف       •

 للخطة المدرسية هي فـي      اإلستراتيجيةوهي نسبة عالية جداً وذلك راجع إلى أن األهداف          

مدة الخطـة   ( الحقيقة النتائج الفعلية التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها في المدى الطويل            

ــد االهــداف  ، كمــا ) للمدرســةاإلســتراتيجية ــز التخطــيط    اإلســتراتيجيةأن تحدي  هــو مــا يمي

 .االستراتيجي عن باقي أنواع التخطيط األخرى

 %٨٣حــصلت المرحلــة الفرعيــة صــياغة األهــداف التفــصيلية علــى نــسبة أهميــة    •

وهي نسبة عالية وذلك راجع إلى أهمية هذه المرحلـة ودورهـا فـي تحقيـق أهـداف الخطـة،                

ا هي بمثابة خطـوات ومراحـل لتحقيـق األهـداف العامـة والتـي             فاألهداف التفصيلية بجملته  

بدورها تُحقق رؤية المدرسـة وتطلعاتهـا المـستقبلية، كمـا أن صـياغة األهـداف التفـصيلية                  

 للمدرسـة وتجعلهـم باسـتمرار    اإلسـتراتيجية يساعد في ربط منسوبي المدرسة بالخطـة    

 . ويعملون في ضوئهااإلستراتيجيةمربوطين بالخطة 

 وهــي نــسبة %٨٣المرحلــة الفرعيــة تحديــد البــرامج علــى نــسبة أهميــة   حــصلت  •

 و أنهــا بمثابــة الوســائل  اإلســتراتيجيةعاليــة و ذلــك راجــع إلــى أهميــة البــرامج فــي الخطــة    

واألدوات التـي بواسـطتها يـتم تحقيـق األهـداف التفـصيلية و بالتـالي األهـداف العامـة ورؤيـة           

 . اإلستراتيجيةالمدرسة 

لفرعيـة تحديـد توقعـات القيـادة والمجتمـع علـى نـسبة أهميـة                حصلت المرحلـة ا    •

 وهــي نــسبة منخفــضة وذلــك راجــع إلــى أن المجتمــع المحلــي هــو جــزء مــن الخطــة      %٥٣

 للمدرســـة فهـــو يـــشارك فـــي فريـــق التخطـــيط الـــذي يتـــولى إعـــداد الخطـــة    اإلســـتراتيجية

 .ية من جوالت الدراسةوتنفيذها وتقويمها تقويماً ذاتياً، لذا فقد تم حذفها في الجولة الثان



 

 
  لمدارس التعليم العام في المملكة العربية السعوديةنموذج مقترح للتخطيط االستراتيجي المدرسي٣٠٨

 عبد العزيز الداودخالد بن. د

 :اإلستراتيجية الرابعة تقويم الخطة المراحل الفرعية للمرحلة الرئيسية
المراحل الفرعية للمرحلة الرئيسية الرابعة تقويم الخطة يوضح  ) ٨( جدول رقم 

 اإلستراتيجية

 المرحلة الفرعية المرحلة الرئيسة

متوسط 

درجة 

 األهمية

 النسبة المئوية

التقويم الذاتي 

 الداخلي
تقويم الخطة  %٩٧ ٩٠,٢

 ستراتيجيةاإل
 %٩٠ ٧,٢ التقويم الخارجي

 يتضح أن المراحل الفرعية التي تم عرضها على الخبـراء      )٨(  رقم من الجدول السابق  

 :في الجولة األولى حصلت على نسبة أهمية عالية وذلك وفقاً لما يلي

ــداخلي للخطــــ     • ــذاتي الــ ــويم الــ ــة التقــ ــة الفرعيــ ــصلت المرحلــ ــتراتيجيةة حــ  اإلســ

 وهي نسبة عالية جـداً وذلـك راجـع إلـى أهميـة التقـويم                %٩٧المدرسية على نسبة أهمية     

 .الذاتي الذي يقوم به فريق التخطيط بالمدرسة

 وهـي نـسبة    %٩٠حصلت المرحلة الفرعية التقـويم الخـارجي علـى نـسبة أهميـة               •

 . المدرسيةيجيةاإلستراتعالية وذلك ألهمية التقويم الخارجي في تطوير الخطة 

 %٨٠ثــم قــام الباحــث بعــرض المكونــات الفرعيــة التــي حــصلت علــى نــسبة أهميــة       

فأكثر على مجموعة الخبراء مرة أخرى في الجولة الثانيـة وطلـب مـنهم إبـداء الـرأي حـول              

مدى موافقتهم على أهمية المكونات الفرعية المقترحة، وبعد نهايـة الجولـة الثانيـة تمـت                

اء والتوصـل إلـى المكونـات الفرعيـة لنمـوذج التخطـيط االسـتراتيجي          تحليل إجابـات الخبـر    

 : كما يلي%٨٠المدرسي المقترح والتي حصلت على نسبة أهمية أعلى من 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٠٩

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 المكونات الفرعية لنموذج التخطيط االستراتيجي المقترحيوضح  ) ٩( جدول رقم 

 المراحل الفرعية المرحلة الرئيسة

 اختيار فريق التخطيط

 تأهيل فريق التخطيط

 تحديد مدة الخطة

التهيئة إلعداد الخطة 

 . للمدرسةتيجيةاإلسترا

 توفير البيانات الالزمة

الصورة المستقبلية  تحديد رؤية المدرسة

 للمدرسة

 
 تحديد رسالة المدرسة

 تحديد مجاالت العمل المدرسي

 تحليل واقع المدرسة

 اإلستراتيجية صياغة األهداف

 صياغة األهداف التفصيلية

 اإلستراتيجيةبناء الخطة 

 تحديد البرامج

 تقويم الخطة التقويم الذاتي الداخلي

 التقويم الخارجي 

 

@     @     @ 



 

 
  لمدارس التعليم العام في المملكة العربية السعوديةنموذج مقترح للتخطيط االستراتيجي المدرسي٣١٠

 عبد العزيز الداودخالد بن. د

 نتائج الدراسة وتوصياتها: الفصل الخامس
 المدرسـي لمـدارس     اإلسـتراتيجية      توصلت الدراسة إلى بناء تصور مقترح للتخطـيط         

 :المملكة العربية السعودية وفيما يلي عرض لمالمح التصور المقترحالتعليم العام ب
النمـــوذج المقتـــرح للتخطـــيط االســـتراتيجي المدرســـي بمـــدارس التعلـــيم العـــام  

 :بالمملكة العربية السعودية
    لبنــاء النمــوذج المقتــرح للتخطــيط االســتراتيجي المدرســي بمــدارس التعلــيم العــام    

ام الباحــث بــاالطالع علــى أدبيــات التخطــيط االســتراتيجي  بالمملكــة العربيــة الــسعودية قــ
بــصفة عامــة والتخطــيط االســتراتيجي بــصفة خاصــة، وقــام بدراســة مجموعــة مــن نمــاذج    

 واســتخلص منهــا عــدد مــن المكونــات الرئيــسة والفرعيــة والتــي   اإلســتراتيجيةالتخطــيط 
لتين تتناســـب مـــع المؤســـسات التربويـــة، وعرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــراء فـــي جـــو 

ــسابقة           ــة ال ــائج الجول ــراء بنت ــد الخب ــتم تزوي ــة ي مــستخدما أســلوب دلفــاي، وبعــد كــل جول
 .ويطلب منهم إبداء الرأي بالموافقة على نتائج الجولة السابقة أو عدمها

     وبعـــد نهايـــة الجولـــة األخيـــرة تـــم بنـــاء النمـــوذج المقتـــرح للتخطـــيط االســـتراتيجي  
تكـون مـن أربـع      مملكـة العربيـة الـسعودية، والـذي         المدرسي لمدارس التعليم العـام فـي ال       

 :مراحل رئيسية وثالثة عشر مرحلة فرعية، وذلك كما يلي
 التـي   للمدرسـة وتعنـي؛ المرحلـة   اإلسـتراتيجية التهيئـة إلعـداد الخطـة     : المرحلة األولى 

 :وتتكون من أربع مراحل هي للمدرسة، اإلستراتيجية الخطة لبناء االستعداد فيها يتم
ــار .١ ــتراتيجي المدرســـي  والـــذي يتكـــون مـــن    اختيـ  ٧ إلـــى ٥ فريـــق التخطـــيط االسـ

 .أشخاص من منسوبي المدرسة وأولياء األمور وأعضاء من المجتمع المحلي للمدرسة
تأهيــل فريــق التخطــيط االســتراتيجي ؛ وذلــك بتزويــده بمجموعــة مــن المعــارف     .٢

 خــالل مجموعــة والمهــارات واالتجاهــات الخاصــة بــالتخطيط االســتراتيجي المدرســي، مــن 
 .من برامج النمو المهني؛ كحلقات النقاش والندوات والبرامج التدريبية

ــد مــدة الخطــة    .٣ ــى      اإلســتراتيجيةتحدي ــين عــامين إل ــراوح مــا ب ــي تت  للمدرســة، والت
 خمسة أعوام 

 للمدرســـة، اإلســـتراتيجيةتـــوفير البيانـــات و المعلومـــات الالزمـــة إلعـــداد الخطـــة    .٤
ــة والمجتمـــع   وتـــشمل معلومـــات تفـــصيلية عـــن ال  طـــالب والمعلمـــين وإمكانـــات المدرسـ

 .المحلي



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣١١

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 فيهـا  يـتم  التـي  المرحلـة  :بهـا  ويقـصد  الـصورة المـستقبلية للمدرسـة       : المرحلة الثانيـة  
تحديد مالمح مستقبل المدرسة بعد فترة من الزمن؛ وهي الفتـرة التـي تنتهـي فيهـا الخطـة                   

 : للمدرسة وتتكون من مرحلتين فرعيتين همااإلستراتيجية
تحديد رؤية المدرسة ، ويقصد بها تحديد الصورة المستقبلية للمدرسة في شتى             .١

 .المجاالت
تحديد رسالة المدرسة ، ويقصد بها تحديد هوية المدرسة واألدوار التـي تؤديهـا و                .٢

 .المستفيدون من خدماتها، وكيف تؤدي أعمالها
 خمــس مراحــل وتتكــون مــن  للمدرســة،اإلســتراتيجية بنــاء الخطــة :المرحلــة الثالثــة

 :فرعية هي
 .تحديد مجاالت العمل المدرسي .١
 .تحليل واقع المدرسة .٢
 .اإلستراتيجيةصياغة األهداف  .٣
 .صياغة األهداف التفصيلية .٤
 .تحديد البرامج .٥

 .وتطويرها للمدرسة اإلستراتيجية الخطة تقويم  مرحلة:المرحلة الرابعة
 قـسمين  إلـى  وتنقـسم  وتقويمهـا  الخطـة  دراسـة  فيهـا  يـتم  التـي  المرحلـة  :بها ويقصد

 الخطـة  أن مـن  للتأكـد  المدرسـية،  اإلسـتراتيجية  للخطـة  والمـستمر  المرحلي التقويم: هما
 مـــن المدرســـية الخطـــة بنـــاء فـــي المـــشاركون بـــه ويقـــوم و الـــصحيح مـــسارها فـــي تـــسير

ــداخلي التقــويم ويــسمى المحلــي والمجتمــع المدرســة منــسوبي  ،اإلســتراتيجية للخطــة ال
 بــه ويقــوم الدراســي العــام نهايــة فــي يكــون والــذي الخــارجي تقــويمال هــو الثــاني القــسم
 .المدرسية لإلدارة التربوي اإلشراف

و الجــدول التــالي يوضــح المراحــل الرئيــسة والفرعيــة لنمــوذج التخطــيط االســتراتيجي   
 :المدرسي المقترح



 

 
  لمدارس التعليم العام في المملكة العربية السعوديةنموذج مقترح للتخطيط االستراتيجي المدرسي٣١٢

 عبد العزيز الداودخالد بن. د

المراحل الرئيسة والفرعية لنموذج التخطيط االستراتيجي يوضح  ) ١٠( جدول رقم 

 مدرسي المقترحال
 المراحل الفرعية المرحلة الرئيسة

 اختيار فريق التخطيط
 تأهيل فريق التخطيط
 تحديد مدة الخطة

التهيئة إلعداد الخطة 
  للمدرسةاإلستراتيجية

 توفير البيانات الالزمة
الصورة المستقبلية  تحديد رؤية المدرسة

 للمدرسة
 

 تحديد رسالة المدرسة

 تحديد مجاالت العمل المدرسي
 تحليل واقع المدرسة

 اإلستراتيجيةصياغة األهداف 
 صياغة األهداف التفصيلية

بناء الخطة 
 ستراتيجيةاإل

 تحديد البرامج
 تقويم الخطة التقويم الذاتي الداخلي

 التقويم الخارجي 

@    @     @ 

 :التوصيات
 :ث يوصي بما يليفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباح

 وفـق   اإلسـتراتيجية أن تقوم مـدارس التعلـيم العـام بالمملكـة بإعـداد خططهـا                .١

 .هذا النموذج المقترح للتخطيط االستراتيجي المدرسي

أن يــتم تــدريب مــديري المــدارس وفريــق التخطــيط المدرســي علــى المكونــات         .٢

 .الرئيسة والفرعية لهذا النموذج
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A Proposed Model for Strategic Planning for the School 

of General Education in Kingdom of Saudi Arabia. 

Dr. Khalid Abdulaziz Al-Daoowd. 

Abstract: 

Aim of the study: to visualize a proposal for school strategic planning for 

general education schools in Kingdom of Saudi Arabia to help the schools 

building their school strategic plans. 

Methodology: the study uses the descriptive survey approach and the results 

of the study are reached through the following steps: 

• Study a set of models of strategic planning, analyze, and demonstrate the 

features of each model, and how it can be used in building the school strategic 

planning model. 

• Build the preliminary form of the school strategic planning model that 

consists of main components and other subcomponents. 

• Present the model to a panel of experts to be arbitrated, and then take 

advantage of their views and suggestions in two rounds using Delphi method. 

Results of the study:

     A model of school strategic planning for general education schools in 

Saudi Arabia is built and  it is composed of five main components: setting up for 

the preparation of the school strategic plan, forming the future image of the 

school, building strategic plan, analyzing the reality of the school, and evaluating 

the school strategic plan. Each main component consists of a number of 

subcomponents. 
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 لكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العاما 
 بالمملكة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية 

 
 يحيى بن صالح الحربي . د 

 كلية العلوم االجتماعية  -قسم أصول التربية 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 
 

 :ملخص البحث 
شف عن الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مـدارس التعلـيم            استهدفت هذه الدراسة الك   

 .العام بالمملكة العربية السعودية ، بما يساعد في استجالء هذه الكفايات ، ومحاولة إبرازها وتوضيحها 
وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع مــشرفي النــشاط الطالبــي العــاملين فــي اإلدارة العامــة للنــشاط        

باإلضـافة إلــى جميـع مــشرفي النـشاط الطالبـي العــاملين فـي إدارة النــشاط        التربيــة والتعلـيم ، الطالبـي بـوزارة  
) المــسحي ( الطالبــي بــاإلدارة العامــة للتعلــيم بمنطقــة الريــاض ، وقــد اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي      

 . أداة لها ) االستبانة ( وكانت 
 :وكشفت الدراسة عن عدد من النتائج ، من أبرزها 

 : أن أهم الكفايات الشخصية الالزم توفرها في رواد النشاط الطالبي بمدارس التعليم العام هي -أ
الثقـة بـالنفس ، التواضـع عنـد     ،   احترام النظـام المدرسـي ، الحكمـة عنـد التعامـل مـع المواقـف الطارئـة                 

 .التعامل مع أفراد المجتمع المدرسي ، امتالك مهارات االتصال الالزمة للتعامل مع المجتمع المدرسي 
 : أن أهم الكفايات المهنية الالزم توفرها في رواد النشاط الطالبي بمدارس التعليم العام هي -ب

 في التربية الحديثة ، اإللمام بأهـداف النـشاط الطالبـي ،        القناعة بأهمية النشاط الطالبي ومكانته العالية     
ــاللوائح واألنظمــة           اإللمــام بأســس تنظــيم أعمــال النــشاط الطالبــي فــي ملفــات وســجالت خاصــة ، اإللمــام ب

 .الخاصة بالنشاط الطالبي ، امتالك مهارة إدارة االجتماعات الخاصة بالنشاط الطالبي 
 :م توفرها في رواد النشاط الطالبي بمدارس التعليم العام هي  أن أهم الكفايات التقنية الالز-ج

القــدرة علــى التعامــل مــع البريــد اإللكترونــي ، القــدرة علــى توظيــف الحاســب اآللــي فــي مجــال النــشاط        
ــصوتية مثــل المايكروفونــات والــسماعات ، القــدرة علــى          الطالبــي ، اإللمــام بطريقــة التعامــل مــع األجهــزة ال

، المعرفة الجيـدة بتـشغيل جهـاز        ) داتا شو   (  التقنية الحديثة مثل جهاز عرض البيانات        التعامل مع األجهزة  
 .الفيديو لالستفادة منه في عرض برامج النشاط الطالبي 



 

 
 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٢١

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 :مقدمة الدراسة

 فـي مجـال التربيـة والتعلـيم،     - نـسبياً   -يعد مفهوم الكفايات مـن المفـاهيم الحديثـة          

حيــث انتــشر هــذا المفهــوم ألول مــرة فــي الخمــسينات مــن القــرن المــيالدي فــي الواليــات        

المتحــدة األمريكيـــة، عنــدما بـــدأ التربويــون هنـــاك يركــزون علـــى مــا يتمتـــع بــه الفـــرد مـــن       

ات، والمعارف، واالتجاهات كأساس ألداء مديري المـدارس، والمعلمـين،          الصفات، والمهار 

 ).٨٥هـ، ص ١٤٢٥البطي، . (والمشرفين التربويين عند ممارستهم ألعمالهم التربوية

ويهــدف تطبيــق مفهــوم الكفايــات إلــى تطــوير أداء المعلمــين فــي مجــال التربيــة مــن      

مفهــوم التقليــدي فــي تقــويم  خــالل مجموعــة مــن األبعــاد والمحــاور فــي اتجــاه عكــسي لل   

األداء والـــذي يركـــز علـــى الكفايـــات المعرفيـــة فقـــط دون االهتمـــام بالـــصفات الشخـــصية، 

 .والمهارات األدائية، واالتجاهات، والقيم

ــاملين فـــي الميـــدان التربـــوي المـــستندة إلـــى مـــدخل      وتـــشهد حركـــة تقـــويم أداء العـ

ــداً ملحوظــاً فــي الــسنوات األخ     ــرة، خاصــة بعــد انتــشار البحــوث    الكفايــات التعليميــة تزاي ي

 .والدراسات التربوية في هذا المجال

وقد تناولت تلك الدراسات تحديد الكفايات األساسية لعدد من العاملين فـي الميـدان              

 .التربوي مثل المعلمين، ومديري المدارس، والمشرفين التربويين، وغيرهم

ــة للمعل     ــات الالزمـ ــي تناولـــت الكفايـ ــات التـ ــن تلـــك الدراسـ ــشرقي  فمـ ــة الـ ــين دراسـ مـ

 ).ه١٤٣٠(ودراسة العمري ) هـ١٤٣٠(  ودراسة الزهراني ) هـ١٤٢٦(

ودراسـة  ) هــ ١٤٣١(ودراسـة المحيميـد     ) هــ ١٤٢٩(بينما تناولت كل من دراسة الـشهري        

الكفايات الالزمة لمديري المدارس، في حـين       ) هـ١٤٣٣(ودراسة الطلحي   ) هـ١٤٣٢(الزهراني  

ــات   ــة مـــن الدراسـ ــة للمـــشرفين    أن هنـــاك مجموعـ ــات الالزمـ ــد تناولـــت الكفايـ ــة قـ  التربويـ

ــويين، ــة  التربـ ــا دراسـ ــراج  ومنهـ ـــ١٤٢٦(الفـ ــويتي  ) هـ ــة الكـ ـــ١٤٢٩(ودراسـ ــان  ) هـ ــة دهـ ودراسـ

 ).هـ١٤٢٩(



 

 
٣٢٢

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

 أحـد المجـاالت المهمـة التـي تجـد           - بكافـة صـوره وأشـكاله        - ويعد النشاط الطالبـي     

 األنظمــة واللــوائح التربويــة يراهتمامــاً ملحوظــاً فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، حيــث تــش

 مدارسـها ومعلميهـا باالهتمـام بهـا والعنايـة           وتطالب ،صراحة إلى أهمية األنشطة الطالبية    

بتطبيقهــا، ولعــل مــن أبــرز شــواهد هــذا االهتمــام أن وزارة التربيــة والتعلــيم قــد خصــصت       

لطالبـي  الفصل السادس من القواعد التنظيمية لمدارس التعلـيم العـام لموضـوع النـشاط ا            

النــشاط " فــي ســتة مــواد متنوعــة، ومــن أبرزهــا المــادة الثانيــة والــستون التــي نــصت علــى أن  

المدرسي ركـن أسـاس مـن المهـام التربويـة والتعليميـة للمدرسـة، وهـو واجـب مهـم مـن                       

واجبــات منــسوبيها، يــسهم فــي تنميــة قــدرات الطــالب االبتكاريــة ومهــارتهم، وتعزيـــز          

تعــاون والتكــاتف وحــب العمــل، واســتثمار وقــت الفــراغ فيمــا  اتجاهــاتهم االيجابيــة نحــو ال

يعــود بــالنفع علــيهم وعلــى مجــتمعهم، وعلــى المدرســة االهتمــام بــه وتهيئــة اإلمكانــات      

 ".الالزمة لممارسته في ضوء التعاليم اإلسالمية في المملكة واألنظمة والتعليمات 

يــة علــى ضــرورة   كمــا أكــدت المــادة الــسادسة والــستون مــن هــذه القواعــد التنظيم       

مــشاركة المعلــم فــي بــرامج النــشاط الطالبــي معتبــرة هــذه المــشاركة جــزءاً رئيــساً مــن    

وزارة التربية  ( .عمله، وعنصراً من عناصر تقويمه يحاسب على التقصير أو التهاون في أدائه           

 ).٤٨ ـ ٤٦هـ، ص ١٤٢٧والتعليم 

الــذي أعدتــه وزارة كمــا أشــارت المــادة الــسابعة مــن ميثــاق أخالقيــات مهنــة التعلــيم    

هـــ إلــى أن مــشاركة المعلــم اإليجابيــة فــي نــشاطات المدرســة ١٤٢٧التربيــة والتعلــيم عــام 

وزارة التربيـة   ( .وفعالياتها المختلفة ركن أساسي في تحقيـق أهـداف المؤسـسة التربويـة            

 ).١٤هـ، ص ١٤٢٧والتعليم 

 مـــضطرداً، وتـــشهد بـــرامج النـــشاط الطالبـــي فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية نمـــواً   

واهتماماً متميزاً في السنوات األخيرة، ولعل من أبرز شـواهد هـذا االهتمـام تخـصيص أحـد             

ــيم العــام لمجــال النــشاط          ــز لتطــوير التعل ــد العزي ــد اهللا بــن عب محــاور مــشروع الملــك عب
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هـ تبلـغ تـسع مليـارات    ١٤٢٨ محرم ٢٥الطالبي،علماً بأن ميزانية هذا المشروع الذي أقر في   

 .ة تنفيذه ست سنوات تبتدئ من تاريخ إقراره  ومد،ريال

ــة        ــة العربيـ ــي المملكـ ــي فـ ــرامج النـــشاط الطالبـ ــدها بـ ــي تجـ ــة التـ ــذه العنايـ وتتطلـــب هـ

 .السعودية توفر العناصر البشرية القادرة على إدارة تلك البرامج الطالبية بكفاءة واقتدار

 :مشكلة الدراسة

 الحديثـة  للمدارس األعمال الرئيسة أصبحت برامج النشاط الطالبي جزءاً ال يتجزأ من      

 .التي تنشد التطور والجودة في األداء التربوي، والتميز في نوعية المخرجات التعليمية

وحتى تسير هذه البرامج الطالبية بشكل تربوي مخطط له تخطيطاً جيداً، بعيداً عـن              

البـي وإدارتـه   الفوضى والعشوائية، فإنه البد من وجود معلم يشرف على قيادة النـشاط الط        

ــا، واإلشـــراف علـــى تنفيـــذ    زمالئـــه األدوار علـــى، وتوزيـــع هابـــرامج المتنوعـــة والتخطـــيط لهـ

 .المعلمين

) رائـد النـشاط الطالبـي   (ويسمى هذا المعلـم المكلـف باإلشـراف علـى بـرامج النـشاط           

 .وله مهمات ومسؤوليات محددة نصت عليها األنظمة واللوائح التربوية

م المكلف بريادة النشاط الطالبي مـن امـتالك كفايـات محـددة       ولذلك البد لهذا المعل   

 .حتى يكون قادراً على إدارة دفة النشاط الطالبي داخل المدرسة

ومن المالحظ أنه على الرغم من وجود دراسات كثيـرة تناولـت الكفايـات األساسـية       

مـــين، لعـــدد مـــن العـــاملين فـــي المجـــال التربـــوي بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية، مثـــل المعل 

 أي - علــى حــد علــم الباحــث   -يوجــد  ومــديري المــدارس، والمــشرفين التربــويين، إال أنــه ال  

دراسة تناولت الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في المملكة العربية الـسعودية،            

 االعتبـار الـدور الكبيـر    فـي ولذلك رأى الباحث ضرورة إجراء هذه الدراسة خاصـة إذا وضـعنا      

 .ط الطالبي داخل المجتمع المدرسيلرائد النشا

و لــذلك تتمثــل مــشكلة هــذه الدراســة فــي التعــرف علــى الكفايــات األساســية لــرواد      

 .النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية



 

 
٣٢٤

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

 :أسئلة الدراسة

 :تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

رواد النــشاط الطالبــي فــي مــدارس التعلــيم العــام بالمملكــة مــا الكفايــات األساســية لــ

 الوظيفية ؟أدوارهم العربية السعودية في ضوء 

 :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية

ما الكفايات الشخصية الالزمـة لـرواد النـشاط الطالبـي فـي مـدارس التعلـيم العـام                    .١

  ؟بالمملكة العربية السعودية

نيــة الالزمــة لــرواد النــشاط الطالبــي فــي مــدارس التعلــيم العــام     مــا الكفايــات المه  .٢

 بالمملكة العربية السعودية ؟

ــيم العــام          .٣ ــي فــي مــدارس التعل ــرواد النــشاط الطالب ــة الالزمــة ل ــات التقني مــا الكفاي

 بالمملكة العربية السعودية ؟

أفــراد مجتمــع الدراســة تعــزى   إجابــات هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين    .٤

المؤهـــل العلمـــي، نـــوع مجـــال النـــشاط المتخـــصص فيـــه، الخبـــرة فـــي   (يـــرات لمتغ

 ؟) اإلشراف التربوي بمجال النشاط الطالبي

 :أهداف الدراسة

تستهدف هذه الدراسـة الكـشف عـن أهـم الكفايـات الالزمـة لـرواد النـشاط الطالبـي                  

فايـات  في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، مـن حيـث التعـرف علـى الك               

الشخصية، والكفايات المهنية، والكفايات التقنية، بما يساعد في استجالء هذه الجوانب           

ــى الخــروج بمجموعــة مــن التوصــيات         ــة توضــيحها وإبرازهــا، باإلضــافة إل المتعــددة، ومحاول

 في التأهيل التربوي لرواد النشاط الطالبـي،       -  بإذن اهللا تعالى   - والمقترحات التي ستسهم  

 . نتائج هذه الدراسةوذلك في ضوء
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 :أهمية الدراسة

على الرغم من أهمية الدور الذي يقوم به رائد النشاط الطالبـي داخـل المدرسـة إال انـه        

 الكفايــات األساســية  أن تناولــت-  علــى حــد علــم الباحــث- علميــة لــم يــسبق ألي دراســة

نـه أحـد العناصـر      كو مـع     في مدارس التعليم العـام بالمملكـة       رائد النشاط الطالبي  ل الالزمة

 باعتباره المسئول األول عن إدارة برامج النـشاط الطالبـي           ،المؤثرة في المجتمع المدرسي   

 .التي تعد أحد عناصر المنهج بمفهومه الواسع

النــشاط برائــد  جوانــب مهمــة تتعلــق تتنــاول ا فــي كونهــهــذه الدراســةوتظهــر أهميــة 

تــى يكــون مــؤهالً للقيــام بالمهمــات   ح الالزمــة لــه، األساســيةالكفايــاتفــي الطالبــي تتمثــل 

 .المسندة إليه

 مـــن أهميـــة النـــشاط الطالبـــي نفـــسه ومكانتـــه ا أهميتهـــتـــستمد هـــذه الدراســـةكمـــا 

المرموقــة ضــمن عناصــر المــنهج األخــرى، بعـــد أن أثبتــت كثيــر مــن البحــوث والدراســـات          

 المعاصــرة آثــاره اإليجابيــة علــى شخــصيات الطــالب ومهــاراتهم وإعــدادهم للحيــاة بكــل     

 .أبعادها وتحدياتها

ن لرائد النشاط الطالبي الدور األكبـر فـي تفعيـل البـرامج الطالبيـة وقيادتهـا       أوال شك ب  

داخل المدرسة، ولن تحقق هذه األنشطة أهدافها وتـؤتي ثمارهـا بـدون وجـود رواد نـشاط           

 هــذهمــؤهلين تــأهيالً عاليــاً بحيــث يكونــون قــادرين علــى إدارة دفتهــا، ومــن هنــا تنبــع أهميــة   

الكفايـات األساسـية لـرواد النـشاط الطالبـي فـي        إلـى اسـتجالء   ا مـن خـالل سـعيه      الدراسة

 .مدارس التعليم العام

ــرواد النــشاط الطالبــي فــي مــدارس    تتنــاول هــذه الدراســة وبمــا أن   الكفايــات الالزمــة ل

التعليم العام في المملكة العربية السعودية، فـإن الباحـث يؤمـل أن يـستفيد صـانع القـرار              

 فـي الكـشف    يتوقع أن تـساعد نتائجهـا     ، حيث   هذه الدراسة وزارة التربية والتعليم من     في  

ــة واضــحة حــول هــذا            ــن صــانع القــرار مــن تكــوين رؤي ــات، ممــا يمكّ ــرز هــذه الكفاي عــن أب

الموضوع تساعده في تعديــل مـا يـراه مناسـباً، وإصـدار القـرارات التـصحيحية التـي تـساعد                     



 

 
٣٢٦

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

ــي فــي أداء دو   ــوي المهــم، ورفــع       رواد النــشاط الطالب رهــم المنــشود فــي هــذا المجــال الترب

مستوى هذا األداء، بما يعود بالنفع على أبنائنـا الطـالب، باإلضـافة إلـى اسـتفادة صـانع القـرار               

من هذه الدراسة التي تكشف الكفايات الالزمة لرواد النشاط الطالبـي مـن خـالل إمكانيـة              

 تـسهم فـي تعزيـز قـدراتهم      الطالبـي شاطالنظر في إعداد آليات وبـرامج موجّهـة لـرواد النـ          

 .وإمكاناتهم، وتزيد من مستوى فعالياتهم، وترفع من مستوى أدائهم

 :حدود الدراسة

تقتصر هذه الدراسة فـي حـدودها الموضـوعية والبـشرية علـى         :  الحدود الموضوعية  -أ  

مملكـة  تحديد أهم الكفايات الالزمة لـرواد النـشاط الطالبـي فـي مـدارس التعلـيم العـام بال                  

العـاملين فـي اإلدارة العامـة       النـشاط الطالبـي     مشرفي  العربية السعودية، وذلك من وجهة      

للنــشاط الطالبــي بــوزارة التربيــة والتعلــيم، ومــشرفي النــشاط الطالبــي العــاملين فــي إدارة     

 .النشاط الطالبي باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمدينة الرياض

ق هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العـام الدراسـي      تم تطبي  : الحدود الزمانية  -ب  

   هـ١٤٣٤ -١٤٣٣

تقتــصر هــذه الدراســة علــى مــدارس التعلــيم العــام بالمملكــة   :  الحــدود المكانيــة- ج 

 .العربية السعودية

 : مصطلحات الدراسة

 : التعليميةالكفايات -١

جموعــة مــن م: " إلــى أن أن الكفايــات التعليميــة هــي) ١٧هـــ، ص ١٤٢٨(يــشير كنــسارة 

 التي يمتلكها المعلم ويمارسها في المواقف       تالمعارف، والقدرات، والمهارات، واالتجاها   

 ".التعليمية لتمكنه من القيام بمهامه التعليمية بفاعلية وإتقان 

مجموعة متداخلة مـن المعـارف،   : ويقصد بالكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي    

ت التي ينبغـي توفرهـا فـي رائـد النـشاط الطالبـي بمـدارس                والمعلومات، والقدرات، والمهارا  

 .التعليم العام
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 : رواد النشاط الطالبي- ٢

المعلــم الــذي يتــولى مهمــة التخطــيط لبــرامج النــشاط    : يقــصد برائــد النــشاط الطالبــي  

ــي، واإلشــراف علــى تنفيــذها وفــق األهــداف التربويــة المنــشودة، بالتعــاون مــع إدارة         الطالب

 .ه المعلمين، وإدارة التربية والتعليم التي تتبعها المدرسةالمدرسة، وزمالئ

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة: ثانياً
 :الكفايات التعليمية

تعــد حركــة التربيــة القائمــة علــى مــدخل الكفايــات التعليميــة مــن الحركــات الحديثــة، 

ــساء        ــة المـ ــل حركـ ــرى مثـ ــة األخـ ــات التربويـ ــن االتجاهـ ــة مـ ــت بمجموعـ ــي ارتبطـ لة أو والتـ

المحاسبة، وحركة تقنين منح الشهادات القائمة على الكفايات، وحركة تحديد األهداف  

على شكل نواتج تعليمية سلوكية، باإلضافة إلى حركة التـدريب متعـدد النـواحي الموجـه                

 ).٦٦هـ، ص ١٤٢٨الهولي، وجوهر، والقالف، . (نحو العمل

هج الدراسية وطريقة تنظيمها    وقد أحدثت هذه الحركة هزة كبيرة في مفهوم المنا        

وتنفيذها وتقويمها، وفي برامج إعداد المعلمين، حيث زاد التركيز على األهداف التعليمية،            

وطــرق صــياغتها، واألســئلة الــصفية، وإدارة الــصف، باإلضــافة إلــى التكنولوجيــة التعليميــة،      

 . وطرق االختبار والقياس والتقويم

 ). ١٤٠هـ، ص١٤٢٢فخرو، والبنعلي، (

 :مفهومها
فــي األدبيــات التربويــة يالحــظ أن هنــاك تنوعــاً واضــحاً فــي  ) الكفايــة(المتتبــع لمفهــوم 

تنــاول هــذا المفهــوم وتحديــد أبعــاده ومنطلقاتــه، حيــث تتبــاين الــرؤى حــول هــذا المــصطلح   

 .بسبب تركيز الباحثين على زاوية معينة من زوايا الكفاية أكثر من غيرها

ت لتعريف الكفاية التعليمية ، ومـن هـذه المحـاوالت           وقد جرت مجموعة من المحاوال    

مجموعة من الصفات واإلمكانات    : " بأنها) الكفاية(ماقدمه عيسى والخياط، حيث وصفا          

التي يطمح المربون في أن تتوافر لدى المعلـم الجيـد، ويمكـن مالحظتهـا أو قياسـها، والتـي                
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 يحيى بن صالح الحربي . د 

الهـولي،  ". (ة علـى أفـضل صـورة ممكنـة     تجعله قادراً على تحقيق أهدافه التعليمية والتربويـ      

 ).٦٦هـ، ص ١٤٢٨وجوهر، والقالف، 

قدرة المعلم وتمكنـه  : " يشير إلى أن الكفايات التربوية هي) هـ١٤١٣(في حين أن بنجر    

من أداء سلوك معين، يرتبط بما يقوم به من مهام تربوية وتعليمية فـي التـدريس، بحيـث                 

ت المرتبطـة بالتـدريس، تـؤدى بمـستوى كامـل مـن          يشمل المعارف، والمهارات، واالتجاها   

ــه فــي ســلوك أداء          ــذ بــشكل يمكــن مالحظت ــى ســلوك التالمي ــره عل ــنعكس اث اإلتقــان ي

 ).١١هـ، ص ١٤٢٦الشرقي ، ( .المعلم

ــا كنـــسارة  ـــ، ص ١٤٢٨(أمـ مجموعـــة مـــن : " فيـــرى أن الكفايـــات التعليميـــة هـــي ) ١٧هـ

 يمتلكها المعلم ويمارسها في المواقف      المعارف، والقدرات، والمهارات، واالتجاهات التي    

 ".التعليمية لتمكنه من القيام بمهامه التعليمية بفاعلية وإتقان 

ويستنتج الباحـث مـن التعريفـات الـسابقة أن مفهـوم الكفايـات التعليميـة هـو عبـارة             

ــة مــن المعــارف، والمهــارات، والقــدرات، واالتجاهــات، والقــيم، التــي          عــن منظومــة متداخل

تتـــوافر لـــدى المعلـــم، أو مـــدير المدرســـة، أو المـــشرف التربـــوي، أو رائـــد النـــشاط  ينبغـــي أن 

الطالبي، أو المرشد الطالبي، وغيرهم من العاملين فـي الميـدان التربـوي، حتـى يكـون قـادراً                   

علــى أداء مهــام عملــه المــسند إليــه، وتــنعكس أوجــه تلــك الكفايــة فــي صــورة ســلوكيات  

 .ل علميمعينة يمكن مالحظتها وقياسها بشك

 :فالكفاية التعليمية إذن تضم مجموعة من المحاور هي

 . المعارف-١

 .المهارات-٢

 .  القيم-٣

 . االتجاهات-٤

وهــذه المحــاور األربعــة هــي عبــارة عــن عناصــر متداخلــة ومتــشابكة، وال يمكــن عــزل   

اً يـرتبط ارتباطـاً وثيقـ     ) المعلـم مـثالً   (أحدها عن اآلخر، كما أن مفهـوم الكفايـة لموظـف مـا              
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باألدوار والمهمات الوظيفة لهـذا الموظـف وفـق مـا نـصت عليـه األنظمـة واللـوائح المنظمـة                      

 .لمتطلبات تلك الوظيفة

 .ويتم ترجمة هذه المحاور في سلوك ظاهر يمكن مالحظته وقياسه

ويمكن القول أنه علـى قـدر امـتالك الفـرد للكفايـات الالزمـة لوظيفتـه يتـسع أو يـضيق                

 . التي يتوقع منه تحقيقهامقدار تحقيقه لألهداف

 :أبعادها
الكفاية التعليمية مفهـوم واسـع يـشتمل علـى مجموعـة مـن األبعـاد المتنوعـة، ومـن                  

 :أهم هذه األبعاد

 . البعد األخالقي، والذي يهتم بأخالقيات المهنة، مثل العدل، الحماس-١

ليـــة البعـــد األكـــاديمي، والـــذي يـــضم الكفايـــات المعرفيـــة الالزمـــة للـــتمكن مـــن عم-٢

 .التدريس

 البعد التربوي، والذي يقترن بالقـدرة علـى اسـتخدام المفـاهيم واالتجاهـات وأنـواع         -٣

 .السلوك األدائي في التدريس بيسر وسهولة

 .البعد السلوكي المهاري-٤

بعد التفاعل والعالقات اإلنسانية،  ويضم الكفايـات الوجدانيـة واالجتماعيـة، مثـل           -٥

 .مع المتعلمين في ضوء االحترام المتبادل بين الطرفينالتعاون، وإقامة العالقات 

 ).٢١هـ، ص١٤٣٣، والعدواني ٦٦هـ، ص ١٤٢٨الهولي، وجوهر، والقالف، (

 :مصادر اشتقاقها
هنــاك مجموعــة مــن المــصادر المتعــددة التــي يمكــن مــن خاللهــا اشــتقاق الكفايــات،    

ســامية العــدواني و) هـــ١٤٣٢(وســهام الزهرانــي ) هـــ١٤٢٩(حيــث يــشير كــل مــن الــشهري    

إلى مجموعة من مصادر اشتقاق الكفايات نقالً عن مجموعة من البـاحثين، ومـن             ) ه١٤٣٣(

 :هذه المصادر

 .البحوث العلمية بما تتضمنه من معلومات تسهم في تحديد الكفايات .١
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أســلوب تحليــل األدوار التــي ينبغــي علــى الموظــف أن يقــوم بهــا، وصــياغتها علــى          .٢

 .شكل كفايات

 .مثالي وتحليله، واشتقاق الكفايات منه) معلم(موذجي لموظف رصد أداء ن .٣

قوائم تصنيف الكفايات التي تعتمد على القوائم الجاهزة، حيث تعـد هـذه القـوائم           .٤

التــي ينتجهــا األفــراد أو المؤســسات التربويــة مــصدراً للحــصول علــى الكفايــات، بمــا 

مــن بينهــا فــي ضــوء تتــضمنه مــن كفايــات تعليميــة يــتم اختيــار الكفايــات المالئمــة  

 .استراتيجية واضحة ومحددة

 .أهداف التربية في مراحل التعليم العام .٥

 .استطالع آراء خبراء المهنة والعاملين في الميدان التربوي .٦

 :تصنيفها
مــصطلحاً عامــاً يــضم بــين طياتــه مجموعــة مــن الكفايــات      ) الكفايــات(يعــد مــصطلح  

ــات     ــة، ومــن أهــم هــذه الكفاي ــة والمتكامل ، والزهرانــي ٣١هـــ، ص ١٤٢٩الــشهري ( :المتداخل

 ): ١٩هـ، ص ١٤٣٢

وهــي الكفايــات التــي تتعلــق بالجوانــب الفكريــة والوجدانيــة  : الكفايــات الشخــصية .١

 .واالجتماعية التي تساعد الشخص على القيام بمسؤولياته المهنية المسندة إليه

وهـــي الكفايـــات التـــي ال تقتـــصر علـــى اكتـــساب المعــــارف       : الكفايـــات المعرفيـــة   .٢

والمعلومات فقـط، بـل تمتـد لتـشمل كفايـات الـتعلم المـستمر، وطـرق اسـتخدام                   

 .أدوات المعرفة

وهـي الكفايـات التـي تتعلـق بقـدرة الفـرد علـى القيـام بالعمليـات                  : الكفايات اإلدارية  .٣

 . اإلدارية المتنوعة، مثل التخطيط، والتنظيم، والرقابة، واإلشراف، واالتصال

ايـــات التـــي تتعلـــق بالجوانـــب التـــي تتـــصل بالمجـــال  وهـــي الكف: الكفايـــات المهنيـــة .٤

 .الوظيفي، وتتضمن صفات محددة تؤهل الشخص لممارسة العمل بنجاح
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 :رائد النشاط الطالبي
 :مفهومه

الطــالب، والمعلمــين، ومــدير : يــضم المجتمــع المدرســي مجموعــة مــن األفــراد تــشمل 

ئـد النـشاط، ومحـضر المختبـر،      المدرسة، ووكالءها، والمرشد الطالبي ، وأمين المكتبة، ورا       

 .وغيرهم

 .ويعد رائد النشاط الطالبي واحداً من العناصر المؤثرة داخل المجتمع المدرسي

وقــد ورد فــي القواعــد التنظيميــة لمــدارس التعلــيم العــام التــي أصــدرتها وزارة التربيــة     

لـى مـدير    أنه ينبغـي ع   ) المادة السابعة والستون  ( هـ في الفصل السادس   ١٤٢٠والتعليم عام   

المدرسة أن يكلف أحـد المعلمـين بعمـل رائـد النـشاط ويـسند إليـه مهمـات رائـد النـشاط                        

 ).٦٤هـ، ص ١٤٢٠وزارة التربية والتعليم . (المحددة

  الطالبـي  وتصف وزارة التربيـة والتعلـيم فـي المملكـة العربيـة الـسعودية رائـد النـشاط                 

لبـــرامج النـــشاط، ويعمـــل علـــى    المعلـــم المكلـــف بـــالتخطيط واإلعـــداد والتنفيـــذ     : " بأنـــه

وزارة التربيــة والتعلــيم (   ". اكتــشاف طاقــات الطــالب، وتــوفير الفــرص لتنميتهــا ورعايتهــا  

 ).٢٧هـ، ص ١٤٢٧

ــد   ــرى الفهـ ــا يـ ــةأن رواد األنـــشطة) ١٠١ م، ص ٢٠٠١(بينمـ ــون أو : "  هـــم الطالبيـ المدرسـ

لطالبـي داخـل المدرسـة      المرشدون المفرغـون تفريغـاً كليـاً أو جزئيـاً للعمـل فـي النـشاط ا                

وخارجها، ويشمل عمله باإلضافة إلى التدريس التخطيط واإلشراف على النشاط الطالبي     

 ".داخل المدرسة وخارجها 

المشرف المباشر على جميـع     " فيرى أن رائد النشاط هو      ) ٣هـ، ص   ١٤٢٤(أما القرطون   

شاطهم وسـلوكهم   برامج النشاط بالمدرسة، ويتم اختياره مـن المعلمـين المتميـزين بنـ            

 ".وتفهمهم لألهداف التربوية للنشاط 

إلـــى أن رائـــد النـــشاط االجتمـــاعي هـــو المحـــرك ) ١٦هــــ، ص ١٤٢٤(ويـــشير أبـــو هاشـــم 

األساســي والعــضو الفعــال لعمليــة النــشاط فــي المدرســة، وكلمــا كــان مهتمــاً باألنــشطة      
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ممارســـة ومتقنـــاً لهـــا كلمـــا انعكـــس ذلـــك علـــى الطـــالب، وزاد مـــن درجـــة إقبـــالهم علـــى 

 .األنشطة والبرامج بوجه عام

 :ومن هنا فإنه يمكن للباحث أن يحدد تعريفاً لرائد النشاط الطالبي على أنه

المعلم الذي يتولى مهمة التخطيط لبرامج النـشاط الطالبـي، واإلشـراف علـى تنفيـذها                

وإدارة وفق األهـداف التربويـة المنـشودة، بالتعـاون مـع إدارة المدرسـة، وزمالئـه المعلمـين،               

 .التربية والتعليم التي تتبعها المدرسة

 :معايير اختياره
إن األدوار التربويـــة  المهمـــة التـــي يقـــوم بهـــا رائـــد النـــشاط الطالبـــي داخـــل المجتمـــع   

المدرسي وخارجه تستلزم  أن يتم التدقيق جيـداً فـي المعلـم الـذي تـسند إليـه مهمـة رائـد                       

ره وفق ضوابط سـليمة تراعـي أهميـة تلـك     النشاط الطالبي في المدرسة، بحيث يتم اختيا      

 .األدوار، وارتباطها بالطالب ارتباطاً كبيراً

وهناك بعض األسس والمعايير التي يجب مراعاتها عند اختيار رائد النشاط الطالبي،      

 :ومنها

أن تتوفر عند المعلم المرشح لريادة النشاط بعض الـصفات الشخـصية المهمـة         .١

االســتقامة، والــصدق، واألمانــة،   : ربــي والمعلــم المــسلم مثــل التــي ينبغــي أن تتــوفر فــي والم 

والــصالح، والتقــوى، واألخــالق الحــسنة ن باإلضــافة إلــى بعــض الــصفات الشخــصية األخــرى،   

مثل قوة الشخصية، والطالقة الخطابية، والقـدرة علـى اإلقنـاع، واإلبـداع، إلـى جانـب بعـض               

لتوجيـه، والمهـارات اإلداريـة، ومهـارات        المهارات المهنية المهمة، مثل مهارات اإلرشاد وا      

 .التعامل مع التقنيات التعليمية والحاسوبية الحديثة

ــي،         .٢ ــشاط الطالبـ ــداف النـ ــاً بأهـ ــشاط ملمـ ــادة النـ ــح لريـ ــم المرشـ ــون المعلـ أن يكـ

 .ومجاالته، وطريقة إعداد خططه، وآليات تنفيذ برامجه

دة فـي كيفيـة     أن يتصف بالذكاء واالبتكـار، وأن يـسهم فـي إعـداد أسـاليب جديـ                .٣

 ).٦ هـ، ص ١٤٢٢نياز .    (تنفيذ األنشطة الطالبية
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ــيم          .٤ ــوع مــن التعل ــم فــي خدمــة هــذا المجــال وهــذا الن ــصادقة مــن المعل ــة ال . الرغب

 ).٩٦هـ،  ص ١٤٢٣الدخيل (

أن يكون مـن ذوي الخبـرة فـي التعلـيم ، بحيـث ال تقـل خبرتـه عـن أربـع سـنوات،                        .٥

 . طالبيويفضل من لديه دورات في مجال النشاط ال

ــاً مـــن المعلمـــين والطـــالب،      .٦ ــادة النـــشاط محبوبـ أن يكـــون المعلـــم المرشـــح لريـ

 .ويمتلك رصيداً جيداً من العالقات اإلنسانية معهم

 -أن يكــون لرائــد النــشاط اهتمامــات جيــدة باألنــشطة المدرســية، وأن يكــون         .٧

 ).٦٦ م، ص ٢٠٠١الدياسطي . ( نشيطاً مبدعاً يتدفق حيوية وإمتاعاً-كاسمه 

ــد النــشاط الطالبــي إال أن يمكــن مالحظــة          ــرغم مــن أهميــة عمــل رائ ــى ال  نقــص وعل

ــة وجــود معــايير محــددة          ــي، وقل ــار رائــد النــشاط الطالب المعــايير التــي يــتم فــي ضــوئها اختي

ودقيقــة منــصوص عليهــا نظامــاً تــسهم فــي وضــع آليــة واضــحة عنــد اختيــار رائــد النــشاط       

 .الطالبي

 :أدواره الوظيفية ومسؤولياته

وم رائــد النــشاط الطالبــي بمجموعــة مــن األدوار والمــسؤوليات الوظيفيــة حــددتها   يقــ

 : وزارة التربية والتعليم بما يلي

 .يتولى مهمة المقرر في مجلس النشاط في المدرسة .١

اختيــار المعلمــين المــشرفين علــى بــرامج النــشاط ورواد الفــصول بالتنــسيق مــع    .٢

 .إدارة المدرسة

 .في المدرسة بالتنسيق مع مشرفي األنشطةإعداد الخطة العامة للنشاط  .٣

 .متابعة تنفيذ الخطة وتهيئة اإلمكانات الالزمة إل نجاحها .٤

توزيــع الطــالب حــسب ميــولهم واتجاهــاتهم ورغبــاتهم علــى األنــشطة داخــل      .٥

 .المدرسة

 ).إلخ..   رؤساء مجاالت-عرفاء فصول (رئاسة وتشكيل المجالس الطالبية  .٦
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 .بي في إدارة التربية والتعليمالتنسيق مع قسم النشاط الطال .٧

 .صرف المخصصات المالية لألنشطة الطالبية .٨

 .تحديد احتياجات األنشطة وتوفيرها .٩

 .إعداد الملفات والسجالت والتقارير لبرامج النشاط ورفعها لإلدارة التعليمية .١٠

 .اإلشراف على حصة النشاط الطالبي  .١١

 .مدرسةحصر الطالب النابغين في بعض مجاالت النشاط داخل ال .١٢

تنظيم اللقاءات واالجتماعات التطويرية والدورات التدريبية للطـالب والمعلمـين         .١٣

 .لرفع مستوى النشاط في المدرسة

 .مشاركة مدير المدرسة في تقييم المعلمين فيما يتعلق بالنشاط الطالبي .١٤

 .السعي لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه النشاط وبذل الجهد لحلها .١٥

 ).٢٣هـ، ص ١٤٢٧ربية والتعليم وزارة الت(   

وباإلضافة إلى هذه األدوار الوظيفية التي حددتها وزارة التربيـة والتعلـيم لرائـد النـشاط                

الطالبــي فإنــه يمكــن أن يــتم إضــافة المــسؤوليات التاليــة إلــى مهمــات وأدوار رائــد النــشاط      

 :الطالبي

 وتــوفير -رســة  بالتنــسيق مــع مــدير المد -  تجهيــز مكتــب خــاص برائــد النــشاط    -١ 

األثــاث المكتبــي، والحاســب اآللــي وملحقاتــه،  : المــستلزمات الــضرورية لهــذا المكتــب مثــل 

 . والملفات والسجالت الخاصة بالنشاط الطالبي

ــواردة مــن إدارة التربيــة والتعلــيم الخاصــة بالنــشاط الطالبــي،      -٢   اســتالم التعــاميم ال

 وااللتــزام بمــا فيهــا مــن تعليمــات  وتنفيــذ مــاورد فيهــا مــن بــرامج ومــشاركات ومــسابقات، 

 .وضوابط وأنظمة

 إعــداد ميزانيــة ماليــة خاصــة بالنــشاط الطالبــي، تــشمل اإليــرادات والمــصروفات،         -٣

وتوزيــع المــوارد الماليــة علــى جماعــات النــشاط وفــق آليــة محــددة، مــع االحتفــاظ بــالفواتير  

 .الخاصة بمصروفات النشاط الطالبي
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درســة فــي البــرامج والمــسابقات المركزيــة التــي     أن يــشرف علــى مــشاركات الم -٤ 

تنظمها اإلدارة التعليمية على مستوى مدارس المنطقة،  أو علـى مـستوى مـدارس مكتـب                 

 . التربية والتعليم الذي تتبعه المدرسة

ــات النـــشاط  -٥ ــال جماعـ ــة أعمـ ــي متابعـ ــد     الطالبـ ــا، ورصـ ــة لهـ ــارات دوريـ ــل زيـ ، وعمـ

ــددة، وم   ــتمارة محــ ــالل اســ ــات مــــن خــ ــزين   المالحظــ ــين المتميــ ــأة الطــــالب والمعلمــ كافــ

 .وتشجيعهم

 بالتعاون مـع  - اإلشراف على توفير األدوات والخامات الالزمة لممارسة األنشطة       - ٦

 وتــوفير الجــوائز المخصــصة لتــشجيع الطــالب، وحفظهــا فــي    -إدارة المدرســة ومعلميهــا 

 .مكان مناسب داخل المدرسة

ــي   -٧  ن  طــالب وفــصول وجماعــات النــشاط    طــرح المــسابقات االجتماعيــة العامــة ب

  أفــضل فــصل - أفــضل عريــف -الطالــب المثــالي : الطالبــي داخــل المدرســة، مثــل مــسابقة 

 أفـضل صـحيفة حائطيـة، وإعـداد آليـة واضـحة لتقـويم هـذه          -أفضل جماعة نـشاط طالبـي       

 .المسابقات، وإعالن أسماء الفائزين في نهاية كل فصل دراسي

د ماليـة إضـافية للنـشاط الطالبـي مـن خـالل مـد جـسور                  أن يساعد فـي تـوفير مـوار        - ٨

 .التعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في المجتمع

 :إعداده وتأهيله
يمثل رائد النشاط الطالبي أحد العناصر البشرية المؤثرة في المجتمع المدرسي، نظراً    

بيـة ذات المجـاالت     لتميز المهمة التربوية التي يقـوم بهـا وهـي اإلشـراف علـى البـرامج الطال                

ــة قــدراتهم،         ــاء شخــصيات الطــالب، ورعاي المتنوعــة والتــي مــن المؤمــل أن تــسهم فــي بن

 .واحتضان مهاراتهم وإبداعاتهم

ولذلك تبرز الحاجة إلى ضرورة االهتمـام بالتأهيـل العلمـي المتميـز للمعلـم الـذي يتـولى                   

هــارات الالزمــة للقيــام مهمــة ريــادة النــشاط الطالبــي، والتأكــد مــن امتالكــه للكفايــات والم 
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بمهمـــة اإلشـــراف علـــى إدارة بـــرامج النـــشاط الطالبـــي بمـــا يـــسهم فـــي تحقيـــق أهـــدافها  

 . التربوية

 - علــى مــستوى الــدبلوم مــثالً -وينبغــي اإلشــارة هنــا إلــى أنــه ال توجــد بــرامج أكاديميــة 

خاصــة بالنــشاط الطالبــي فــي كليــات التربيــة بالجامعــات الــسعودية يمكــن أن تــسهم فــي  

ريج رواد نشاط طالبي مؤهلين يتولون مهمـة اإلشـراف علـى األنـشطة الطالبيـة، وإدارة                 تخ

دفتهــا فــي مــدارس التعلــيم العــام علــى اخــتالف مراحلهــا، وإنمــا تكتفــي معظــم كليــات        

 .التربية بتدريس مقرر واحد فقط متخصص في النشاط الطالبي

ــى ضــعف تأهيــل المعلمــين        ــة إل  القــائمين علــى   وقــد أشــارت بعــض الدراســات العلمي

والتي تناولت تقويم األنشطة    ) هـ١٤١٧(النشاط الطالبي، ومن هذه الدراسات دراسة العزاز        

الالصفية في المرحلة االبتدائية بمدارس مدينة الرياض، وخرجت بمجموعة من النتائج من   

 .وجود قصور في إعداد المشرفين على األنشطة الطالبية: أهمها

تـشير إلـى ضـعف تأهيـل رواد النـشاط الطالبـي فـي المملكـة                 ومن أبـرز الدراسـات التـي        

والتي تناولت تطوير خطة النشاط الالصـفي  ) هـ١٤١٩(العربية السعودية دراسة آل غائب             

و أشـارت نتائجهـا إلــى أن    فـي المـدارس الثانويـة بالمملكـة فـي ضــوء االتجاهـات المعاصـرة،       

المدرسي في المرحلـة الثانويـة إعـداداً     هناك حاجة إلعداد مشرفي النشاط ورواد النشاط        

فنياً، كما أوضحت نتائج هذه الدراسة أن مهنـة رائـد النـشاط فـي المرحلـة الثانويـة بحاجـة                     

أيضاً إلى خبرة مهنية، ودورات تدريبية مكثفة، وتأهيل علمي متخصص سابق، كي يكـون           

 .قادراً على إدارة األنشطة الطالبية بكفاءة واقتدار

الضعف الموجود في عملية تأهيل رواد النشاط الطالبـي دراسـة الفهـد    كما يؤكد هذا   

ــة االبتدائيــة       ) م٢٠٠٠١( التــي تناولــت معوقــات النــشاط الطالبــي فــي التعلــيم العــام بالمرحل

والمتوســطة بمنطقــة الريــاض مــن وجهــة نظــر رواد األنــشطة حيــث أشــارت نتائجهــا أن      

ي علــى الوجــه المطلـوب، ومــن أبــرز  هنـاك معوقــات كثيـرة تحــول دون أداء النــشاط الطالبـ   
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عدم تأهيل رواد النشاط تأهيالً جيداً إلدارة النشاط وتنفيذه، باإلضافة إلـى            : هذه المعوقات 

 .عدم تفرغهم ألعمال النشاط الطالبي

والتـــي تناولـــت االحتياجـــات التدريبيـــة لـــرواد ) هــــ١٤٢٣(فـــي حـــين أن دراســـة الـــشهري 

الرياض قـد انتهـت إلـى وجـود اتفـاق بـين رواد النـشاط                النشاط في المرحلة الثانوية بمدينة      

الطالبي على اختالف سنوات خبرتهم في مجال النشاط وعلـى اخـتالف مـشاركتهم فـي            

الدورات التدريبيـة فـي مجـال النـشاط حـول مـدى الحاجـة إلـى التـدريب فـي مجـال تخطـيط                         

 .األنشطة الطالبية وتنفيذها وتقويمها

دراسـات علميـة عـن مـدى فاعليـة الـدورات التدريبيـة        وقد أوصت هذه الدراسة بإجراء   

 .المنفذة لرواد النشاط الطالبي أثناء الخدمة

والمالحــــظ أن الخطــــط الــــسنوية التدريبيــــة إلدارات ومراكــــز التــــدريب التربــــوي فــــي  

 مــن تقــديم البــرامج والــدورات التدريبيــة الخاصــة  - فــي الغالــب -المنــاطق التعليميــة تخلــو 

ى الرغم من أن الخطة التطويرية لألنشطة الطالبية التي أقرتهـا وزارة            بالنشاط الطالبي عل  

هـ قد دعت في إحدى بنودها إلى ضـرورة         ١٤٢٥ -١٤٢٤التربية والتعليم خالل العام الدراسي      

ــدورات تأهيليــة متخصــصة فــي النــشاط الطالبــي        تــضمين بــرامج مراكــز التــدريب التربــوي ل

 .ن مع أقسام النشاط في اإلدارات التعليميةلمديري المدارس ورواد األنشطة بالتعاو

وجــود ضـعف واضــح فـي عمليــة إعــداد المعلـم فــي مجــال     ويالحـظ الباحــث ممـا ســبق   

النــشاط الطالبــي قبــل التحاقــه بمهنــة التــدريس، ممــا يــؤثر عليــه تــأثيراً ســلبياً بعــد التحاقــه    

اط الطالبـي داخـل   بالعمل، وقد يؤدي هذا الضعف إلى ابتعاده عن القبول بمهمة ريادة النش      

ــد       ــرواد النـــشاط الطالبـــي بعـ ــة لـ ــة المقدمـ ــدورات التدريبيـ ــدرة الـ ــافة إلـــى نـ ــة، باإلضـ المدرسـ

 . الطالبيتكليفهم بريادة النشاط

سـبق يـرى الباحـث ضـرورة إعـادة النظـر فـي عمليـة إعـداد رواد النـشاط                       وبناء على مـا   

 :الطالبي وتأهيلهم على مستويين هما
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ل االلتحـاق بمهنـة التعلـيم، ويكـون أثنـاء الدراسـة الجامعيـة،               أي قبـ  : اإلعداد القبلـي  -١

من خالل دراسة طالب الكليات واألقسام التربوية لعدد مـن المقـررات الدراسـية الخاصـة                

بالنشاط الطالبي، وبحيث تكون هذه المقررات مشتملة على النواحي النظرية والتطبيقية    

 . المرتبطة بالنشاط الطالبي

أي بعــد االلتحــاق بمهنــة التعلــيم، مــن خــالل إلحــاق رواد النــشاط     : اإلعــداد البعــدي -٢

بالدورات التدريبية المتخصـصة فـي موضـوع النـشاط الطالبـي، وتـصميم مثـل هـذه الـدورات            

بطريقــة احترافيــة، تراعــي احتياجــاتهم التدريبيــة فــي المجــاالت التــي يحتاجونهــا، واختيــار  

الفرصة أمام كل رائد نـشاط طالبـي لاللتحـاق    المدربين المتميزين للمحاضرة فيها، وإتاحة     

 .بمثل هذه الدورات التدريبية المنظمة

 : المميزات الممنوحة له
بمــا أن رائــد النــشاط الطالبــي يقــوم بــدور جــوهري مهــم داخــل المدرســة مــن خــالل        

إشـــرافه علـــى تنفيـــذ بـــرامج النـــشاط فقـــد حـــددت وزارة التربيـــة والتعلـــيم مجموعـــة مـــن  

 : لرائد النشاط على النحو التاليالمميزات الممنوحة

 ):هـ١٤٢٧هـ، واإلدارة العامة للتعليم بالرياض ١٤١٤وزارة التربية والتعليم (

تقوم المنطقة التعليمية بتأهيـل رواد النـشاط، حـسب مـا يـرد مـن الـوزارة ضـمن               .١

 .برامج التدريب، أو بجهود المنطقة الذاتية

 .خفيض النصاب لرائد النشاطعند توفر فائض من الحصص تكون األولوية في ت .٢

ــة          .٣ ــن المناوبـ ــى مـ ــا يعفـ ــار، كمـ ــول حـــصص االنتظـ ــن دخـ ــشاط مـ ــد النـ ــى رائـ يعفـ

 .واإلشراف اليومي

ال يكلف رائد النشاط بمهـام أخـرى فـي المدرسـة، سـوى التـدريس، كاإلشـراف                    .٤

 .على جماع ة، أو ريادة فصل، أو اإلشراف على المكتبة، أو المختبر أو غير ذلك

لوية عند الترشيح للدورات التدريبية في مجاله، والترشيح لوكالة      لرائد النشاط أو   .٥

 .المدرسة، أو إدارتها، أو اإلرشاد، أو اإلشراف التربوي
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ال يلــزم رائــد النــشاط باإلشـــراف علــى الجمعيــة التعاونيــة، بـــل تــسند إلــى أحـــد          .٦

 .العاملين بالمدرسة وفق الالئحة ويكون رائد النشاط عضواً في لجنة الصرف

قييم األداء الوظيفي لرائد النشاط يؤخذ في االعتبار جهد الرائـد، ونـشاطه،          عند ت  .٧

 .وتقرير مشرف النشاط عند زيارته للمدرسة

يعفــى رائــد النــشاط مــن المالحظــة أيــام االختبــارات داخــل المدرســة وخارجهــا    .٨

 .إلعداد خططه وبرامجه

ن الواقـع التربـوي فـي         ومع تحديد هذه المميزات المفترضة لرائـد النـشاط الطالبـي إال أ            

كثيــر مــن المــدارس يــشير إلــى خلــل كبيــر فــي تطبيــق هــذه المميــزات خاصــة فيمــا يتعلــق    

بقــضية تخفــيض النــصاب التدريــسي للمعلــم المكلــف بريــادة النــشاط الطالبــي، حيــث نــراه 

مثقالً في الحصص في معظم المـدارس االبتدائيـة والمتوسـطة، وقـد يـصل أحيانـاً إلـى أربـع                     

فـي األسـبوع مثلـه مثـل أي معلـم آخـر رغـم تحملـه لعـبء اإلشـراف علـى                       وعشرين حصة   

 .األنشطة الطالبية داخل المدرسة

ومما سبق يمكن مالحظة نقص المميزات الممنوحة لـرواد النـشاط الطالبـي، وعـدم               

موازاتهــا لألعبــاء التــي يتحملهــا رواد النــشاط الطالبــي غيــر المفــرغين ممــا قــد يتــسبب فــي   

 وانــسحابهم مــن ريــادة النــشاط، وبحــثهم عــن فــرص إداريــة تربويــة  تــسرب هــؤالء الــرواد

 .وكالة المدرسة، أو أمانة المكتبة، أو اإلرشاد الطالبي، أو اإلشراف التربوي: أخرى مثل

 لمكافــأة  - حتــى فــي حالــة تحقيقهــا    -والحقيقــة أن مثــل تلــك المميــزات ال تكفــي    

في الـذي يقـوم بـه رواد النـشاط فـي           المعلم المكلف بريادة النشاط بما يـوازي الجهـد اإلضـا          

زيادة المميزات الممنوحة لرواد النشاط الطالبي، والتأكيد المدارس، ولذلك يقترح الباحث 

علــى تطبيقهــا فــي المــدارس، بمــا يــسهم فــي الحــد مــن تــسرب رواد النــشاط، واســتقطاب 

مثلـة هـذه   الكفاءات المتميزة من المعلمين للعمل في مجال ريادة النشاط الطالبي، ومـن أ           

 :المميزات



 

 
٣٤٠

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

إصــدار قــرار وزاري واضــح وصــريح يــنص علــى تفريــغ رواد النــشاط فــي المــدارس      .١

االبتدائيــة والمتوســطة أســوة بــزمالئهم فــي المــدارس الثانويــة، والــذي صــدر القــرار الــوزاري  

 .هـ مع بدء تعميم تطبيق حصة النشاط في الصف األول الثانوي١٤١٧بتفريغهم في عام 

 القــرار أن يزيــل العــبء التدريــسي عــن رواد النــشاط، ويفــرغهم  ومــن شــأن مثــل هــذا

لمهمــة إدارة النــشاط واإلشــراف علــى برامجــه المــساندة للمقــررات الدراســية، بحيــث ال       

 مــن الحــصص خاضــعاً لظــروف المدرســة ومــدى تــوفر    الطالبــييكــون نــصيب رواد النــشاط

مـا هـو مـشاهد فـي بعـض      الحصص الفائضة، ومدى إيمان المدير بأهميـة النـشاط الطالبي،ك    

 .المدارس الحكومية االبتدائية والمتوسطة

احتــساب إشــراف المعلــم علــى النــشاط الطالبــي وتوليــه لمهمــة ريــادة النــشاط     .٢

ــداخلي علــى مــستوى المنطقــة ، أو          ــذي يرغــب فــي النقــل ال ــد النــشاط ال نقاطــاً إضــافية لرائ

 .الخارجي على مستوى المملكة

اط الطالبــي عنــد رغبتــه فــي الترشــح لوكالــة   احتــساب نقــاط إضــافية لرائــد النــش  .٣

المدرسة، أو ألمانة المكتبـة أو مـصادر الـتعلم، أو اإلرشـاد الطالبـي، أو اإلشـراف التربـوي، أو                     

 .الدورات التدريبية، أو اإليفاد للتدريس في خارج المملكة

إقرار برنامج مـالي واضـح وفـق آليـة محـددة لـصرف مكافـآت ماليـة لـرواد النـشاط             .٤

 .  المتميزينالطالبي

ــيمــنح رواد النــشاط  .٥ ــة لمــا       الطالب  إجــازة مبكــرة تــسبق إجــازة المعلمــين مماثل

  .يحصل عليه معلمو الصفوف األولية في المرحلة االبتدائية

ــريم رواد النـــشاط     .٦ ــة مخـــصص لتكـ ــنوي فـــي كـــل إدارة تعليميـ ــة حفـــل سـ  إقامـ

 .مراحلها البارزين على مستوى مدارس المنطقة التعليمية على اختالف الطالبي

 :مشكالته
يواجه رواد النشاط الطالبي أثناء أدائهم لعملهـم مجموعـة مـن المـشكالت اإلداريـة                

 ): ١٦٣هـ، ص ١٤٢٨الحربي : (والمدرسية والتعليمية، ومن أبرز هذه المشكالت
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 .ضعف برامج إعداد رائد النشاط الطالبي وتأهيله قبل وأثناء الخدمة .١

رائـد النـشاط الطالبـي، وغمـوض المعـايير التـي           العشوائية وعدم الدقة في اختيـار        .٢

 .يتم في ضوئها اختيار رواد النشاط الطالبي

 .افتقاد الحماس وحب العمل والتفاني لدى بعض رواد النشاط الطالبي .٣

عدم تفريغ رائد النشاط ألعمال النـشاط الطالبـي فـي كثيـر مـن األحيـان، وإثقالـه                    .٤

جعلــه يــضع النــشاط الطالبــي فــي آخــر      بالمهمــات التدريــسية واإلداريــة،      ممــا ي   

 .اهتماماته ويركز على عمله التدريسي األساسي

قلــة الحــوافز الماديــة والمعنويــة المخصــصة لــرواد النــشاط الطالبــي، والتقــصير فــي   .٥

 .تكريم البارزين منهم

افتقاد بعض رواد النشاط الطالبي ألساسيات العمـل اإلبـداعي، ومـن المعلـوم أن                .٦

 .هفاقد الشيء ال يعطي

 .ضعف اتصال رائد النشاط الطالبي بمؤسسات وهيئات المجتمع المحلي .٧

 .قلة األدلة التربوية المتخصصة في شؤون النشاط الطالبي .٨

مبالغـــة رائـــد النـــشاط فـــي وضـــع خطـــط مثاليـــة يـــصعب تنفيـــذها، ألنهـــا ال تراعـــي    .٩

 .اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة

 علـى التخطـيط، والتنظـيم، والمتابعـة،         ضعف الخلفية اإلداريـة المطلوبـة كالقـدرة        .١٠

 .والتقويم عند كثير من رواد النشاط الطالبي

ــالل       .١١ ــا مـــن خـ ــدارس ووكالئهـ ــديري المـ ــي لمـ ــة بعـــض رواد النـــشاط الطالبـ مجاملـ

ــساب عملهـــم          ــى حـ ــصلة علـ ــي بـ ــشاط الطالبـ ــى النـ ــت إلـ ــال ال تمـ ــامهم بأعمـ قيـ

 .األساسي

المتفــوقين أو البــارزين تركيــز بعــض رواد النــشاط الطالبــي علــى طــالب المدرســة   .١٢

وضعف االهتمام بـالطالب اآلخـرين، ممـا يـؤدي إلـى قـصر النـشاط علـى فئـة معينـة              



 

 
٣٤٢

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

مــن الطــالب، هــي التــي تــستأثر بالمــشاركة فــي األنــشطة الداخليــة والخارجيـــة          

 .للمدرسة

 نقص االعتمادات المالية المخصصة لبرامج النشاط الطالبي فـي كـل مدرسـة، أو                .١٣

 .نشاط الطالبي، وإنما تجييرها إلى مجاالت أخرىعدم صرفها في مجال ال

 :ويمكن أن يضاف للمشكالت السابقة بعض المشكالت األخرى، ومنها

قيام بعض رواد النشاط الطالبي بعبء النـشاط كـامالً لوحـده، والحقيقـة أن رائـد           .١

 .النشاط الطالبي هو مخطط ومشرف، وليس منفذ مباشر للبرامج

 .رسية ضعف إمكانات المباني المد .٢

 .قلة تعاون المعلمين مع رائد النشاط الطالبي في تنفيذ البرامج الطالبية .٣

 .عزوف بعض الطالب عن المشاركة في األنشطة المدرسية .٤

ويمكـــن معالجـــة هـــذه المـــشكالت التـــي تواجـــه رواد النـــشاط الطالبـــي فـــي مـــدارس   

 :التعليم العام من خالل اتباع مجموعة من اإلجراءات واألساليب، ومنها

إعداد خطة عملية واضحة لتذليل العقبات والمـشكالت التـي تواجـه رواد النـشاط                .١

الطالبــي، بمــا يــسهم فــي محاصــرة هــذه المــشكالت، والتقليــل مــن آثارهــا الــسلبية  

 .على رواد النشاط الطالبي

تنفيــذ برنــامج مــنظم لتبــادل الزيــارات بــين رواد النــشاط الطالبــي فــي المــدارس، بمــا  .٢

ارف االجتمــاعي، ونقــل الخبــرات والبــرامج المميــزة فيمــا   يــسهم فــي تحقيــق التعــ 

 .بينهم

زيادة عدد رواد النشاط الطالبي من واحـد إلـى اثنـين فـي المدرسـة الواحـدة، أسـوة                     .٣

ــراً ألهميـــة بـــرامج النـــشاط     ــين، وذلـــك نظـ بـــوكالء المـــدارس والمرشـــدين الطالبيـ

المتعـــددة، وكثرتهــا وتنوعهـــا، ولــضخامة مهمـــات رائـــد النــشاط الطالبـــي وأدواره    

 . وتوزيع العمل بين هذين الرائدين بطريقة مناسبة وفق رؤية محددة
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ــي، وتعــديلها واإلضــافة إليهــا وفــق         .٤ ــاء مهمــات وأدوار رواد النــشاط الطالب إعــادة بن

 .دراسة علمية، وبما يتناسب مع واقع المدارس على اختالف مراحلها

 : الدراسات السابقة
اسـات العلميـة المحليـة والعربيـة التـي تناولـت           وجد الباحـث مجموعـة كبيـرة مـن الدر         

ولكنــه لــم يجــد دراســات تتنــاول رواد النــشاط       ،موضــوع النــشاط الطالبــي بــشكل عــام    

الطالبي بـشكل مباشـر مـن حيـث أدوارهـم ومـسؤولياتهم، ومعـايير اختيـارهم، ووسـائل               

لنـــشاط  لريـــادة النـــشاط الطالبـــي، وآليـــات تقـــويم رواد ا - أثنـــاء الخدمـــة -إعـــداد المعلـــم 

 .  الطالبي، والمميزات الممنوحة لهم، وكفاياتهم األساسية

ولذلك عمد الباحث إلى االقتصار على ثالث دراسـات علميـة يـرى أنهـا هـي األقـرب إلـى                     

 .الدراسة الحالية

معوقــات النــشاط الطالبــي فــي التعلــيم   : بدراســة عنوانهــا) م٢٠٠١(حيــث قــام الفهــد  

 .سطة بمنطقة الرياض من وجهة نظر رواد األنشطةالعام بالمرحلة االبتدائية والمتو

وقــــد هــــدفت الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى واقــــع النــــشاط فــــي المــــدارس االبتدائيــــة  

والمتوسطة في مدينة الرياض من وجهة نظر رواد األنشطة فـي المـدارس، والتعـرف علـى                 

ظـر  معوقات النشاط فـي المـدارس االبتدائيـة والمتوسـطة فـي مدينـة الريـاض مـن وجهـة ن                     

رواد األنــشطة فــي المــدارس، باإلضــافة إلــى تقــديم بعــض الحلــول المناســبة للتغلــب علــى       

بعــض الــصعوبات التــي تواجــه النــشاط المدرســي فــي المرحلــة االبتدائيــة والمتوســطة فــي    

 .مدينة الرياض

 .أداة لبحثه) االستبانة(وقد أخذ الباحث بالمنهج الوصفي التحليلي، وقام باستخدام 

لدراسة رواد النشاط في المرحلة االبتدائيـة والمتوسـطة فـي منطقـة             وشمل مجتمع ا  

وتـم تطبيـق الدراسـة      .  مدرسـة متوسـطة    ٢٩٢ مدرسـة ابتدائيـة و     ٥١٢الرياض ويبلغ عـددها     

 رائــد ٢٠١ مــن مجتمــع الدراســة األصــلي، ويبلــغ عــددهم    % ٢٥علــى عينــة عــشوائية تمثــل   

 .نشاط



 

 
٣٤٤

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

 : أبرزهاوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من

 مــن عينــة الدراســة يــرون أن واقــع النــشاط      % ٣٥٫١اتــضح مــن نتــائج الدراســة أن     .١

 . يرون أنه ضعيف% ٢٨٫٩ من عينة الدراسة يرون أنه جيد، و%٣٤٫٢متوسط، بينما 

ــوب، ومــن        .٢ ــى الوجــه المطل ــرة تحــول دون أداء النــشاط عل أن  هنــاك معوقــات كثي

 :أبرزها

اً إلدارة النــشاط، وكــذلك عــدم تفــرغهم لهــذا  عــدم تأهيــل رواد النــشاط تــأهيالً جيــد 

العمل، وقلة اإلمكانات المادية، وعدم تشجيع األهالي ألبنائهم على االنخراط بفعالية فـي             

 . األنشطة المدرسية

 : وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، من أهمها

دريبيـــة أن تتعـــاون وزارة التربيـــة والتعلـــيم والجامعـــات فيمـــا بينهـــا فـــي عقـــد دورات ت

لمشرفي ورواد النشاط يتم فيها التدريب على المهارات الالزمة لتنفيذ وتخطـيط النـشاط              

المدرســي ومواكبــة التقــدم النظــري فــي هــذا المجــال، وزيــادة وقــت النــشاط حتــى يــستفيد  

الطالب مـن النـشاط المقـام، وليـتمكن رواد النـشاط مـن اإلشـراف الكامـل علـى النـشاط                      

زة وزارة اإلعالم المختلفة لعرض ألوان من النشاط البارز إليجـاد     ومتابعته، والتنسيق أجه  

قناعة بالنشاط لدى الطالب وأولياء أمورهم بوجـه خـاص والمجتمـع بوجـه عـام، باإلضـافة               

إلى االستفادة من خبرات الدول العربية واألجنبية في مجال النشاط المدرسي عـن طريـق              

 . تبادل الزيارات

االحتياجات التدريبية لرواد النشاط فـي      : دراسة بعنوان ) هـ١٤٢٣(كما أجرى الشهري    

وقـــد هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى االحتياجـــات   .المرحلـــة الثانويـــة بمدينـــة الريـــاض 

التدريبيــة لــرواد النــشاط فــي المرحلــة الثانويــة فــي مجــال التخطــيط، والتنفيــذ، والتقــويم،          

واد النــشاط فــي المرحلــة    فــي وجهــات نظــر ر  - إن وجــدت -والتعــرف علــى االختالفــات   

المؤهـل، الخبـرة فـي مجـال التـدريس،          (الثانوية حول االحتياجات التدريبيـة تبعـاً لمتغيـرات          

 ).الخبرة في مجال ريادة النشاط، الدورات في مجال النشاط



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٤٥

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 .أداة لبحثه) االستبانة(وقد أخذ الباحث بالمنهج الوصفي التحليلي، وقام باستخدام 

ميــع رواد النــشاط فــي المرحلــة الثانويــة بمدينــة الريــاض     وشــمل مجتمــع الدراســة ج 

 .رائداً للنشاط) ٨٢(وعددهم 

 :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها

فيما يتعلق باالحتياجات التدريبية لرواد النـشاط فـي المرحلـة الثانويـة فـي مجـال               .١

: بياً فــي مجــال التخطــيط هــي التخطــيط، تبــين أن أعلــى العبــارات التــي تمثــل احتياجــاً تــدري   

ــاليب التربويـــة لتخطـــيط حـــصة النـــشاط فـــي   -أســـس التخطـــيط المبكـــر للنـــشاط    األسـ

 مـــسئوليات رائـــد النـــشاط فـــي المرحلـــة الثانويـــة ودوره فـــي   -المرحلـــة الثانويـــة وإدارتهـــا 

 .تخطيط النشاط

ل فيما يتعلق باالحتياجات التدريبية لرواد النـشاط فـي المرحلـة الثانويـة فـي مجـا              .٢

إجـراءات  : التنفيذ، تبين أن أعلى العبارات التي  تمثل احتياجاً تدريبياً في مجـال التنفيـذ هـي               

 - مهارات إشراك الطالب في برامج األنـشطة         -ترجمة أهداف النشاط إلى برامج عملية       

 .مهارات تنظيم دورات تدريبية للمعلمين المشرفين على األنشطة وتنفيذها

التدريبية لرواد النـشاط فـي المرحلـة الثانويـة فـي مجـال           فيما يتعلق باالحتياجات     .٣

أسـاليب  : التقويم، تبين أن أعلى العبارات التي تمثل احتياجاً تدريبياً في مجال التقـويم هـي              

ــة للمعلمــين المــشرفين علــى األنــشطة بالمدرســة        أســاليب -تقــويم االجتماعــات الدوري

ليب التربويــة لإلفــادة مــن األنديــة     األســا-تقــويم حــصة النــشاط فــي الــصف األول الثــانوي      

 .العلمية في تنمية مهارة التفكير العلمي لدى الطالب

ضـرورة االسـتمرار فـي عقـد        : وخرجت الدراسة بمجموعـة مـن التوصـيات، مـن أهمهـا           

الدورات التدريبية المتخصصة لرواد النشاط في مجال النشاط الطالبي، وأن تصمم البرامج       

اء علـى احتياجـاتهم التدريبيـة، وبطريقـة تـشعر المتـدربين بأنهـا               التدريبية لرواد النشاط بن   

 .صممت خصيصاً لسد احتياجاتهم الفعلية وحل مشكالتهم اليومية



 

 
٣٤٦

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

العالقـــة بـــين اتجاهـــات الطـــالب : فقـــد قـــام بدراســـة عنوانهـــا) هــــ١٤٢٦(أمـــا المـــالكي 

المعلمــين نحــو النــشاط المدرســي ومــستوى تحــصيلهم فــي مقــرر النــشاط المدرســي فــي   

 .كلية المعلمين في مكة المكرمة

وقد هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين اتجاهـات الطـالب المعلمـين نحـو النـشاط         

المدرسي ومستوى تحـصيلهم فـي مقـرر النـشاط المدرسـي، ومعرفـة المتغيـرات المـؤثرة                  

في العالقة بين اتجاهات الطـالب المعلمـين نحـو النـشاط المدرسـي وتحـصيلهم الدراسـي            

رر النــشاط المدرســي، باإلضــافة إلــى الوصــول إلــى عــدد مــن التوصــيات والمقترحــات    فــي مقــ

فـــي كليـــات المعلمـــين بالمملكـــة )  نهـــج٣٣٣(المهمـــة لتطـــوير مقـــرر النـــشاط المدرســـي 

 .العربية السعودية

مقيـــاس : وقـــد أخـــذ الباحـــث بـــالمنهج الوصـــفي، وقـــام بإعـــداد أداتـــين لبحثـــه وهمـــا        

 . واالختبار التحصيلي في مقرر النشاط المدرسياالتجاهات نحو النشاط المدرسي،

 ٣٣٣(وشـمل مجتمــع الدراســة جميــع الطـالب المــسجلين لمقــرر النــشاط المدرســي   

 -١٤٢٤فــي كليــة المعلمــين بمكــة المكرمــة فــي الفــصل الدراســي الثــاني مــن العــام     ) نهــج

لدراسـة  طالباً، ونظـراً لـصغر مجتمـع الدراسـة فقـد تـم تطبيـق ا            ) ٧٦(هـ ويبلغ عددهم    ١٤٢٥

 . عليهم جميعاً

 :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها

ــة     .١ ــد مـــستوى داللـ ــصائياً عنـ ــة إحـ ــة دالـ ــد عالقـ ــات الطـــالب  ) ،٠٥(توجـ ــين اتجاهـ بـ

 .المعلمين نحو النشاط المدرسي وتحصيلهم في مقرر النشاط المدرسي

ــو النـــشاط      .٢ ــين نحـ ــالب المعلمـ ــات الطـ ــين اتجاهـ ــة بـ ــي ال تختلـــف العالقـ المدرسـ

: ومــستوى تحــصيلهم فــي مقــرر النــشاط المدرســي بــاختالف متغيــرات الدراســة التاليــة         

التخصص، نوع الدراسة، مدى الممارسة للنشاط داخل الكلية، المواظبة، في حين تختلف     

 .فقط باختالف متغير المعدل التراكمي



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٤٧

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

ــا      ــن أهمهـ ــيات، مـ ــن التوصـ ــة مـ ــة بمجموعـ ــت الدراسـ ــشاط   : وخرجـ ــرر النـ ــناد مقـ إسـ

مدرسي في كليات المعلمين إلى المتخصصين مـن حملـة الـدكتوراه فـي المنـاهج وطـرق                  ال

التدريس، وممن لهـم خبـرة سـابقة فـي النـشاط المدرسـي وواقعـه فـي مدارسـنا بـالتعليم                      

العام، والتركيز علـى القـضايا العمليـة والموضـوعات المرتبطـة بعمـل المعلـم فـي الميـدان،                   

في التنظير وتبتعد عن الواقع عند معالجة المقرر، مـع          والبعد عن الموضوعات التي تغوص      

ــم،         ضــرورة ربــط النــشاط المدرســي بالمــادة الدراســية التــي يتخــصص فيهــا الطالــب المعل

ومحاولة اإلفادة من النمـاذج الحديثـة فـي المنـاهج وطـرق التـدريس وربطهـا بعمـل المعلـم            

ــرر النـــشاط      ــيم مقـ ــافة إلـــى تعمـ ــي، باإلضـ ــال النـــشاط المدرسـ ــع  فـــي مجـ ــي لجميـ المدرسـ

المعلمين والمديرين في المدارس االبتدائية إمـا عـن طريـق إكمـال الدراسـة فـي الكليـة، أو           

 .عن طريق عقد دورات مسائية

 :العالقة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
قام الباحث فيما سبق باستعراض مجموعة من الدراسات العلميـة، وقـد شـمل هـذا                 

وجزاً بأهدافها، ومناهجهـا، وعينتهـا، وأبـرز مـا توصـلت إليـه مـن نتـائج              االستعراض تعريفاً م  

 .وتوصيات

ــات،      وقـــد اســـتفاد الباحـــث مـــن تلـــك الدراســـات مـــن حيـــث توســـيع قاعـــدة المعلومـ

والتعرف على أبعاد دراسته وجوانبهـا المتعـددة، والتعـرف علـى الجوانـب التـي لـم تتناولهـا                   

 .ستكمالها وتسليط الضوء عليهاالدراسات السابقة، وبالتالي العمل على ا

و يحـاول الباحـث اآلن تحديــد عالقـة الدراســة الحاليـة بالدراسـات الــسابقة، مـن خــالل       

حيث تـشترك هـذه الدراسـة مـع جميـع الدراسـات             . تحديد أوجه الشبه واالختالف بينهما    

السابقة في مجال البحث وهو النشاط الطالبي بشكل عام، كمـا تـشترك هـذه الدراسـة              

 مع جميع الدراسات السابقة التي تم استعراضها في منهج البحث الـذي تـم اختيـاره                 أيضاً

 .وتطبيقه في الدراسة، وهو المنهج الوصفي



 

 
٣٤٨

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

  أمــا أوجـــه االخــتالف بـــين الدراســـة الحاليــة والدراســـات الـــسابقة فتتمثــل فـــي الحـــد     

ــداً، مــن ح        يــث الموضــوعي لهــذه الدراســة، فهــي تنفــرد فــي البحــث فــي رائــد النــشاط تحدي

مفهومـــه، ومعـــايير اختيـــاره، وأدواره ومهماتـــه، وإعـــداده وتأهيلـــه، ومميزاتـــه، ومـــشكالته، 

ــم يــسبق أن تناولــت إحــدى الدراســات هــذا الجانــب           ــه، ول ــات األساســية الالزمــة ل والكفاي

 .كدراسة مستقلة تقصد الكشف عن هذه المحاور تحديداً

الهـدف الـرئيس لهـا، وهــو     كمـا تختلـف الدراسـة الحاليــة عـن الدراسـات الـسابقة فــي       

ــرواد النــشاط الطالبــي فــي مــدارس        ــة الكــشف عــن الكفايــات  األساســية الالزمــة ل محاول

التعلــيم العــام، نظــراً ألهميــة امــتالك رواد النــشاط الطالبــي لهــذه الكفايــات حتــى يكونــوا    

 .مؤهلين للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم داخل المدرسة

لمحاور والجوانب التـي لـم تتعـرض لهـا الدراسـات             ومن هنا فإن هذه الدراسة تكمل ا      

السابقة، مما يعزز الحاجة إليها، خاصة في حدودها الموضوعية التـي تناولتهـا، ومـا توصـلت                 

 .إليه من نتائج  وتوصيات ومقترحات

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها: ثالثاً
  :منهج الدراسة

مد كما يقول عبيـدات وآخـرون   والذي يعت" المنهج الوصفي   " طبق الباحث في دراسته     

دراسة الواقـع أو الظـاهرة كمـا توجـد فـي الواقـع ويهـتم بوصـفها                  " على  ) ٢٤٧م، ص ١٩٩٩(

 ".وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو كمياً 

واختار الباحث بشكل أدق أحد أنواع المنهج الوصفي لتطبيقه في هذه الدراسـة وهـو    

ذلك النوع من الدراسة الذي يتم بواسطة اسـتجواب         : " والذي يقصد به  ) البحث المسحي ( 

جميــع أفــراد مجتمــع الدراســة أو عينــة مــنهم كبيــرة مــنهم  وذلــك بقــصد وصــف الظــاهرة 

المدروســة مــن حيــث طبيعتهــا ودرجــة وجودهــا فقــط، دون أن يتجــاوز ذلــك إلــى دراســة        

 ).٢٠٦هـ،  ص ١٤٢٤العساف ". (العالقة أو استنتاج األسباب مثالً 
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لمناسـبته  ) البحـث المـسحي   (تم اختيار هذا النوع من أنواع المـنهج الوصـفي وهـو             وقد  

 . لطبيعة هذه الدراسة االستطالعية، ومالئمته ألهدافها وتساؤالتها

 :مجتمع الدراسة

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع مــشرفي النــشاط الطالبــي العــاملين فــي اإلدارة      

التعلـيم بالمملكـة العربيـة الـسعودية، ومـن جميـع            العامة للنشاط الطالبي بوزارة التربية و     

ــاإلدارة العامـــة للتربيـــة      مـــشرفي النـــشاط الطالبـــي العـــاملين فـــي إدارة النـــشاط الطالبـــي بـ

 .هـ١٤٣٤ -١٤٣٣والتعليم بمدينة الرياض خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 

ــي، مــنهم   ) ٤٩(ويبلــغ عــددهم   ط الطالبــي مــشرفاً للنــشا ) ١٨(مــشرفاً للنــشاط الطالب

مـشرفاً للنـشاط    ) ٣١(يعملون في اإلدارة العامة للنشاط الطالبي بوزارة التربية والتعلـيم، و            

ــاإلدارة العامـــة للتربيـــة والتعلـــيم بمنطقـــة      الطالبـــي يعملـــون فـــي إدارة النـــشاط الطالبـــي بـ

 .الرياض

 :هيوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة طبقاً للقسم الذي يعملون في) ١(والجدول رقم 
 )%(النسبة  العدد القسم

 %٢٠٫٤ ١٠ النشاط االجتماعي

 %١٦٫٣ ٨ النشاط الثقافي

 %٢٢٫٤ ١١ النشاط العلمي

 %١٠٫٢ ٥ النشاط الفني والمهني

 %١٢٫٢ ٦ النشاط الكشفي

 %٨٫١ ٤ النشاط الرياضي

 %١٠٫٢ ٥ البرامج العامة والتدريب

 %١٠٠ ٤٩ المجموع

 

قسم من حيث عدد العاملين فيه من مـشرفي النـشاط    أكبر أن) ١(يتضح من الجدول    

ــيم وفــي اإلدارة العامــة         ــة والتعل ــوزارة التربي ــي ب الطالبــي فــي اإلدارة العامــة للنــشاط الطالب

أحـد عـشر    للتربية والتعليم بمنطقة الريـاض هـو قـسم النـشاط العلمـي، حيـث يعمـل فيـه          

 يليـه قـسم النـشاط    ،راسـة مجتمـع الد  مـن أفـراد   % ٢٢٫٨مشرفاً للنشاط العلمي، يمثلـون      
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مـن   % ٢٠٫٤االجتماعي، حيـث يعمـل فيـه عـشرة مـشرفين للنـشاط االجتمـاعي، يمثلـون             

ــة مــشرفين        أفــراد مجتمــع الدراســة،   ــه ثماني ثــم قــسم النــشاط الثقــافي، حيــث يعمــل في

 من أفراد مجتمع الدراسة، يليه قسم النشاط الكـشفي،          %١٦٫٣للنشاط الثقافي، يمثلون    

ثــم قــسم  مــن أفــراد مجتمــع الدراســة، % ١٢٫٢ة مــشرفين، يمثلــون  حيــث يعمــل فيــه ســت

النشاط الفني والمهني، حيث يعمل فيه خمسة مشرفين للنشاط الفني والمهني، يمثلون            

من أفراد مجتمع الدراسة، ويماثله في ذلك قسم البرامج العامـة والتـدريب، حيـث          % ١٠٫٢

 مـن أفـراد مجتمـع        % ١٠٫٢ يمثلـون    يعمل فيه خمسة مـشرفين للبـرامج العامـة والتـدريب،          

الدراســة، بينمــا كــان قــسم النــشاط الرياضــي هــو أقــل األقــسام مــن حيــث عــدد العــاملين،   

 مــن أفــراد مجتمــع    % ٨٫١حيــث يعمــل فيــه أربعــة مــشرفين للنــشاط الرياضــي، يمثلــون        

 .الدراسة

 :عينة الدراسة

 جميـع أفـراده،   نظراً لـصغر حجـم مجتمـع الدراسـة، وقـدرة الباحـث علـى الوصـول إلـى          

ورغبة في الحصول على نتائج علمية يمكن تعميمها بشكل أكبر علـى مجتمـع الدراسـة                

فقــد أخـــذ الباحـــث جميـــع أفــراد مجتمـــع الدراســـة، وبالتـــالي لــم يكـــن هنـــاك عينـــة لهـــذه    

 .الدراسة، وإنما تم دراسة مجتمع الدراسة كامالً

 : لبعض المتغيراتوالجداول اآلتية تبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة طبقاً

 :يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة طبقاً للمؤهل العلمي) ٢(جدول رقم 
 )%(النسبة  التكرار المؤهل العلمي

 %٦٠ ١٨ بكالوريوس

 %٣٣٫٣ ١٠ ماجستير

 %٦٫٧ ٢ دكتوراه

 %١٠٠ ٣٠ المجموع

ــدول    ــن الجــ ــضح مــ ــراد  %٦٠أن ) ٢(يتــ ــن أفــ ــة  مــ ــع الدراســ ــي  مجتمــ ــؤهلهم العلمــ  مــ

 مـنهم مـؤهلهم    %٦٫٧ بينمـا  ، منهم مؤهلهم العلمي ماجستير    %٣٣٫٣ وأن   ،وسبكالوري

 .العلمي دكتوراه
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يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة طبقـاً لمجـال النـشاط المتخـصص             ) ٣(جدول رقم   

 :فيه
 )%(النسبة  التكرار مجال النشاط الطالبي

 %١٣٫٣ ٤ النشاط االجتماعي

 %١٦٫٧ ٥ النشاط الثقافي

 %٢٣٫٣ ٧ علميالنشاط ال

 %١٣٫٣ ٤ النشاط الفني والمهني

 %١٣٫٣ ٤ النشاط الكشفي

 %٦٫٧ ٢ النشاط الرياضي

 %١٣٫٣ ٤ البرامج العامة والتدريب

 %١٠٠ ٣٠ المجموع

مجــال  متخصــصين فــي  مجتمــع الدراســة مــن أفــراد %٢٣٫٣أن ) ٣(يتــضح مــن الجــدول 

 %١٣٫٣ وأن ،نــشاط الثقــافي المتخصــصين فــي مجــال  مــنهم %١٦٫٧ وأن ،النــشاط العلمــي

النـشاط الفنـي   ومـثلهم متخصـصين فـي        ،النشاط االجتمـاعي  مجال   متخصصين في   منهم  

 ، والبرامج العامة والتـدريب    ،النشاط الكشفي وكذلك يماثلهم المتخصصين في      ،والمهني

 . النشاط الرياضيمتخصصين في منهم %٦٫٧ بينما

ســة طبقــاً لعــدد ســنوات الخبــرة فــي  يبــين توزيــع أفــراد مجتمــع الدرا) ٤(جــدول رقــم 

 :مجال اإلشراف التربوي بمجال النشاط الطالبي 
 )%(النسبة  التكرار سنوات الخبرة

 ٦٫٧ ٢ ةأقل من سن

 ١٦٫٧ ٥  سنوات٣ أقل من - ١

 - -  سنوات٥ أقل من - ٣

 ٢٣٫٣ ٧  سنوات١٠ أقل من - ٥

 ٥٣٫٣ ١٦  سنوات فأكثر١٠

 %١٠٠ ٣٠ المجموع

 ســنوات ١٠ خبــرتهم مجتمــع الدراســة  مــن أفــراد  % ٥٣٫٣أن ) ٤(دول يتــضح مــن الجــ 

ــال النـــشاط الطالبـــي   ــأكثر فـــي مجـ ــرتهم مـــن  %٢٣٫٣ وأن ،فـ ــنهم خبـ  ١٠ أقـــل مـــن  - ٥ مـ
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ــا ،ســـنوات ــنوات٣ أقـــل مـــن - ١مـــن   مـــنهم خبـــرتهم %١٦٫٧ بينمـ فـــي حـــين أن مـــن   ، سـ

 . من أفراد مجتمع الدراسة%٦٫٧ة يمثلون خبرتهم أقل من سن

 :راسةأداة الد
 : بناء أداة الدراسة-أ 

ــاء    ــرواد النــشاط     ) اســتبانة(قــام الباحــث ببن علميــة للتعــرف علــى الكفايــات الالزمــة ل

الطالبــي فــي مــدارس التعلــيم العــام بالمملكــة العربيــة الــسعودية، حيــث قــام الباحــث أوالً  

، والدراسـات الــسابقة ذات العالقـة بموضـوع الدراسـة، واألدلــة     بمراجعـة الكتـب المختـصة   

الخاصة بالنشاط الطالبي في مدارس التعليم العام، باإلضافة إلى التعـاميم المنظمـة لعمـل             

رواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام، وذلك رغبة منه فـي بنـاء أداة خاصـة بهـذه             

 .ة لحدودها الموضوعيةالدراسة تكون مراعية لمحاورها، ومستوعب

 :وقد احتوت أداة الدراسة في صورتها األولية على أربعة أجزاء هي

، موضــحاً فيـــه  لمـــشرفي النــشاط الطالبـــي ويــشتمل علـــى خطــاب   : الجــزء األول  -

 .عنوان الدراسة، وأهدافها، وطريقة اإلجابة عن أداة الدراسة

 لطالبــي، ا النــشاط  مــشرف  ويــشتمل علــى معلومــات عامــة عــن     :الجــزء الثــاني  -

 وعــدد ســنوات  ونــوع مجــال النــشاط الطالبــي الــذي يــشرف عليــه،تــشمل المؤهــل العلمــي،

 .اإلشراف التربوي في مجال النشاط الطالبيالخبرة في 

الكفايـــات الالزمـــة لـــرواد ويـــشتمل علـــى عبـــارات تكـــشف عـــن  :الجـــزء الثالـــث -

 :لمحاور، وهي، وذلك من خالل مجموعة من االنشاط الطالبي في مدارس التعليم العام

 . عبارة)١٣(وعدد عباراته : الكفايات الشخصية: المحور األول •

 . عبارة)١٦(وعدد عباراته : الكفايات المهنية: المحور الثاني •

 . عبارة)١٢(: وعدد عباراته: الكفايات التقنية: المحور الثالث •

لثالـث مـن    عبـارة موزعـة علـى الجـزء ا         )٤١(وقد بلغ العـدد اإلجمـالي لعبـارات االسـتبانة           

 . االستبانة
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وقــد صــيغت عبــارات االســتبانة بالــشكل المغلــق الــذي يحــدد اإلجابــة المحتملــة لكــل 

عبارة على نحو يتيح ألفراد مجتمع الدراسة اإلجابة عنها تبعاً للخيارات المطروحة، حيث             

اعتمــد الباحــث لإلجابــة عــن عبــارات االســتبانة مقياســاً خماســياً متــدرجاً لمعرفــة درجــة      

 : بة أفراد  مجتمع الدراسة لكل عبارة من عباراتها كما يلياستجا

 ٤وتــساوي  ( بدرجــة كبيــرة، موافــق) درجــات٥وتــساوي  (بدرجــة كبيــرة جــداًموافــق 

وتـساوي  (موافـق بدرجـة ضـعيفة       ،  ) درجات ٣وتساوي  (موافق بدرجة متوسطة      ،  )درجات

  ).وتساوي درجة واحدة(       موافق بدرجة ضعيفة جداً، )درجتان

 : الصدق الظاهري ألداة الدراسة-ب

 للتحكـــيم والتأكـــد مـــن بتقـــديمها الدراســـة قـــام الباحـــث ألداةبعـــد التـــصميم األولـــي 

مــن خــالل   صــدقها الظــاهري وبيــان مــدى قــدرتها علــى قيــاس مــا وضــعت أساســاً لقياســه،      

ــة        ــاتذة التربيـ ــن أسـ ــرة مـ ــل الخبـ ــصاص وأهـ ــى ذوي االختـ ــها علـ ــشرفين  عرضـ وبعـــض المـ

 .التربويين

، أداة الدراسـة عد استالم ملحوظات المحكمـين، قـام الباحـث بإعـادة صـياغة بنـود               وب

واإلضافة إليها، والحذف منها، في ضـوء آراء ومقترحـات هـؤالء المحكمـين، حتـى خرجـت                  

 .بصورتها النهائية

 : الصدق الداخلي ألداة الدراسة-ج

تبـاط بيرسـون    الدراسة تـم حـساب معامـل ار   ألداةللتأكد من صدق االتساق الداخلي    

لتوضـيح العالقـة بــين درجـة كـل عبــارة والدرجـة الكليــة لكـل محـور مــن محـاور الدراســة،         

 :اآلتيعلى النحو 

 صـدق  تـم قيـاس  للتأكد من تماسك العبارات بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليـه          

 مــن خـــالل بيانـــات اســتجابات أفـــراد الدراســـة بحـــساب   ألداة الدراســـةاالتــساق الـــداخلي  

مالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور والدرجة الكليـة للمحـور الـذي تنتمـي                معا

 .إليه



 

 
٣٥٤

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

 :الكفايات الشخصية لرواد النشاط الطالبي: المحور األول

معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكلية للمحور     ) ٥(جدول  

 الذي تنتمي إليه

 معامل االرتباط الفقرة م

 @@٠٫٤٦٧ .هتمام بالمظهر الخارجي من خالل العناية بالهندام الشخصياال ١

 @@٠٫٧٨٠ .امتالك مهارات االتصال الالزمة للتعامل مع المجتمع المدرسي ٢

 @@٠٫٤٨٩ .التمتع بروح المرح والدعابة المنضبطة ٣

 @@٠٫٧٧٩ .استخدام أسلوب العالقات اإلنسانية عند التعامل مع الطالب ٤

٥ 
ة علــى كــسب محبــة زمالئــه المعلمــين وجــذبهم للمــشاركة فــي بــرامج  القــدر

 .النشاط الطالبي
٠٫٦٨٣@@ 

 @@٠٫٨٧٤ .الدقة في احترام مواعيد العمل ٦

٧ 
العدل والمـساواة بـين الطـالب عنـد اختيـارهم للمـشاركة فـي بـرامج النـشاط                   

 .الطالبي وعند تقويم مشاركاتهم في مجال النشاط
٠٫٨١٩@@ 

 @@٠٫٦١٢ . التعامل مع أفراد المجتمع المدرسيالتواضع عند ٨

 @@٠٫٦٢٠ .القدرة على ضبط سلوكيات الطالب أثناء تنفيذ برامج النشاط الطالبي ٩

 @@٠٫٥٨٣ .الهدوء وعدم االنفعال ١٠

 @@٠٫٦٢٩ .الثقة بالنفس ١١

 @@٠٫٦٣١ .الحكمة عند التعامل مع المواقف الطارئة ١٢

 @@٠٫٥١٣ .احترام النظام المدرسي ١٣

 ٠٫٠١دالة عند  (@@) 

أن جميــع معــامالت االرتبــاط دالــة إحــصائياً عنــد مــستوى  ) ٥(يتــضح مــن الجــدول رقــم 

 .مما يشير إلى االتساق الداخلي بين فقرات المحور والدرجة الكلية للمحور،  )٠٫٠١(



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٥٥

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 :الكفايات المهنية لرواد النشاط الطالبي: المحور الثاني

باط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكلية للمحور         معامالت االرت ) ٦(جدول  

 الذي تنتمي إليه

 معامل االرتباط الفقرة م

 @@٠٫٥٨٧ .القناعة بأهمية النشاط الطالبي ومكانته العالية في التربية الحديثة ١

 @@٠٫٨٧٢ .اإللمام بأهداف النشاط الطالبي ٢

 @@٠٫٨٥٤ .الطالبياإللمام باللوائح واألنظمة الخاصة بالنشاط  ٣

 @@٠٫٨٩٥ . القدرة على إعداد خطة إجرائية لبرامج النشاط الطالبي ٤

 @@٠٫٨٨٥ .القدرة على تصميم برامج النشاط الطالبي بشكل منظم ٥

٦ 
القدرة على توزيـع األدوار المتعلقـة ببـرامج النـشاط الطالبـي علـى المعلمـين                 

 .والطالب 
٠٫٨٦٣@@ 

 @@٠٫٧٠٩ .  داخل المدرسة) جماعات النشاط( ية الطالبيةالقدرة على تشكيل األند ٧

 @@٠٫٧٥٢ . امتالك مهارة إدارة االجتماعات الخاصة بالنشاط الطالبي ٨

 @@٠٫٨٢٥ القدرة على تشكيل اللجان وفرق العمل الخاصة ببرامج النشاط الطالبي  ٩

 @@٠٫٦٩١ . القدرة على إعداد ميزانية محددة للنشاط الطالبي داخل المدرسة ١٠

 @@٠٫٨٤٧ . اإللمام بأسس تنظيم أعمال النشاط الطالبي في ملفات وسجالت خاصة ١١

 @@٠٫٨١٤ . القدرة على ربط برامج النشاط الطالبي  بموضوعات المقررات الدراسية ١٢

 @@٠٫٨٤٥ .القدرة على اكتشاف المواهب الطالبية وإبرازها ١٣

 @@٠٫٨٠٧ .اصة بالنشاط الطالبيامتالك مهارة كتابة التقارير الخ ١٤

١٥ 
اإللمـــام باألســـس الحديثـــة فـــي تقـــويم أعمـــال النـــشاط الطالبـــي التـــي يـــتم   

 .تنفيذها
٠٫٧٧٧@@ 

 @@٠٫٦٤٤ .اإللمام بقواعد السالمة التي ينبغي مراعاتها عند تنفيذ األنشطة الطالبية ١٦

 ٠٫٠١دالة عند (@@)  

الرتبــاط دالــة إحــصائياً عنــد مــستوى  أن جميــع معــامالت ا) ٦(يتــضح مــن الجــدول رقــم  

 .مما يشير إلى االتساق الداخلي بين فقرات المحور والدرجة الكلية للمحور)  ٠٫٠١(



 

 
٣٥٦

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

 :الكفايات التقنية لرواد النشاط الطالبي: المحور الثالث

معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكلية للمحور ) ٧(جدول 

 الذي تنتمي إليه

 معامل االرتباط الفقرة م

 @@٠٫٨٠٩ .القدرة على توظيف الحاسب اآللي في مجال النشاط الطالبي ١

٢ 
الــوورد، :(المعرفــة الجيــدة ببــرامج الحاســب اآللــي وتطبيقاتــه األساســية مثــل  

 ...)البوربوينت، اإلكسل، اإلكسس
٠٫٨٥٤@@ 

٣ 
 رض البيانـات  القدرة على التعامل مع األجهزة التقنيـة الحديثـة مثـل جهـاز عـ         

 ).داتا شو(
٠٫٧١٢@@ 

 @@٠٫٦٩٦ .اإللمام بطريقة التعامل مع شبكة األنترنت ٤

 @@٠٫٨٣١ القدرة على التعامل مع مصادر التعلم اإللكترونية  ٥

٦ 
اإللمــــام بطريقــــة التعامــــل مــــع األجهــــزة الــــصوتية مثــــل المايكروفونــــات        

 .والسماعات وغيرها
٠٫٧٢٠@@ 

٧ 
ــه فــي عــرض بــرامج     المعرفــة الجيــدة بتــشغيل   ــديو لالســتفادة من  جهــاز الفي

 .النشاط الطالبي
٠٫٦٤٠@@ 

 @@٠٫٧٠٩ .القدرة على التعامل مع البريد اإللكتروني ٨

٩ 
المعرفــة الجيــدة بطــرق البحــث اإللكترونــي فــي المكتبــات الرقميــة وقواعــد      

 .البيانات
٠٫٧٨١@@ 

 @@٠٫٧٩٠ .القدرة على تصميم المواقع اإللكترونية ١٠

١١ 
اإللمــام الجيــد بــبعض المبــادئ األساســية فــي مجــال صــيانة أجهــزة الحاســب 

 .اآللي
٠٫٧٦٨@@ 

١٢ 
امتالك المعرفة الالزمة في مجال األمن والسالمة عنـد التعامـل مـع التقنيـات               

 .التعليمية
٠٫٦٥٧@@ 

 ٠٫٠١دالة عند (@@)  

د مــستوى أن جميــع معــامالت االرتبــاط دالــة إحــصائياً عنــ ) ٧(يتــضح مــن الجــدول رقــم 

 .مما يشير إلى االتساق الداخلي بين فقرات المحور والدرجة الكلية للمحور   )  ٠٫٠١(



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٥٧

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 : ثبات أداة الدراسة-د

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، ومعرفة مدى قدرتها في الحـصول علـى النتـائج نفـسها،        

، وذلـك   )رونبـاخ ألفـا ك  (أو نتائج مقاربة لها، كلما أعيد تطبيقها، تم استخدام معامل ثبات            

 :على النحو اآلتي

 قيم معامالت الثبات لكل محور من محاور االستبانة) ٨(جدول رقم 

 معامل الثبات المحور

 ٠٫٨٩٣٠ الكفايات الشخصية لرواد النشاط الطالبي

 ٠٫٩٥٨٠ الكفايات المهنية لرواد النشاط الطالبي

 ٠٫٩٢٦٣ الكفايات التقنية لرواد النشاط الطالبي

 

أن قيم معامل الثبات لمحور الكفايـات الشخـصية لـرواد           ) ٨( من الجدول رقم     ويتضح

ــغ    ــي بل ــغ      ،)٠٫٨٩٣٠(النــشاط الطالب ــرواد النــشاط الطالبــي بل ــة ل ــات المهني  ولمحــور الكفاي

 وهـــي قـــيم ،)٠٫٩٢٦٣( ولمحـــور الكفايـــات التقنيـــة لـــرواد النـــشاط الطالبـــي بلـــغ   ،)٠٫٩٥٨٠(

 .بدرجة عالية من الثباتتتمتع  سةأداة الدرا مما يدل على أن ،مرتفعة

 : إجراءات تطبيق وتحليل أداة الدراسة-هـ

 :  طريقة جمع المعلومات-١

بالتنــسيق مــع اإلدارة العامــة للنــشاط الطالبــي بــوزارة التربيــة والتعلــيم،    قــام الباحــث 

ع  توزيـ  واإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض بحيث تتـولى تلـك اإلدارتـان عمليـة              

 مجتمـع   إرسـالها بـشكل رسـمي ألفـراد        مـن خـالل      ، الدراسة وجمعها، ضماناً لوصولها    أداة

وذلــك بعــد الحــصول علــى الخطابــات الرســمية الالزمــة لتــسهيل مهمــة الباحــث،  الدراســة،

ــه بتطبيــق    أداة الدراســة علــى أفــراد مجتمــع الدراســة، وهــم مــشرفو النــشاط      والــسماح ل

امــة للنــشاط الطالبــي بــوزارة التربيــة والتعلــيم، ومــشرفو     الطالبــي العــاملين فــي اإلدارة الع 



 

 
٣٥٨

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

النـــشاط الطالبـــي العـــاملين فـــي إدارة النـــشاط الطالبـــي بـــاإلدارة العامـــة للتربيـــة والتعلـــيم   

 .بمنطقة الرياض

 : طريقة تحليل المعلومات والمعالجة اإلحصائية لها-٢

وذلـك مـن      الدراسة، عمجتمقام الباحث في بداية األمر بتهيئة االستبانات العائدة من          

 الدراســة، والتأكــد مــن صــالحيتها،    مجتمــع خــالل إحــصاء وفــرز االســتبانات العائــدة مــن      

 لجميع فقراتها وعباراتها، واستبعاد االستبانات الناقـصة        مجتمع الدراسة واستيفاء أفراد   

 . وغير الصالحة

سـتبانة، بينمـا    ا) ٤٩( أن عدد االستبانات التي تم توزيعها بلـغ          )٩( يوضح الجدول رقم     و

 ٦١٫٢(اسـتبانة تمثـل مانـسبته    ) ٣٠(الدراسـة  مجتمـع  بلغ عدد االستبانات العائدة مـن أفـراد     

 اسـتبانة   )١٩(من عدد االستبانات التي تم توزيعها، بينما بلغ عدد االستبانات المفقودة            ) %

د أي  لـم يـتم اسـتبعا     ، كمـا    من عدد االستبانات التي تـم توزيعهـا       ) % ٣٨٫٧ (تمثل مانسبته   

وليكـون بـذلك      لنقـصانها وعـدم اكتمـال إجابتهـا علـى جميـع عبـارات االسـتبانة،                استبانة

 . استبانة) ٣٠(التي تم تحليلها عدد االستبانات 

 )٩(جدول رقم 

 عدد االستبانات الموزعة، والعائدة، والمستبعدة، والمكتملة
االستبانات  عدد

 الموزعة
عدد االستبانات 

 العائدة
 عدد االستبانات
 المستبعدة

عدد االستبانات 
 المكتملة

٣٠ - ٣٠ ٤٩ 

وبعـــد فـــرز االســـتبانات المكتملـــة والقابلـــة للتفريـــغ وتهيئتهـــا للتحليـــل، تـــم معالجـــة   

البيانات إحصائياً وتحليلها تحليالً كمياً باستخدام أساليب اإلحـصاء الوصـفية، عـن طريـق               

 . اإلحصائيSPSSبرنامج 

 :مة في تحليل بيانات أداة الدراسة األساليب اإلحصائية المستخد-ي 

اسـتخدام األسـاليب اإلحـصائية المناسـبة لطبيعـة هـذه الدراسـة، وأهـدافها، عنـد                   تم  

 : وذلك على النحو التالي، معالجة بيانات الدراسة



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٥٩

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

لوصــــف أفــــراد عينــــة الدراســــة وتحديــــد نــــسب : التكــــرارات والنــــسب المئويــــة .١

 . إجاباتهم

ــارات االســتبانة حــسب    لترتيــب إجابــات : المتوســط الحــسابي  .٢  أفــراد العينــة لعب

 .درجة الموافقة

لتحديــــد مــــدى تجــــانس اســــتجابات أفــــراد العينــــة حــــول  : االنحــــراف المعيــــاري .٣

 .متوسطات موافقتهم، ومعرفة درجة تشتت إجابات المبحوثين

 الدراســـة، مـــن خـــالل اةلقيـــاس الـــصدق الـــداخلي ألد): بيرســـون(معامـــل ارتبـــاط  .٤

 .ل عبارة من عبارات االستبانة والدرجة الكلية للمحورمعرفة العالقة بين درجة ك

 ).نةاالستبا( الدراسة أداةلقياس ثبات ): الفاكرونباخ(معامل ثبات  .٥

 .لمعرفة الفروق اإلحصائية: اختبار تحليل التباين .٦

 .لمعرفة مصدر الفروق اإلحصائية): شيفيه(اختبار  .٧

 :تحليل البيانات ونتائج الدراسة: رابعاً
الكفايات الالزمـة لـرواد النـشاط الطالبـي فـي         سة الحالية إلى الكشف عن      تهدف الدرا 

ــا يـــساعد فـــي اســـتجالء هـــذه   ،مـــدارس التعلـــيم العـــام بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية   بمـ

ــات ــة  الكفاي تقــديم  باإلضــافة إلــى  تعزيزهــا عنــد رواد النــشاط الطالبــي،    المتعــددة، ومحاول

تطــوير النــشاط  فــي  - بــإذن اهللا تعــالى  -مجموعــة مــن التوصــيات التــي يتوقــع أن تــسهم    

، وذلك فـي ضـوء نتـائج هـذه     الطالبي في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية      

 .الدراسة

 :عن األسئلة اآلتيةوقد سعت الدراسة إلى تحقيق أهدافها من خالل اإلجابة 

علــيم العــام مــا الكفايــات الشخــصية الالزمــة لــرواد النــشاط الطالبــي فــي مــدارس الت ) ١

 بالمملكة العربية السعودية ؟

ــيم العــام         ) ٢ ــي فــي مــدارس التعل ــرواد النــشاط الطالب ــة الالزمــة ل ــات المهني مــا الكفاي

 بالمملكة العربية السعودية ؟



 

 
٣٦٠

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

مــا الكفايــات التقنيــة الالزمــة لــرواد النــشاط الطالبــي فــي مــدارس التعلــيم العــام           ) ٣

 بالمملكة العربية السعودية ؟

فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين إجابــات أفــراد مجتمــع الدراســة تعــزى      هــل هنــاك  ) ٤

المؤهــل العلمــي، نــوع مجــال النــشاط الطالبــي، الخبــرة فــي اإلشــراف التربــوي       (لمتغيــرات 

 ؟)  بمجال النشاط الطالبي

موافـق بدرجـة   (وقد تم اعتماد مقياس خماسي متدرج لإلجابة عن بنود أداة الدراسة          

ة كبيــرة، موافــق بدرجــة متوســطة، موافــق بدرجــة ضــعيفة،       كبيــرة جــداً، موافــق بدرجــ   

 : وتم حساب هذا المقياس الخماسي بالطريقة اآلتية) موافق بدرجة ضعيفة جداً

 

 درجة الموافقة المتوسط

 كبيرة جداً  ٥ - ٤٫٢١

 كبيرة ٤٫٢٠ - ٣٫٤١

 متوسطة ٣٫٤٠ - ٢٫٦١

 ضعيفة ٢٫٦٠ - ١٫٨١

 ضعيفة جداً ١٫٨٠ - ١

 

رض تفــصيلي لنتــائج الدراســة التــي تــم التوصــل إليهــا فــي ضــوء أســئلة          وفيمــا يلــي عــ  

 :الدراسة، وأهدافها

 :  إجابة السؤال األول

ما الكفايـات الشخـصية لـرواد النـشاط الطالبـي فـي مـدارس التعلـيم العـام بالمملكـة                     

 العربية السعودية ؟
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اد النـشاط   حول الكفايات الشخصية لرو مجتمع الدراسة يبين رأي أفراد    ) ١٠(جدول  
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 ٠ ٠ ٤ ١٢ ١٤ ك

١ 
االهتمام بالمظهر 

الخارجي من خالل العناية 

 .بالهندام الشخصي
% ٠ ٠ ١٣٫٣ ٤٠ ٤٦٫٧ 

١٢ ٠٫٧١١ ٤٫٣٣ 

 ٠ ٠ ٢ ٧ ٢١ ك

٢ 
التصال امتالك مهارات ا

الالزمة للتعامل مع 
 .المجتمع المدرسي

% ٠ ٠ ٦٫٧ ٢٣٫٣ ٧٠ 
٥ ٠٫٦١٤ ٤٫٦٣ 

 ٠ ٠ ٤ ١٦ ١٠ ك
٣ 

التمتع بروح المرح 

 ٠ ٠ ١٣٫٣ ٥٣٫٣ ٣٣٫٣ % .والدعابة المنضبطة
١٣ ٠٫٦٦٤ ٤٫٢٠ 

 ٠ ٠ ١ ١٢ ١٦ ك

٤ 
استخدام أسلوب 

العالقات اإلنسانية عند 

 .التعامل مع الطالب
% ٠ ٠ ٣٫٤ ٤١٫٤ ٥٥٫٢ 

١٠ ٠٫٥٧٤ ٤٫٥١ 

 ٠ ٠ ٣ ٦ ٢١ ك

٥ 

القدرة على كسب محبة 
زمالئه المعلمين وجذبهم 

للمشاركة في برامج 

 .النشاط الطالبي

% ٠ ٠ ١٠ ٢٠ ٧٠ 
٦ ٠٫٦٧٤ ٤٫٦٠ 

 ٠ ٠ ٣ ٧ ٢٠ ك
٦ 

الدقة في احترام مواعيد 

 ٠ ٠ ١٠ ٢٣٫٣ ٦٦٫٧ % .العمل

٩ ٠٫٦٧٨ ٤٫٥٦ 

 ٠ ١ ٤ ٥ ٢٠ ك

٧ 

العدل والمساواة بين 

الطالب عند اختيارهم 
للمشاركة في برامج 

النشاط الطالبي وعند 

تقويم مشاركاتهم في 
 .مجال النشاط

% ٠ ٣٫٣ ١٣٫٣ ١٦٫٧ ٦٦٫٧ 

١١ ٠٫٩٧١ ٤٫٤٣ 
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 ٠ ٠ ١ ٩ ٢٠ ك
٨ 

التواضع عند التعامل مع 

 ٠ ٠ ٣٫٣ ٣٠ ٦٦٫٧ % .أفراد المجتمع المدرسي
٤ ٠٫٥٥٦ ٤٫٦٣ 

 ٠ ٠ ١ ١١ ١٨ ك

٩ 

القدرة على ضبط 
سلوكيات الطالب أثناء 

تنفيذ برامج النشاط 

 .الطالبي

% ٠ ٠ ٣٫٣ ٣٦٫٧ ٦٠ 
٧ ٠٫٥٦٨ ٤٫٥٦ 

 ٠ ٠ ٢ ٩ ١٩ ك
 .الهدوء وعدم االنفعال ١٠

% ٠ ٠ ٦٫٧ ٣٠ ٦٣٫٣ 
٨ ٠٫٦٢٦ ٤٫٥٦ 

 ٠ ٠ ٠ ١١ ١٩ ك
 .الثقة بالنفس ١١

% ٠ ٠ ٠ ٣٦٫٧ ٦٣٫٣ 
٣ ٠٫٤٩٠ ٤٫٦٣ 

 ٠ ٠ ٠ ١٠ ٢٠ ك
١٢ 

الحكمة عند التعامل مع 

 ٠ ٠ ٠ ٣٣٫٣ ٦٦٫٧ % .المواقف الطارئة
٢ ٠٫٤٧٩ ٤٫٦٦ 

 ٠ ٠ ١ ٥ ٢٤ ك
 .احترام النظام المدرسي ١٣

% ٠ ٠ ٣٫٣ ١٦٫٧ ٨٠ 
١ ٠٫٥٠٤ ٤٫٧٦ 

 ٠٫٤١٨= ، االنحراف المعياري العام ٤٫٥٣= المتوسط الحسابي العام 

يتـــضح أن الكفايـــات الشخـــصية لـــرواد النـــشاط الطالبـــي لـــدى أفـــراد ) ١٠( الجـــدول مـــن

 :اآلتي تترتب وفق الترتيب مجتمع الدراسة

مما يدل على أن  )٤٫٧٦( حيث بلغ المتوسط الحسابي ،احترام النظام المدرسي )١

 . موافقين بدرجة كبيرة جداً على ذلكمجتمع الدراسةأفراد 

 إلى اقتناع أفراد مجتمع الدراسة بأن قيام رائد النـشاط           ويمكن أن تعزى هذه النتيجة    

الطالبي باحترام النظام المدرسي، وااللتزام به يعد أولى خطوات النجاح، في حـين أن رائـد           

النـــشاط الطالبـــي الـــذي  ال يحتـــرم النظـــام المدرســـي سيتـــسبب فـــي وجـــود كثيـــر مـــن          

 .ساليبها المختلفةالمشكالت عند تنفيذ برامج النشاط الطالبي بمجاالتها وأ
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حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي    ، الحكمــة عنــد التعامــل مــع المواقــف الطارئــة      )٢

 . موافقين بدرجة كبيرة جداً على ذلكمجتمع الدراسةمما يدل على أن أفراد ) ٤٫٦٦(

ويمكــن أن تعــزى هــذه النتيجــة إلــى إدراك افــراد مجتمــع الدراســة ألهميــة تــوفر صــفة    

دى رائــد النــشاط الطالبــي، باعتبــاره يتعامــل مــع فئــات   الحكمــة كأحــد الــصفات المهمــة لــ  

ــا،      ــة ووكالئهـ ــدير المدرسـ ــاء أمـــور الطـــالب، ومـ ــين، وأوليـ ــددة، مثـــل الطـــالب، والمعلمـ متعـ

والمرشــد الطالبــي، وبعــض األفــراد والمؤســسات خــارج المدرســة، ولــذلك فهــو يحتــاج إلــى 

 .برامج النشاط الطالبيالحكمة لمعالجة بعض المواقف الطارئة التي قد تنتج عند تنفيذ 

ــالنفس  )٣ ــغ المتوســط الحــسابي    ، الثقــة ب ــى أن أفــراد    ) ٤٫٦٣(حيــث بل ممــا يــدل عل

 . موافقين بدرجة كبيرة جداً على ذلكمجتمع الدراسة

ــي      )٤ ــع المدرسـ ــراد المجتمـ ــع أفـ ــل مـ ــد التعامـ ــع عنـ ــط   ،التواضـ ــغ المتوسـ ــث بلـ  حيـ

بدرجة كبيرة جـداً علـى       موافقين   مجتمع الدراسة مما يدل على أن أفراد      ) ٤٫٦٣(الحسابي  

 .ذلك

 حيــث بلــغ  ،امــتالك مهــارات االتــصال الالزمــة للتعامــل مــع المجتمــع المدرســي       )٥

 موافقين بدرجة كبيـرة جـداً     مجتمع الدراسة مما يدل على أن     ) ٤٫٦٣(المتوسط الحسابي   

 .على ذلك

ــرامج         )٦ ــه المعلمــين وجــذبهم للمــشاركة فــي ب ــة زمالئ ــى كــسب محب القــدرة عل

 مجتمــع ممــا يــدل علــى أن أفــراد  ) ٤٫٦٠(يــث بلــغ المتوســط الحــسابي   ح، النــشاط الطالبــي 

 . موافقين بدرجة كبيرة جداً على ذلكالدراسة

 حيـث   ،القدرة على ضبط سلوكيات الطـالب أثنـاء تنفيـذ بـرامج النـشاط الطالبـي                )٧

 مـوافقين بدرجـة   مجتمـع الدراسـة  ممـا يـدل علـى أن أفـراد      ) ٤٫٥٦(بلغ المتوسط الحـسابي     

 .ى ذلككبيرة جداً عل

ممـا يـدل علـى أن       ) ٤٫٥٦(حيث بلـغ المتوسـط الحـسابي        ،  الهدوء وعدم االنفعال   )٨

 . موافقين بدرجة كبيرة جداً على ذلكمجتمع الدراسةأفراد 
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 يحيى بن صالح الحربي . د 

ممـا يـدل   ) ٤٫٥٦(حيث بلغ المتوسـط الحـسابي   ،  الدقة في احترام مواعيد العمل     )٩

 .ك موافقين بدرجة كبيرة جداً على ذلمجتمع الدراسةعلى أن أفراد 

حيـــث بلـــغ ، اســـتخدام أســـلوب العالقـــات اإلنـــسانية عنـــد التعامـــل مـــع الطـــالب )١٠

ــى أن أفــراد       )٤٫٥١(المتوســط الحــسابي   ــدل عل  مــوافقين بدرجــة  مجتمــع الدراســة  ممــا ي

 .كبيرة جداً على ذلك

العــدل والمــساواة بــين الطــالب عنــد اختيــارهم للمــشاركة فــي بــرامج النــشاط       )١١

 حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي   ،فــي مجــال النــشاط الطالبــي وعنــد تقــويم مــشاركاتهم   

 بدرجـة كبيــرة جـداً علــى    مجتمـع الدراســة ممـا يــدل علـى أن أفــراد العينـة مــوافقين   ) ٤٫٤٣(

 .ذلك

 حيــث بلــغ ،االهتمــام بــالمظهر الخــارجي مــن خــالل العنايــة بالهنــدام الشخــصي    )١٢

ن بدرجــة  مــوافقيمجتمــع الدراســة ممــا يــدل علــى أن أفــراد      ) ٤٫٣٣(المتوســط الحــسابي  

 .كبيرة جداً على ذلك

مما ) ٤٫٢٠(حيث بلغ المتوسط الحسابي ، التمتع بروح المرح والدعابة المنضبطة )١٣

 . موافقين بدرجة كبيرة على ذلك مجتمع الدراسةأن أفراد يدل على

ــالغ     ــام والبـ ــراد ) ٤٫٥٣(ويتـــضح مـــن المتوســـط الحـــسابي العـ ــة أن أفـ ــع الدراسـ  مجتمـ

 .ى عبارات هذا المحورموافقين بدرجة كبيرة جداً عل

حيــث يالحــظ أن جميــع الكفايــات الشخــصية التــي تــم ذكرهــا فــي هــذا المحــور قــد         

ــرة جــداً مــن قبــل أ فــراد مجتمــع الدراســة، ويمكــن أن تعــزى هــذه           حظيــت بموافقــة كبي

النتيجة إلى وعي أفـراد مجتمـع الدراسـة بأهميـة تـوفر الكفايـات الشخـصية الالزمـة لنجـاح                     

 فــي أعمــالهم، باعتبارهــا مــن أهــم الكفايــات األساســية التــي ينبغــي   رواد النــشاط الطالبــي

ــام، ومـــن أهـــم هـــذه الكفايـــات      ــا فـــي رواد النـــشاط الطالبـــي بمـــدارس التعلـــيم العـ توفرهـ

احترام النظام المدرسي، والحكمة عند التعامل مع المواقـف الطارئـة، والثقـة             :الشخصية
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المدرسـي، وامـتالك مهـارات االتـصال       بالنفس، والتواضـع عنـد التعامـل مـع أفـراد المجتمـع              

 .الالزمة للتعامل مع المجتمع المدرسي

 :الثانيإجابة السؤال ) ٢

ــرواد النــشاط الطالبــي فــي مــدارس التعلــيم العــام بالمملكــة      المهنيــةمــا الكفايــات    ل

 العربية السعودية ؟

  حــول الكفايــات المهنيــة لــرواد النــشاطمجتمــع الدراســةيبــين رأي أفــراد ) ١١(جــدول 

 الطالبي
 درجة الموافقة

 م
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جداً
رة 
كبي

 

رة
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 ٠ ٠ ١ ٣ ٢٦ ك

١ 
القناعة بأهمية النشاط 
الطالبي ومكانته العالية 
 ٠ ٠ ٣٫٣ ١٠ ٨٦٫٧ % .في التربية الحديثة

١ ٠٫٤٦١ ٤٫٨٣ 

 ٠ ٠ ١ ١٢ ١٧ ك
٢ 

اط اإللمام بأهداف النش
 ٠ ٠ ٣٫٣ ٤٠ ٥٦٫٧ % .الطالبي

٢ ٠٫٦٨٢ ٤٫٥٠ 

 ٠ ١ ٢ ١١ ١٦ ك

٣ 
اإللمام باللوائح 

واألنظمة الخاصة 
 ٠ ٣٫٣ ٦٫٧ ٣٦٫٧ ٥٣٫٣ % .بالنشاط الطالبي

٤ ٠٫٧٧٠ ٤٫٤٠ 

 ٠ ١ ٤ ١٠ ١٥ ك

٤ 
القدرة على إعداد خطة 
إجرائية لبرامج النشاط 

 .الطالبي
% ٠ ٣٫٣ ١٣٫٣ ٣٣٫٣ ٥٠ 

٨ ٠٫٨٣٦ ٤٫٣٠ 

 ٠ ١ ٥ ٨ ١٦ ك

٥ 
القدرة على تصميم 

برامج النشاط الطالبي 
 ٠ ٣٫٣ ١٦٫٧ ٢٦٫٧ ٥٣٫٣ % .بشكل منظم

٩ ٠٫٨٧٦ ٤٫٣٠ 

 ٠ ١ ١ ١٤ ١٤ ك

٦ 
القدرة على توزيع 

األدوار المتعلقة ببرامج 
 ٠ ٣٫٣ ٣٫٣ ٤٦٫٧ ٤٦٫٧ %النشاط الطالبي على 

 ٦م ٠٫٧١٨ ٤٫٣٦



 

 
٣٦٦

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

 درجة الموافقة

 م
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جداً
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 .المعلمين والطالب

 ٠ ٠ ٥ ١٢ ١٣ ك

٧ 

القدرة على تشكيل 
 األندية الطالبية

) جماعات النشاط(
 .داخل المدرسة

% ٠ ٠ ١٦٫٧ ٤٠ ٤٣٫٣ 

١٠ ٠٫٧٣٩ ٤٫٢٦ 

 ٠ ٠ ٣ ١٣ ١٤ ك

٨ 
امتالك مهارة إدارة 
االجتماعات الخاصة 
 ٠ ٠ ١٠ ٤٣٫٣ ٤٦٫٧ % .بالنشاط الطالبي

٥ ٠٫٦٦٨ ٤٫٣٦ 

 ٠ ٠ ٤ ١١ ١٥ ك

٩ 

شكيل القدرة على ت
اللجان وفرق العمل 

الخاصة ببرامج النشاط 
 .الطالبي

% ٠ ٠ ١٣٫٣ ٣٦٫٧ ٥٠ 

 ٦م ٠٫٧١٨ ٤٫٣٦

 ١ ٢ ٧ ٩ ١١ ك

١٠ 
القدرة على إعداد 

ميزانية محددة للنشاط 
 ٣٫٣ ٦٫٧ ٢٣٫٣ ٣٠ ٣٦٫٧ % .الطالبي داخل المدرسة

١٥ ١٫٠٩ ٣٫٩٠ 

 ٠ ١ ١ ١٣ ١٥ ك

١١ 

اإللمام بأسس تنظيم 
نشاط الطالبي أعمال ال

في ملفات وسجالت 
 .خاصة

% ٠ ٣٫٣ ٣٫٣ ٤٣٫٣ ٥٠ 

٣ ٠٫٧٢٣ ٤٫٤٠ 

 ٠ ٢ ١١ ٩ ٨ ك

١٢ 

القدرة على ربط برامج 
النشاط الطالبي  

بموضوعات المقررات 
 .الدراسية

% ٠ ٦٫٧ ٣٦٫٧ ٣٠ ٢٦٫٧ 

١٦ ٠٫٩٣٥ ٣٫٧٦ 

 ٠ ١ ٤ ١٦ ٩ ك

١٣ 
القدرة على اكتشاف 

المواهب الطالبية 
 ٠ ٣٫٣ ١٣٫٣ ٥٣٫٣ ٣٠ % .هاوإبراز

١٣ ٠٫٨٦٨ ٤٫٠٦ 

 ١٤ ٠٫٨٥٠ ٣٫٩٦ ٠ ١ ٨ ١٢ ٩ كامتالك مهارة كتابة  ١٤



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٦٧

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد
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التقارير الخاصة 
 .بالنشاط الطالبي

% ٠ ٣٫٣ ٢٦٫٧ ٤٠ ٣٠ 

 ٠ ٠ ٨ ١٢ ١٠ ك

١٥ 

اإللمام باألسس 
الحديثة في تقويم 

أعمال النشاط الطالبي 
 .التي يتم تنفيذها

% ٠ ٠ ٢٦٫٧ ٤٠ ٣٣٫٣ 

١٢ ٠٫٧٨٤ ٤٫٠٦ 

 ٠ ١ ٥ ١٠ ١٤ ك

١٦ 

اإللمام بقواعد السالمة 
التي ينبغي مراعاتها 
عند تنفيذ األنشطة 

 .الطالبية
% ٠ ٣٫٣ ١٦٫٧ ٣٣٫٣ ٤٦٫٧ 

١١ ٠٫٨٥٨ ٤٫٢٣ 

 ٠٫٦٢٥= ، االنحراف المعياري العام ٤٫٢٥= المتوسط الحسابي العام 

 

مجتمـع  ن الكفايات المهنيـة لـرواد النـشاط الطالبـي لـدى أفـراد       يتضح أ) ١١(من الجدول   

 :اآلتي تترتب وفق الترتيب الدراسة

 حيـث بلـغ   ،القناعة بأهميـة النـشاط الطالبـي ومكانتـه العاليـة فـي التربيـة الحديثـة                 )١

 مــوافقين مجتمــع الدراســة ممــا يــدل علــى أن أفــراد   ) ٤٫٨٣(المتوســط الحــسابي  

 .بدرجة كبيرة جداً على ذلك

يمكــن أن تعــزى هــذه النتيجــة إلــى إدراك أفــراد مجتمــع الدراســة أن رائــد النــشاط          و

الطالبي الذي ال يمتلك القناعة بأهمية النشاط الطالبي ومكانته العالية في التربيـة الحديثـة                

ال يمكــن أن يــنجح فــي إدارة دفــة بــرامج النــشاط الطالبــي داخــل المدرســة، علــى العكــس    

شاط الطالبي يمتلك القناعة بأهمية النشاط الطالبي ودوره المـؤثر       تماماً إذا ماكان رائد الن    

 . باعتباره محوراً أساسياً من محاور التربية والتعليم



 

 
٣٦٨

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

ممـا يـدل   ) ٤٫٥٠( حيـث بلـغ المتوسـط الحـسابي         ،اإللمام بأهداف النشاط الطالبي    )٢

 . موافقين بدرجة كبيرة جداً على ذلكمجتمع الدراسةعلى أن أفراد 

ى هذه النتيجة إلى قناعة أفراد مجتمع الدراسة بأهمية إلمام رائـد            ويمكن أن تعز   )٣

النــشاط الطالبــي بأهــداف النــشاط الطالبــي، واســتيعاب أبعادهــا، وفهــم دالالتهــا،   

حتـــى يـــستطيع تـــصميم بـــرامج نـــشاط طالبـــي تطبيقيـــة تـــسير فـــي فلـــك تلـــك    

 .األهداف، وتسهم في تحقيقها

 حيث ،ي في ملفات وسجالت خاصةاإللمام بأسس تنظيم أعمال النشاط الطالب  )٤

 مـوافقين   مجتمـع الدراسـة   مما يدل على أن أفـراد       ) ٤٫٤٠(بلغ المتوسط الحسابي    

 .بدرجة كبيرة جداً على ذلك

 حيـــث بلـــغ المتوســــط   ،اإللمـــام بـــاللوائح واألنظمــــة الخاصـــة بالنـــشاط الطالبــــي     )٥

بيـرة   موافقين بدرجـة ك    مجتمع الدراسة مما يدل على أن أفراد        )٤٫٤٠(الحسابي  

 .جداً على ذلك

حيـث بلـغ المتوسـط      ،  امتالك مهارة إدارة االجتماعات الخاصة بالنشاط الطالبـي        )٦

 مـوافقين بدرجـة كبيـرة       مجتمع الدراسة مما يدل على أن أفراد      ) ٤٫٣٦(الحسابي  

 .جداً على ذلك

ــين      )٧ ــرامج النـــشاط الطالبـــي علـــى المعلمـ ــة ببـ ــدرة علـــى توزيـــع األدوار المتعلقـ القـ

رة علــى تــشكيل اللجــان وفــرق العمــل الخاصــة ببــرامج النــشاط    والقــد،والطــالب

مجتمــع ممــا يــدل علــى أن أفــراد  ) ٤٫٣٦(حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي  ، الطالبــي

 . موافقين بدرجة كبيرة جداً على ذلكالدراسة

 حيـث بلـغ المتوســط   ،القـدرة علـى إعـداد خطـة إجرائيـة لبــرامج النـشاط الطالبـي        )٨

 مـوافقين بدرجـة كبيـرة    مجتمع الدراسـة أن أفراد مما يدل على ) ٤٫٣٠(الحسابي  

 .جداً على ذلك



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٦٩

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 حيـث بلـغ المتوسـط     ،القدرة على تصميم برامج النشاط الطالبي بـشكل مـنظم          )٩

 مـوافقين بدرجـة كبيـرة    مجتمع الدراسـة مما يدل على أن أفراد ) ٤٫٣٠(الحسابي  

 .جداً على ذلك

 حيـث  ،داخـل المدرسـة  ) جماعات النـشاط (القدرة على تشكيل األندية الطالبية       )١٠

 العينــة مجتمــع الدراســةممــا يــدل علــى أن أفــراد  ) ٤٫٢٦(بلــغ المتوســط الحــسابي 

 .موافقين بدرجة كبيرة جداً على ذلك

 حيـث   ،اإللمام بقواعد السالمة التي ينبغي مراعاتها عند تنفيذ األنشطة الطالبيـة           )١١

 مـوافقين   ةمجتمـع الدراسـ   مما يدل على أن أفـراد       ) ٤٫٢٣(بلغ المتوسط الحسابي    

 .بدرجة كبيرة جداً على ذلك

 ،اإللمــام باألســس الحديثــة فــي تقــويم أعمــال النــشاط الطالبــي التــي يــتم تنفيــذها  )١٢

 مجتمــع الدراســةممــا يــدل علــى أن أفــراد  ) ٤٫٠٦(حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي  

 .موافقين بدرجة كبيرة على ذلك

لمتوسـط الحـسابي     حيث بلـغ ا    ،القدرة على اكتشاف المواهب الطالبية وإبرازها      )١٣

 . موافقين بدرجة كبيرة على ذلكمجتمع الدراسةمما يدل على أن أفراد ) ٤٫٠٦(

 حيــث بلــغ المتوســط  ،امــتالك مهــارة كتابــة التقــارير الخاصــة بالنــشاط الطالبــي     )١٤

 موافقين بدرجـة كبيـرة   مجتمع الدراسةمما يدل على أن أفراد   ) ٣٫٩٦(الحسابي  

 .على ذلك

 حيــث بلــغ ،يــة محــددة للنــشاط الطالبــي داخــل المدرســةالقــدرة علــى إعــداد ميزان )١٥

 مــوافقين مجتمــع الدراســةممــا يــدل علــى أن أفــراد    ) ٣٫٩٠(المتوســط الحــسابي 

 .بدرجة كبيرة على ذلك

حيـث  ،  القدرة على ربط برامج النشاط الطالبـي بموضـوعات المقـررات الدراسـية             )١٦

 العينــة ع الدراســةمجتمــممــا يــدل علــى أن أفــراد ) ٣٫٧٦(بلــغ المتوســط الحــسابي 

 .موافقين بدرجة كبيرة على ذلك



 

 
٣٧٠

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

ــالغ      ــام والبـ ــسابي العـ ــن المتوســـط الحـ ــضح مـ ــراد ) ٤٫٢٥(ويتـ ــة أن أفـ ــع الدراسـ  مجتمـ

 .موافقين بدرجة كبيرة جداً على عبارات هذا المحور

حيث يالحظ أن جميع الكفايات المهنية التي تم ذكرها فـي هـذا المحـور قـد حظيـت              

قبـل أ فـراد مجتمـع الدراسـة، ويمكـن أن تعـزى هـذه النتيجـة إلـى                    بموافقة كبيرة جـداً مـن       

إدراك أفراد مجتمـع الدراسـة ألهميـة تـوفر الكفايـات المهنيـة الالزمـة لقيـام رواد النـشاط                

الطالبــي بأعمــالهم المهنيــة المناطــة بهــم، باعتبارهــا مــن أهــم الكفايــات األساســية التــي     

 .س التعليم العامينبغي توفرها في رواد النشاط الطالبي بمدار

 :الثالثإجابة السؤال ) ٣

 لــرواد النــشاط الطالبــي فــي مــدارس التعلــيم العــام بالمملكــة        التقنيــةمــا الكفايــات  

 العربية السعودية ؟

 حــول الكفايــات التقنيــة لــرواد النــشاط مجتمــع الدراســةيبــين رأي أفــراد ) ١٢(جــدول 

 الطالبي
 درجة الموافقة

 م
 
 العبارة

جداً
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كبي
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 ٠ ٠ ٧ ١٢ ١١ ك

١ 
القدرة على توظيف 

الحاسب اآللي في مجال 
 ٠ ٠ ٢٣٫٣ ٤٠ ٣٦٫٧ % .النشاط الطالبي

٢ ٠٫٧٧٦ ٤٫١٣ 

 ٠ ٠ ١٢ ١٣ ٥ ك

٢ 

المعرفة الجيدة ببرامج 
الحاسب اآللي 

وتطبيقاته األساسية 
الوورد، :(مثل

إلكسل، البوربوينت، ا
 ..)اإلكسس

% ٠ ٠ ٤٠ ٤٣٫٣ ١٦٫٧ 
٩ ٠٫٧٢٧ ٣٫٧٦ 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٧١

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 درجة الموافقة
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 ٠ ١ ٦ ١٤ ٩ ك

٣ 

القدرة على التعامل مع 
األجهزة التقنية 

الحديثة مثل جهاز 
           عرض البيانات 

 ).داتا شو(

% ٠ ٣٫٣ ٢٠ ٤٦٫٧ ٣٠ 
٤٫٠٣ 

٠٫٨٠

٨ 
٤ 

 ٠ ٢ ٧ ١١ ٩ ك
٤ 

اإللمام بطريقة التعامل 
 ٠ ٦٫٩ ٢٤٫١ ٣٧٫٩ ٣١ % .مع شبكة اإلنترنت

٦ ٠٫٩٢٣ ٣٫٩٣ 

 ٠ ١ ١٠ ١٢ ٦ ك

٥ 
القدرة على التعامل مع 

مصادر التعلم 
 ٠ ٣٫٤ ٣٤٫٥ ٤١٫٤ ٢٠٫٧ % .اإللكترونية

٨ ٠٫٨١٨ ٣٫٧٩ 

 ٠ ٠ ٩ ٩ ١٢ ك

٦ 

اإللمام بطريقة التعامل 
مع األجهزة الصوتية 
مثل المايكروفونات 
 .والسماعات وغيرها

% ٠ ٠ ٣٠ ٣٠ ٤٠ 

٤٫١٠ 
٠٫٨٤

٤ 
٣ 

 ٠ ٢ ٧ ٩ ١٢ ك

٧ 

المعرفة الجيدة 
بتشغيل جهاز الفيديو 

لالستفادة منه في 
عرض برامج النشاط 

 .الطالبي
% ٠ ٦٫٧ ٢٣٫٣ ٣٠ ٤٠ 

٥ ٠٫٩٦٤ ٤٫٠٣ 

 ٠ ٠ ٤ ١٢ ١٤ ك

٨ 
القدرة على التعامل مع 
 ٠ ٠ ١٣٫٣ ٤٠ ٤٦٫٧ % .البريد اإللكتروني

١ ٠٫٧١١ ٤٫٣٣ 

 ٠ ٣ ٨ ١٠ ٩ ك

٩ 

المعرفة الجيدة بطرق 
البحث اإللكتروني في 

المكتبات الرقمية 
 .وقواعد البيانات

% ٠ ١٠ ٢٦٫٧ ٣٣٫٣ ٣٠ 

٣٫٨٣ 
٠٫٩٨

٥ 
٧ 
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 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

 درجة الموافقة

 م
 
 العبارة

جداً
رة 
كبي

 

رة
كبي

طة 
س
متو

 

فة
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جداً 
فة 
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ف 
حرا
االن
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عيا
الم

 

ب
رتي
الت

 

 ٢ ٨ ١٢ ٥ ٣ ك
١٠ 

القدرة على تصميم 
 ٦٫٧ ٢٦٫٧ ٤٠ ١٦٫٧ ١٠ % .المواقع اإللكترونية

١١ ١٫٠٦ ٢٫٩٦ 

 ٥ ٢ ١٧ ٢ ٤ ك

١١ 

اإللمام الجيد ببعض 
بادئ األساسية في الم

مجال صيانة أجهزة 
 .الحاسب اآللي

% ١٦٫٧ ٦٫٧ ٥٦٫٧ ٦٫٧ ١٣٫٣ 
١٢ ١٫١٧ ٢٫٩٣ 

 ٢ ٣ ٩ ٩ ٧ ك

١٢ 

امتالك المعرفة الالزمة 
في مجال األمن 

والسالمة عند التعامل 
 مع التقنيات التعليمية

% ٦٫٧ ١٠ ٣٠ ٣٠ ٢٣٫٣ 
١٠ ١٫١٦ ٣٫٥٣ 

 ٠٫٦٩٢= ، االنحراف المعياري العام ٣٫٧٦=  العام المتوسط الحسابي

مجتمـع  يتضح أن الكفايـات التقنيـة لـرواد النـشاط الطالبـي لـدى أفـراد                 ) ١٢(من الجدول   

 : تترتب وفق الترتيب التاليالدراسة

) ٤٫٣٣( حيـث بلـغ المتوسـط الحـسابي          ،القدرة على التعامل مع البريـد اإللكترونـي        )١

 . موافقين بدرجة كبيرة جداً على ذلكع الدراسةمجتممما يدل على أن أفراد 

ــد       ــة بأهميـــة البريـ ــراد مجتمـــع الدراسـ ــة إلـــى قناعـــة أفـ ــذه النتيجـ ويمكـــن أن تعـــزى هـ

ــال       ــي مجـ ــه فـ ــتفادة منـ ــرورة االسـ ــتخداماته، وضـ ــاالت اسـ ــوع مجـ ــي، وتنـ اإللكترونـ

النــشاط الطالبــي، ولــذلك فالقــدرة علــى التعامــل مــع البريــد اإللكترونــي تعــد مــن          

 .ات األساسية لرائد النشاط الطالبيالكفاي

ــي      )٢ ــال النـــشاط الطالبـ ــي مجـ ــي فـ ــى توظيـــف الحاســـب اآللـ ــدرة علـ ــغ  ،القـ  حيـــث بلـ

 مـــوافقين مجتمـــع الدراســـةممـــا يـــدل علـــى أن أفـــراد ) ٤٫١٣(المتوســـط الحـــسابي 

 .بدرجة كبيرة على ذلك



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٧٣

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

ويمكــن أن تعــزى هــذه النتيجــة إلــى إدراك أفــراد مجتمــع الدراســة أن الحاســب اآللــي،   

بإمكاناته الهائلة، ومجاالت استخدامه المتعددة فـي المجـال التربـوي، يفـرض علـى أي رائـد              

ــاً لألعمـــال اإلداريـــة      ــاز الـــذي أصـــبح مالزمـ نـــشاط طالبـــي، أن يجيـــد التعامـــل مـــع هـــذا الجهـ

والمكتبية، باإلضافة إلى االسـتفادة مـن تطبيقاتـه المتعـددة، وبرامجـه المتنوعـة، مـن خـالل                   

 .النشاط الطالبيتوظيفها في مجال 

اإللمام بطريقة التعامـل مـع األجهـزة الـصوتية مثـل المايكروفونـات والـسماعات                 )٣

مجتمـــع ممــا يــدل علــى أن أفــراد     ) ٤٫١٠( حيــث بلــغ المتوســط الحـــسابي    ،وغيرهــا 

 . موافقين بدرجة كبيرة على ذلكالدراسة

داتـا   (القدرة على التعامل مع األجهزة التقنية الحديثـة مثـل جهـاز عـرض البيانـات                )٤

 مجتمع الدراسةمما يدل على أن أفراد ) ٤٫٠٣( حيث بلغ المتوسط الحسابي   ،)شو

 .موافقين بدرجة كبيرة على ذلك

المعرفة الجيدة بتشغيل جهاز الفيديو لالسـتفادة منـه فـي عـرض بـرامج النـشاط            )٥

ــي ــدل علــى أن أفــراد   ) ٤٫٠٣( حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي    ،الطالب مجتمــع ممــا ي

 .ة موافقين بدرجة كبيرة على ذلك العينالدراسة

 حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي    ،اإللمــام بطريقــة التعامــل مــع شــبكة اإلنترنــت      )٦

 . موافقين بدرجة كبيرة على ذلكمجتمع الدراسةمما يدل على أن أفراد ) ٣٫٩٣(

 ،المعرفة الجيدة بطرق البحث اإللكتروني في المكتبات الرقمية وقواعـد البيانـات        )٧

ــغ المتوســط   ــة مــوافقين     ) ٣٫٨٣( الحــسابي حيــث بل ــى أن أفــراد العين ــدل عل ممــا ي

 .بدرجة كبيرة على ذلك

حيث بلغ المتوسـط الحـسابي      ،  القدرة على التعامل مع مصادر التعلم اإللكترونية       )٨

 . موافقين بدرجة كبيرة على ذلكمجتمع الدراسةمما يدل على أن أفراد ) ٣٫٧٩(



 

 
٣٧٤

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

الـــوورد، :(قاتـــه األساســـية مثـــل  المعرفـــة الجيـــدة ببـــرامج الحاســـب اآللـــي وتطبي     )٩
ممــا ) ٣٫٧٦(حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي   ..)اإلكــسس  البوربوينــت، اإلكــسل، 

 . موافقين بدرجة كبيرة على ذلكمجتمع الدراسةيدل على أن أفراد 

امــتالك المعرفــة الالزمــة فــي مجــال األمــن والــسالمة عنــد التعامــل مــع التقنيــات     )١٠
مجتمــع ممــا يــدل علــى أن أفــراد ) ٣٫٥٣(بي  حيــث بلــغ المتوســط الحــسا،التعليميــة
 . موافقين بدرجة كبيرة على ذلكالدراسة

) ٢٫٩٦(حيـث بلـغ المتوسـط الحـسابي         ،  القدرة على تصميم المواقع اإللكترونيـة      )١١
 . موافقين بدرجة متوسطة على ذلكمجتمع الدراسةمما يدل على أن أفراد 

 ،ة أجهـزة الحاسـب اآللـي   اإللمام الجيد ببعض المبادئ األساسية في مجال صـيان   )١٢
 مجتمــع الدراســة ممــا يــدل علــى أن أفــراد   ) ٢٫٩٣(حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي   

 .موافقين بدرجة متوسطة على ذلك
ــالغ     ــام والبـ ــراد ) ٣٫٧٦(ويتـــضح مـــن المتوســـط الحـــسابي العـ ــة  أن أفـ مجتمـــع الدراسـ

 .موافقين بدرجة كبيرة على عبارات هذا المحور
 التقنية التـي تـم ذكرهـا فـي هـذا المحـور قـد حظيـت           حيث يالحظ أن جميع الكفايات    

بموافقة كبيرة من قبل أ فراد مجتمع الدراسة، ويمكـن أن تعـزى هـذه النتيجـة إلـى وجـود                     
درجة كبيرة من الوعي لدى أفراد مجتمع الدراسـة بأهميـة تـوفر الكفايـات التقنيـة الالزمـة                   

ت المناطــة بــرواد النــشاط لــدى رواد النــشاط الطالبــي، وذلــك لوجــود مجموعــة مــن المهمــا 
الطالبي والتـي تتطلـب معرفـة جيـدة بالجوانـب التقنيـة الحديثـة، حتـى يكـون رائـد النـشاط                       
الطالبي مؤهالً للقيام باألعمال الوظيفية المـسندة إليـه، ، ومـن أهـم هـذه الكفايـات التقنيـة                  

التعامـل مـع   القـدرة علـى   : الالزم توفرها فـي رواد النـشاط الطالبـي بمـدارس التعلـيم العـام          
البريد اإللكتروني، القدرة على توظيـف الحاسـب اآللـي فـي مجـال النـشاط الطالبـي، اإللمـام           
بطريقة التعامل مع األجهزة الـصوتية، مثـل المايكروفونـات والـسماعات وغيرهـا، القـدرة                

، المعرفـة   )داتـا شـو   (على التعامل مع األجهزة التقنيـة الحديثـة مثـل جهـاز عـرض البيانـات                 
 . بتشغيل جهاز الفيديو لالستفادة منه في عرض برامج النشاط الطالبيالجيدة
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 :إجابة السؤال الرابع)  ٤

هـــل هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين إجابـــات أفـــراد مجتمـــع الدراســـة تعـــزى    

المؤهــل العلمــي، نــوع مجــال النــشاط الطالبــي، الخبــرة فــي اإلشــراف التربــوي       (لمتغيــرات 

   ؟) بمجال النشاط الطالبي

 :اختبار تحليل التباين لمعرفة الفروق اإلحصائية بحسب متغير المؤهل العلمي

 مجتمــع الدراســةيوضــح تحليــل التبــاين لبيــان الفــروق بــين إجابــات أفــراد  ) ١٣(جــدول 

 :بحسب متغير المؤهل العلمي

 المحاور
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 ةالدالل

بين 
 المجموعات

٠٫٢٣٤ ٢ ٠٫٤٦٨ 
الكفايات 
داخل  الشخصية

 المجموعات
٠٫١٧٠ ٢٧ ٤٫٦٠٣ 

٠٫٢٧١ ١٫٣٧١ 

بين 
 المجموعات

٠٫٤٢٣ ٢ ٠٫٨٤٧ 
الكفايات 
داخل  المهنية

 المجموعات
٠٫٣٨٨ ٢٧ ١٠٫٤٨٤ 

٠٫٣٥٠ ١٫٠٩١ 

بين 
 المجموعات

٠٫٣١٢ ٢ ٠٫٦٢٣ 
الكفايات 
داخل  التقنية

 موعاتالمج
٠٫٤٩٣ ٢٧ ١٣٫٣٠٤ 

٠٫٥٣٩ ٠٫٦٣٣ 

 :ما يلي) ١٣(يتبين من الجدول رقم 

 العينـة فـي     مجتمـع الدراسـة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفـراد            .١

عنـد  ) ١٫٣٧١ (F حيث بلغ معامـل      ،عملية الكفايات الشخصية لرواد النشاط الطالبي     

 .)٠٫٠٥(وهو أكبر من ) ٠٫٢٧١(ومستوى داللة ) ٢٩(درجة حرية 



 

 
٣٧٦

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

 فـي عمليـة     مجتمـع الدراسـة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد           .٢

عنــد درجــة ) ١٫٠٩١ (F حيــث بلــغ معامــل  ،الكفايــات المهنيــة لــرواد النــشاط الطالبــي 

 .)٠٫٠٥(وهو أكبر من ) ٠٫٣٥٠(ومستوى داللة ) ٢٩(حرية 

 فـي عمليـة     دراسـة مجتمـع ال  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد           .٣

عنــد درجــة ) ٠٫٦٣٣ (F حيــث بلــغ معامــل ،الكفايــات التقنيــة لــرواد النــشاط الطالبــي

 .)٠٫٠٥(وهو أكبر من ) ٠٫٥٣٩(ومستوى داللة ) ٢٩(حرية 

اختبـــار تحليـــل التبـــاين لمعرفـــة الفـــروق اإلحـــصائية بحـــسب متغيـــر مجـــال النـــشاط   

 :الطالبي

 مجتمــع الدراســة بــين إجابــات أفــراد يوضــح تحليــل التبــاين لبيــان الفــروق) ١٤(جــدول 

 :بحسب متغير مجال النشاط الطالبي

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

بين 
 المجموعات

٠٫١٢٤ ٦ ٠٫٧٤٢ 
الكفايات 
داخل  الشخصية

 المجموعات
٠٫١٨٨ ٢٣ ٤٫٣٢٩ 

٠٫٦٨٥ ٠٫٦٥٧ 

بين 
 المجموعات

٠٫٧٢٦ ٦ ٤٫٣٥٧ 
الكفايات 
داخل  يةالمهن

 المجموعات
٠٫٣٠٣ ٢٣ ٦٫٩٧٣ 

٠٫٠٦٠ ٢٫٣٩٥ 

بين 
 المجموعات

٠٫٧٩٠ ٦ ٤٫٧٤٠ 
الكفايات 
داخل  التقنية

 المجموعات
٠٫٣٩٩ ٢٣ ٩٫١٨٧ 

٠٫١١١ ١٫٩٧٨ 

 :ما يلي) ١٤(يتبين من الجدول رقم 
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 العينـة فـي     ع الدراسـة  مجتمـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد           .١

) ٠٫٦٥٧ (Fحيــث بلــغ معامــل ، عمليــة الكفايــات الشخــصية لــرواد النــشاط الطالبــي 

 .)٠٫٠٥(وهو أكبر من ) ٠٫٦٨٥(ومستوى داللة ) ٢٩(عند درجة حرية 

 العينـة فـي     مجتمـع الدراسـة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد           .٢

عنـد  ) ٢٫٣٩٥ (F حيـث بلـغ معامـل    ،ط الطالبـي عملية الكفايات المهنية لرواد النـشا     

 .)٠٫٠٥(وهو أكبر من ) ٠٫٠٦٠(ومستوى داللة ) ٢٩(درجة حرية 

 فـي عمليـة     مجتمع الدراسـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد           .٣

عنــد درجــة ) ١٫٩٧٨ (F حيــث بلــغ معامــل ،الكفايــات التقنيــة لــرواد النــشاط الطالبــي

 .)٠٫٠٥(وهو أكبر من ) ٠٫١١١(داللة ومستوى ) ٢٩(حرية 

اختبار تحليل التباين لمعرفة الفروق اإلحـصائية بحـسب متغيـر عـدد سـنوات الخبـرة                 

 : في اإلشراف التربوي

يوضــح تحليــل التبــاين لبيــان الفــروق بــين إجابــات أفــراد مجتمــع الدراســة  ) ١٥(جــدول 

 ): النشاط الطالبيفي مجال( بحسب متغير عدد سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
 الداللة

بين 
 المجموعات

٠٫٨٩٤ ٣ ٢٫٦٨٣ 
الكفايات 
داخل  الشخصية

 المجموعات
٠٫٠٩٢ ٢٦ ٢٫٣٨٨ 

٠٫٠٠ ٩٫٧٣٧@ 

بين 
 المجموعات

١٫٥٩٩ ٣ ٤٫٧٩٧ 
الكفايات 
داخل  المهنية

 المجموعات
٠٫٢٥١ ٢٦ ٦٫٥٣٤ 

٠٫٠٠٢ ٦٫٣٦٣@ 

بين 
 المجموعات

٠٫٨٩١ ٣ ٢٫٦٧٣ 

 الكفايات التقنية
داخل 

 المجموعات
٠٫٤٣٣ ٢٦ ١١٫٢٥٤ 

٠٫١٣٠ ٢٫٠٥٨ 



 

 
٣٧٨

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

 :ما يلي) ١٥(يتبين من الجدول رقم 

توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي اســتجابات أفــراد مجتمــع الدراســة فــي عمليــة       

عند درجة حريـة    ) ٩٫٧٣٧ (Fط الطالبي، حيث بلغ معامل      الكفايات الشخصية لرواد النشا   

، ولمعرفـة مـصدر تلـك الفـروق تـم إجـراء       )٠٫٠٥(وهو أصـغر مـن   ) ٠٫٠٠(ومستوى داللة   ) ٢٩(

 واتضح أنه توجد فروق إحصائية بـين مـن خبـرتهم أقـل مـن سـنة       )Scheffe(اختبار شيفيه   

 سـنوات فـأكثر   ١٠نوات، و  سـ ١٠ أقـل مـن   - ٥ سـنوات، و مـن      ٣ أقـل مـن      - ١من  : والخبرات

 ســنوات ١٠ ســنوات، و ١٠ أقــل مــن - ٥ ســنوات، و مــن ٣ أقــل مــن - ١مــن : لــصالح الخبــرات

 :يبين ذلك) ١٦(فأكثر، والجدول رقم 

 )Scheffe(يبين مصدر الفروق اإلحصائية الختبار شيفيه ) ١٦(جدول 
 الخبرة ومتوسطاتها

 
أقل من 
 ةسن
٣٫٤٦ 

 ٣أقل من   - ١
 سنوات
٤٫٥٠ 

 ١٠أقل من  - ٥
 سنوات
٤٫٥١ 

 سنوات ١٠
 فأكثر
٤٫٦٨ 

 ةأقل من سن
٣٫٤٦ 

    

 ٣ أقل من  - ١
 سنوات
٤٫٥٠ 

٠٫٠٠٤@    

 ١٠ أقل من  - ٥
 سنوات
٤٫٥١ 

١ @٠٫٠٠٢   

سطاتها
الخبرة ومتو

 

  سنوات فأكثر١٠
٤٫٦٨ 

٠٫٦٧٤ ٠٫٧٢١ @٠٫٠٠  

 ٠٫٠٥دالة عند   (@) 

ابات أفــراد مجتمــع الدراســة فــي عمليــة    توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي اســتج   

عنــد درجــة حريــة ) ٦٫٣٦٣( Fالكفايـات المهنيــة لــرواد النـشاط الطالبــي، حيــث بلــغ معامـل    

، ولمعرفة مصدر تلـك الفـروق تـم إجـراء       )٠٫٠٥(وهو أصغر من    ) ٠٫٠٠٢(ومستوى داللة   ) ٢٩(



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٧٩

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

قـل مـن سـنة     واتضح أنه توجد فروق إحصائية بـين مـن خبـرتهم أ   )Scheffe(اختبار شيفيه   

 سـنوات فـأكثر   ١٠ سـنوات، و  ١٠ أقـل مـن   - ٥ سـنوات، و مـن      ٣ أقـل مـن      - ١من  : والخبرات

 ســنوات ١٠ ســنوات، و ١٠ أقــل مــن - ٥ ســنوات، و مــن ٣ أقــل مــن - ١مــن : لــصالح الخبــرات

 :يبين ذلك) ١٦(فأكثر، والجدول رقم 

 )Scheffe (يبين مصدر الفروق اإلحصائية الختبار شيفيه)  ١٦(تابع جدول 
 الخبرة ومتوسطاتها

 
أقل من 
 ةسن
٢٫٧٨ 

 ٣ أقل من  - ١
 سنوات
٤٫٢٢ 

 ١٠ أقل من  - ٥
 سنوات
٤٫٤٣ 

 سنوات ١٠
 فأكثر
٤٫٣٧ 

 ةأقل من سن
٢٫٧٨ 

    

 ٣ أقل من  - ١
 سنوات
٤٫٢٢ 

٠٫٠١٩@    

 ١٠أقل من  - ٥
 سنوات
٤٫٤٣ 

٠٫٩١٣ @٠٫٠٠٤   

سطاتها
الخبرة ومتو

 

  سنوات فأكثر١٠
٤٫٣٧ 

٠٫٩٩٣ ٠٫٩٥٥ @٠٫٠٠٣  

 ٠٫٠٥دالة عند   (@) 

 فــي عمليــة مجتمــع الدراســةال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي اســتجابات أفــراد 

) ٢٩(عند درجة حرية ) ٢٫٠٥٨ (F حيث بلغ معامل     ،الكفايات التقنية لرواد النشاط الطالبي    

 .)٠٫٠٥(وهو أكبر من ) ٠٫١٣٠(ومستوى داللة 

 :راسة وتوصياتها ومقترحاتهاملخص نتائج الد: خامساً
 : الدراسة نتائج ملخص–أ 

 :كان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي



 

 
٣٨٠

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

ــالزم توفرهــا  الكفايــات الشخــصية  أن أهــم-أ  بمــدارس رواد النــشاط الطالبــي فــي   ال

 :هي التعليم العام

 .احترام النظام المدرسي .١

 .الحكمة عند التعامل مع المواقف الطارئة .٢

 .لثقة بالنفسا .٣

 .التواضع عند التعامل مع أفراد المجتمع المدرسي .٤

 .امتالك مهارات االتصال الالزمة للتعامل مع المجتمع المدرسي .٥

القدرة على كسب محبة زمالئه المعلمين وجذبهم للمشاركة في برامج النشاط            .٦

 .الطالبي

بمـــدارس ي  رواد النـــشاط الطالبـــ الـــالزم توفرهـــا فـــي الكفايـــات المهنيـــة أهـــم أن-ب

 :التعليم العام هي

 .القناعة بأهمية النشاط الطالبي ومكانته العالية في التربية الحديثة .١

 .اإللمام بأهداف النشاط الطالبي .٢

 .اإللمام بأسس تنظيم أعمال النشاط الطالبي في ملفات وسجالت خاصة .٣

  .اإللمام باللوائح واألنظمة الخاصة بالنشاط الطالبي .٤

  .االجتماعات الخاصة بالنشاط الطالبيامتالك مهارة إدارة  .٥

ــى المعلمـــين         .٦ ــي علـ ــشاط الطالبـ ــرامج النـ ــة ببـ ــع األدوار المتعلقـ ــى توزيـ ــدرة علـ القـ

  .والطالب

 .القدرة على تشكيل اللجان وفرق العمل الخاصة ببرامج النشاط الطالبي .٧

يم بمدارس التعلرواد النشاط الطالبي الالزم توفرها في   الكفايات التقنية     أهم  أن -ج

 :العام هي

 .القدرة على التعامل مع البريد اإللكتروني .١

 .القدرة على توظيف الحاسب اآللي في مجال النشاط الطالبي .٢



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٨١

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 .اإللمام بطريقة التعامل مع األجهزة الصوتية مثل المايكروفونات والسماعات .٣

داتـا  (القدرة على التعامل مع األجهـزة التقنيـة الحديثـة مثـل جهـاز عـرض البيانـات                    .٤

 .)شو

المعرفة الجيدة بتشغيل جهاز الفيـديو لالسـتفادة منـه فـي عـرض بـرامج النـشاط                   .٥

 .الطالبي

 .اإللمام بطريقة التعامل مع شبكة اإلنترنت .٦

 : توصيات الدراسة-ب 

ــائج التــي توصــلت إليهــا هــذه الدراســة فــإن الباحــث يــسهم فــي تقــديم           فــي ضــوء النت

 :التوصيات اآلتية

معلـــم فـــي مجـــال النـــشاط قبـــل التحاقـــه بمهنـــة  إعـــادة النظـــر فـــي بـــرامج إعـــداد ال .١

التـــدريس، وتـــدريس أكثـــر مـــن مقـــرر يخـــتص بالنـــشاط الطالبـــي نظريـــاً وتطبيقيـــاً، 

وتعمـــيم هـــذه المقـــررات علـــى كليـــات التربيـــة فـــي الجامعـــات الـــسعودية، وذلـــك   

لإلسهام في تأهيل المعلمين لمهمة ريادة النشاط الطالبـي، وتزويـدهم بالكفايـات     

زمة لرواد النشاط الطالبي حين تعيينهم للعمل فـي مـدارس التعلـيم            األساسية الال 

 . العام

تكثيـــف الـــدورات التدريبيـــة واللقـــاءات المتخصـــصة وورش العمـــل المقدمـــة لـــرواد  .٢

النشاط الطالبي في المدارس، ودراسة واقـع هـذه الـدورات ومـدى االسـتفادة منهـا،                 

 وذلـك بهـدف رفـع مـستوى     وتطوير مقرراتها وأساليب التقويم المستخدمة فيهـا،    

ــذه        ــائج هـ ــا نتـ ــي كـــشفت عنهـ ــي والتـ ــرواد النـــشاط الطالبـ ــية لـ ــات األساسـ الكفايـ

 .الدراسة

تحديــد معــايير واضــحة ودقيقـــة ذات أســس ســليمة يـــتم فــي ضــوئها اختيـــار رواد         .٣

النــشاط الطالبــي داخــل المــدارس، علــى أن تركــز تلــك المعــايير علــى مــدى تــوفر           

ــدى المعلــم      الكفايــات األساســية الالزمــة للق   ــادة النــشاط الطالبــي ل ــام بمهمــة ري ي



 

 
٣٨٢

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

المرشح لهذه المهمة، وذلـك للحـد مـن العـشوائية الموجـودة فـي بعـض المـدارس            

 .عند ترشيح من يقوم بمهمة ريادة النشاط الطالبي

للتأكــد مــن تــوفر الكفايــات األساســية ) نظريــة وتطبيقيــة(إجــراء اختبــارات علميــة  .٤

شاط الطالبــي فــي مــدارس التعلــيم العــام لــدى رواد الالزمــة للقيــام بمهمــة ريــادة النــ

 .النشاط الطالبي

 كليـات التربيـة      بعـض   فـي  فـي النـشاط الطالبـي      برنامج دبلوم متخـصص   استحداث   .٥

 وتـصميم مقـررات هـذا البرنـامج وفقـاً لمـدخل الكفايـات               في الجامعـات الـسعودية،    

بـي، وإثـراء   بما يسهم في تخـريج الكـوادر المتخصـصة فـي النـشاط الطال        التعليمية،  

البحـــــوث والدراســـــات والمؤلفـــــات التربويـــــة المتعلقـــــة بهـــــذا المجـــــال التربـــــوي ،   

 .وتشجيعها، وطباعة المتميز منها

بتأهيـل رواد   االطالع علـى تجـارب الـدول الخليجيـة والعربيـة واألجنبيـة فيمـا يتعلـق                   .٦

 .بويالنشاط الطالبي، وإعدادهم قبل الخدمة، وتدريبيهم بعد االلتحاق بالعمل التر

 : مقترحات الدراسة-ج

في ضوء نتائج هـذه الدراسـة، واسـتكماالً للتوصـيات التـي أوردهـا الباحـث، فإنـه يمكـن                     

 :اآلتيةاقتراح البحوث والدراسات المستقبلية 

الكفايات األساسية لرائدات النشاط الطالبي      مشابهة حول    دراسةالقيام بإجراء    .١

   .ةفي مدارس البنات بالمملكة العربية السعودي

الكفايــات األساســية لمــشرفي النــشاط الطالبــي جــراء دراســة اســتطالعية حــول إ .٢

 .في الجامعات

تـوفر الكفايـات األساسـية لـرواد النـشاط          القيام بدراسة تقويميـة لقيـاس مـستوى          .٣

 .الطالبي لدى القائمين بمهمة ريادة النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام

بالكفايـات التعليميـة لـدى شـاغلي الوظـائف      ي تهتم  توجيه العناية إلى الدراسات الت     .٤

 .التربوية ، وخاصة مشرفي النشاط الطالبي في المناطق واإلدارات التعليمية



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٨٣

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

 :مراجع الدراسة
دور إدارة النشاط االجتماعي بالمملكة العربية السعودية فـي    ). هـ١٤٢٤(أبو هاشم، محمد عاشور      .١

. رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة    ). دراسـة تقويميـة   (التخطيط لبرامج الخدمة االجتماعيـة للطـالب   

 .جامعة األزهر، كلية التربية، قسم الخدمة االجتماعية وتنمية المجتمع، القاهرة

ـــ١٤٢٧(اإلدارة العامـــة للتربيـــة والتعلـــيم بمنطقـــة الريـــاض    .٢ الريـــاض،              . ســـجل النـــشاط الطالبـــي ). هـ

 .هـ١٤٢٨ -هـ ١٤٢٧

تطــوير خطـة النــشاط الـال صــفي فـي المــدارس الثانويـة بالمملكــة     ). هــ ١٤١٩(آل غائـب، سـعد ســعيد    .٣

جامعـة  . رسالة ماجستير غيـر منـشورة     . العربية السعودية في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة      

 .الملك سعود، كلية التربية، قسم اإلدارة التربوية، الرياض

لتعلـيم فـي المملكـة العربيـة الـسعودية      الكفايات الالزمة لمديري ا  ). ه١٤٢٥(البطي، عبد اهللا محمد      .٤

ــة، قــسم     . رســالة دكتــوراه غيــر منــشورة  . وأســاليب تنميتهــا  جامعــة الملــك ســعود، كليــة التربي

 .اإلدارة التربوية، الرياض

ــاض، دار . النــشاط الطالبــي حجــر الزاويــة فــي التربيــة الحديثــة     ). هـــ١٤٢٨(الحربــي، يحيــى صــالح    .٥ الري

 .الحضارة للنشر والتوزيع

الريـاض، دار   . النشاط المدرسي وعالقة المدرسة بالمجتمع    ). هـ١٤٢٣(ل، محمد عبد الرحمن     الدخي .٦

 .الخريجي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى

الدور المأمول للجمعيات العلميـة التربويـة فـي تنميـة الكفايـات العلميـة               ).هـ١٤٢٩(دهان، سالم عيد     .٧

جامعـة أم القـرى، كليـة التربيـة، قـسم         ). وذجاًجسما نم (والمهنية والثقافية للمشرفين التربويين     

 .المناهج وطرق التدريس،   مكة المكرمة

اإلســـكندرية، دار . النــشاط المدرســـي فـــي المرحلــة االبتدائيـــة  ).  م٢٠٠١(الدياســطي، أحمـــد عـــادل   .٨

 .اإليمان للطبع والنشر والتوزيع 

سوب لدى معلمي الرياضيات درجة توافر كفايات استخدام الحا). هـ١٤٣٠(الزهراني، جابر جمعان    .٩

جامعـة أم القـرى، كليـة التربيـة، قـسم المنـاهج       .رسالة ماجستير غيـر منـشورة     . بالمرحلة الثانوية 

 .وطرق التدريس، مكة المكرمة

الكفايـات المهنيـة لقيـادة التغييـر لـدى مـديرات مـدارس التعلـيم         ). هــ ١٤٣٢(الزهراني، سهام حـاتم    .١٠

دراسـة ميدانيـة مـن وجهـة نظـر المعلمـات والموجهـات               (العام الحكـومي بمدينـة مكـة المكرمـة        



 

 
٣٨٤

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

جامعـــة أم القـــرى، كليـــة التربيـــة، قـــسم اإلدارة     .رســـالة ماجـــستير غيـــر منـــشورة   ). واإلداريـــات

 .والتخطيط التربوي ، مكة المكرمة

الكفايات التربوية لمعلمي العلوم بالمرحلة المتوسطة كما تراها       ). هـ١٤٢٦(الشرقي، محمد راشد     .١١

مركز بحـوث كليـة التربيـة، جامعـة الملـك سـعود،             .  بمدينة الرياض  نلمشرفين التربويي عينة من ا  

 .الرياض

رســالة . واقــع الكفايــات المهنيــة لمــشرفي اإلدارة المدرســية    ). هـــ١٤٢٩(الــشهري، عــوض أحمــد    .١٢

جامعـة أم القـرى، كليـة التربيـة، قـسم اإلدارة والتخطـيط  التربـوي، مكـة                   .ماجستير غير منشورة  

 .المكرمة

االحتياجــات التدريبيــة لــرواد النــشاط فــي المرحلــة الثانويــة بمدينــة   ). هـــ١٤٢٣(الــشهري، فــايز ظــافر  .١٣

جامعــة الملــك ســعود، كليــة التربيــة،  . رســالة ماجــستير غيــر منــشورة ). دراســة ميدانيــة(الريــاض 

 .قسم التربية، الرياض

ــول مــساعد    .١٤ ــة لمــديري   ). هـــ١٤٣٣(الطلحــي، مقب ــة المطلوب ــات التخطيطي ــة  الكفاي  مــدارس المرحل

جامعة أم  .رسالة ماجستير غير منشورة   . الثانوية بمدينة الطائف كما يراها المشرفون التربويون      

 .القرى، كلية التربية، قسم اإلدارة والتخطيط  التربوي، مكة المكرمة

الريـاض، دار أسـامة     . البحـث العلمـي، مفهومـه، أدواتـه، أسـاليبه         ) . م١٩٩٩(عبيدات، ذوقان وآخـرون      .١٥

 .لنشر والتوزيعل

الكفايـات النوعيـة الالزمـة لمعلمـات التربيـة اإلسـالمية نحـو تنميـة            ). هـ١٤٣٣(العدواني، سامية زبن     .١٦

 رسـالة   .المهارات االجتماعية فـي مـادة الحـديث لـدى طالبـات المرحلـة المتوسـطة بمدينـة الطـائف                   

 التــدريس، مكــة جامعــة أم القــرى، كليــة التربيــة، قــسم المنــاهج وطــرق .ماجــستير غيــر منــشورة

 .المكرمة

تقــويم األنــشطة المدرســية الــال صــفية فــي المرحلــة االبتدائيــة    ). هـــ١٤١٧(العــزاز، عــزاز عبــد العزيــز   .١٧

جامعــة الملــك ســعود، كليــة التربيــة،    . رســالة ماجــستير غيــر منــشورة  . بمــدارس مدينــة الريــاض 

 .قسم المناهج وطرق التدريس، الرياض

 .الرياض، مكتبة العبيكان. ج البحث في العلوم السلوكيةمناه). هـ١٤٢٤(العساف، صالح حمد  .١٨

كفايـات التعلــيم اإللكترونـي ودرجــة توافرهـا لــدى معلمـي المرحلــة     ).هـــ١٤٣٠(العمـري، علــي مـردود    .١٩

جامعــة أم القــرى، كليــة  .رســالة ماجــستير غيــر منــشورة  . الثانويــة بمحافظــة المخــواة التعليميــة  

 .ة المكرمةالتربية، قسم المناهج وطرق التدريس، مك



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٨٥

  هـ١٤٣٦ األول ربيع اآلخر العدد

الكفايــات التعليميــة لمعلمــي ومعلمــات   ). هـــ١٤٢٢(فخــرو، عائــشة أحمــد، والبنعلــي، حــصة حــسن    .٢٠

مجلة رسالة التربيـة وعلـم الـنفس،        . الصفين الخامس والسادس في المرحلة االبتدائية بدولة قطر       

 .، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، الرياض١٤العدد 

الكفايات الالزم توفرها في مشرفات اللغة العربية في التعليم العـام          ). هـ١٤٢٦ (الفراج، لولوة صالح   .٢١

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، كلية . دراسة ميدانية لمنطقة الرياض التعليمية(للبنات 

 .العلوم االجتماعية، قسم التربية، الرياض

بي في التعليم العام بالمرحلـة االبتدائيـة        معوقات النشاط الطال  ).   م ٢٠٠١(الفهد، عبد اهللا سليمان      .٢٢

ــة العربيــة،    . والمتوســطة بمنطقــة الريــاض مــن وجهــة نظــر رواد األنــشطة      ــة مــستقبل التربي مجل

 .المجلد السابع، العدد العشرون، المركز العربي للتعليم والتنمية، القاهرة

ورقـة عمـل   . ه ـ مـاهي مهامـه   رائد النشاط الطالبي من هو ـ ماصفات ). هـ١٤٢٤(القرطون، وليد سليمان  .٢٣

ــة       ــدريبي لمــشرفي ورواد النــشاط فــي المجمعــات التعليمي مجمــع الملــك ســعود   . ضــمن اللقــاء الت

 . التعليمي

ــة التــدريس فــي جامعــة أم القــرى       ). هـــ١٤٢٨(كنــسارة، إحــسان محمــد    .٢٤ مــدى امــتالك أعــضاء هيئ

ــا والـــصعوبات التـــي يواجهونهـــا    مركـــز البحـــوث .للكفايـــات التكنولوجيـــة ومـــدى ممارســـتهم لهـ

 .التربوية والنفسية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

. كفايات االتصال لدى المشرف التربوي بـين الواقـع والمـأمول        ). هـ١٤٢٩(الكويتي، إبراهيم سليمان     .٢٥

 .جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس، مكة المكرمة

لكفايــات األساســية لمــديرات المــدارس النــسائية الخيريــة   ا). هـــ١٤٣١(المحيميــد، بنــدر عبــد العزيــز   .٢٦

جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، كليــة العلــوم االجتماعيــة،  . لتحفــيظ القــرآن الكــريم

 .قسم التربية، الرياض

العالقــة بــين اتجاهــات الطــالب المعلمــين نحــو النــشاط    ).  هـــ١٤٢٦(المــالكي، عبــدالرحمن عبــداهللا   .٢٧

. صيلهم في مقـرر النـشاط المدرسـي فـي كليـة المعلمـين بمكـة المكرمـة           المدرسي ومستوى تح  

ــيم، الريــاض، رجــب        ــاني، وزارة التربيــة والتعل مجلــة كليــات المعلمــين، المجلــد الخــامس، العــدد الث

 .م٢٠٠٥أغسطس / هـ ١٤٢٦

 . دليل رائد النشاط الطالبي). هـ١٤٢٢(نياز، عبد الكريم قربان  .٢٨



 

 
٣٨٦

 الكفايات األساسية لرواد النشاط الطالبي في مدارس التعليم العام
 ة العربية السعودية في ضوء أدوارهم الوظيفية بالمملك

 يحيى بن صالح الحربي . د 

الكفايات الشخصية واألدائية ).  هـ١٤٢٨(ر، سلوى باقر، والقالف، نبيل  الهولي، عبير عبد اهللا، وجوه     .٢٩

ــي، العــدد    . لمعلمــات ريــاض األطفــال فــي ضــوء األســلوب المطــور       ــيج العرب ــة رســالة الخل ، ١٠٥مجل

 .مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض

هــ، بـشأن مهـام رائـد      ١٤١٤  /١٢ / ١ بتـاريخ    ٣٩ / ٧٧٣تعمـيم رقـم     ). هــ ١٤١٤(وزارة التربية والتعليم     .٣٠

 .النشاط

ــيم   .٣١ ــة والتعل هـــ، بــشأن  ٢٧/٤/١٤١٧ بتــاريخ ٣٤/١/١/٣٩/٣١٥: تعمــيم رقــم ). هـــ١٤١٧(وزارة التربي

 .الرياض. اعتماد تطبيق حصة النشاط ضمن الخطة الدراسية في المرحلة الثانوية

 . امالقواعد التنظيمية لمدارس التعليم الع). هـ١٤٢٠(وزارة التربية والتعليم  .٣٢

 / ١ / ١٧     بتــاريخ ٣٩ / ٢٨تعمــيم وكيــل الــوزارة للتعلــيم رقــم   ). هـــ١٤٢٥(وزارة التربيــة والتعلــيم  .٣٣

 .هـ بشأن آلية تنفيذ الخطة التطويرية لألنشطة في إدارات التربية والتعليم١٤٢٥

 . دليل األنشطة الطالبية للمرحلة الثانوية). هـ١٤٢٧(وزارة التربية والتعليم  .٣٤

 .ميثاق أخالقيات مهنة التعليم). هـ١٤٢٧(بية والتعليم وزارة التر .٣٥
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Abstract: 

     This study aims to detect the essential competencies of student activity 

supervisors in public education schools in the Kingdom of Saudi Arabia in order 

to clarify, highlight and demonstrate these competencies. The study population 

consists of all supervisors of student activity who work in the Directorate-

General for Student Activity in the Ministry of Education, in addition to all the 

supervisors of student activity who work in the Directorate of Student Activity at 

the Directorate-General for Education in Riyadh. The study applies the 

descriptive approach (survey) and uses the questionnaire as its instrument.  

     The results of the study shows that the most important personal, professional 

and technological competencies required to be available in the student activity 

supervisors in public education schools includes respecting the school system 

and being wise when dealing with emergency situations. Moreover, it requires to 

be convinced of the importance of student activity and its high stature in modern 

education, familiar with the objectives of the student activity, and able to deal 

with e-mail and use computers in the field of student activity. 
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 :ملخص البحث 
والمعلمات العاملين مـع ذوي اإلعاقـة فـي مدينـة جـدة            ت المعلمين    هدفت الدراسة التعرف إلى اتجاها    

التوحــد واألشــخاص ذوي اإلعاقــة   طيــف  لتأهيــل ذوي - الوســط المــائي –نحــو اســتخدام التمرينــات المائيــة   

ــر كــل مــن قطــاع عمــل              ــى تحديــد الفــروق فــي اتجاهــات العــاملين تبعــاً لمتغي ــسمعية، إضــافة إل ــة وال العقلي

ين والمؤهـل العلمـي ونـوع اإلعاقـة التـي يتعامـل معهـا وخبـرة المعلمـين، ولتحقيـق                   المعلمين وجنس المعلم  

معلمـة مـن مجتمـع الدراسـة، طبـق      ) ٩٠(معلم و) ١٨٠(ذلك أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها من    

والمعلمـات نحـو التمرينـات المائيـة،     تم تقنينها لمسح اتجاهـات المعلمـين    عليها استبانة لقياس االتجاهات

 الوســـط –أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن اتجاهـــات المعلمـــين والمعلمـــات نحـــو اســـتخدام التمرينـــات المائيـــة  

ــغ     -المــائي ــة إحــصائياً علــى البعــد     )٣٫٨٩( للتأهيــل كانــت ايجابيــة بمتوســط حــسابي بل ، وكانــت الفــروق دال

مي لــديهن عــن الــذكور، وأن ترتيــب المجــاالت كــان وعلــى  المعرفــي لــصالح اإلنــاث الرتفــاع التحــصيل األكــادي 

وأوصـى الباحـث بعـدة      . الصحي والمعرفي من جهة وبين مجـالي االجتمـاعي والبـدني مـن جهـة أخـرى                : التوالي

 بهـدف زيـادة     التمرينـات المائيـة   نحـو   المعلمين االناث والذكور    توصيات من أهمها، تعزيز واستثمار اتجاهات       

 .  في التأهيل التمرينات المائيةرقعة وقاعدة استخدام 
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  هـ١٤٣٦بيع اآلخر  األول رالعدد

 :مقدمة
تولي الدول المتقدمة أهمية بالغة لتأهيل المعاقين لما يعود بالفائدة الكبرى على الفرد             

والمجتمع، حيـث تعـد المـوارد البـشرية هـي أسـاس نهـضة الـبالد مـن خـالل الـدور اإليجـابي                         

 . الذي يقوم به كل فرد في المجتمع كل حسب تخصصه وقدراته

ــدول أن األشـــخاص الم    ــذه الـ ــرت هـ ــد اعتبـ ــمعياً أو ذوي وقـ ــاً أو سـ ــاقين عقليـ ــفعـ   طيـ

أشـخاص مـن الممكـن      أنهم    - ومهما تنوعت أنواع اإلعاقات أو درجاتها لديهم       -التوحد

االســتفادة مــن قــدراتهم فــي دفــع مــسيرة تقــدم المجتمــع وأن يقفــوا جنبــاً إلــى جنــب أي      

ن شخص طبيعي خالٍ من اإلعاقات، ومـن بـاب أولـى أن يـصلوا لمرحلـة يكونـون بهـا قـادري               

علــى القيــام بكثيــر مــن شــئون الحيــاة اليوميــة بقليــل مــن المــساعدة مــن اآلخــرين أو دون    

 . االعتماد على غيرهم

 علـى ثالثـة أركـان تتمثـل فـي بـرامج ومنـاهج                األشخاص ذوي اإلعاقـة    ويتأسس تأهيل 

خاصة مناسبة ومواكبة للعلم الحديث وتطـوره، والكـوادر البـشرية المؤهلـة القـادرة علـى                 

. داف بــرامج التأهيــل، واســتعداد الــشخص المعــاق المــستهدف بهــذه البــرامج   تحقيــق أهــ

ويتحقــق التفاعــل األمثــل بــين هــذه األركــان باســتخدام وســائل وأســاليب علميــة تدريبيــة   

نظرية وعملية تعمل على رفع مستوى الفرد وخفض الضعف الموجود لـدى فئـة المعـاقين         

 .     المستهدفة بالتأهيل بأقل وقت ممكن

 التوحـد واألشـخاص ذوي اإلعاقـة العقليـة      طيـف وع برامج تأهيـل األشـخاص ذوي      وتتن

 من جهة أنهم يفقدون اتزانهم فـي حـال وجـود            -األطفال منهم   السمعية  ذوي اإلعاقة   و

وغيــرهم بــين البــرامج التأهيليــة خــارج الوســط  -خلــل فــي األذن الداخليــة متــصل بــالمخيخ 

 وحــديثاً يتجــه التأهيــل داخــل الوســط المــائي     المــائي لجميــع الفئــات ومــستويات اإلعاقــة،   

لحاالت محددة يتم اختيارها بعد تشخيص الحالة طبياً حيث تتراوح شدة الحاالت مـا بـين            

ومن الثابت علمياً أن التمرينات البدنية والتأهيلية في الوسـط المـائي      . بسيطة إلى متوسطة  

وسـط المـائي وذلـك بـسبب تلـك      تحقق العديد من المزايا التـي ال تتـوفر فـي غيرهـا خـارج ال              
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علــى والنــاتج عــن غمــر    ألالخاصــية التــي تميــز المــاء أال وهــي خاصــية الطفــو وهــي الــضغط         

 ،بريقــع والــسكري(الجــسم فــي المــاء ويكــون اتجــاه الطفــو عكــس اتجــاه قــوة الجاذبيــة  

 أي شيء لـه كثافـة       أن يمكن استخدام الماء كأداة لتخفيف شدة التمرين،  و         أنهإذ  ) 1999

 هـذه القـوة العموديـة تـسمى     ،سيدفع عموديا إلـى أعلـى  1.00ن كثافة الماء والبالغة ع اقل

، Joanneجـوان  ( وكلما زاد عمق الماء زادت قابليـة الطفـو      ،الطفو وتعمل بعكس الجاذبية   

ك ميـزة  لوهذا يقلل وزن الجسم العـام داخـل المـاء ويخفـف مـن المقاومـات، وكـذ                 ) 1992

ــتاتيك   ــوى الهيدروسـ ــدفع والقـ ــوة الـ ــام   قـ ــؤثرة علـــى المفاصـــل والعظـ ــة المـ ية والديناميكيـ

 ).Adami ,2002ادمي ( والعضالت ويتطلب قدراً من التحكم والسيطرة

وتــساعد المعرفــة والثقافــة بأهميــة دور ممارســة النــشاط البــدني فــي الوســط المــائي     

لهـذه الفئـات مـن المعـاقين علـى التقليـل مـن أيـة أعـراض غيـر مرغوبـة مثـل زيـادة األلـم أو               

التعرض لإلصابات خـالل األداء عـالوة علـى أن للوسـط المـائي خـصوصية مـن حيـث طريقـة                  

ومـن أهـم األشـخاص الـذين مـن الـضروري أن يكونـوا علـى درايـة                   . التحرك واالنتقال داخله  

ــاء      ــات بغـــرض التأهيـــل فـــي المـ ــذه األنـــشطة والتمرينـ هـــم  Aquatherapyوتمكـــن مـــن هـ

بنــاء بــرامج متنوعــة ومتخصــصة بحــسب     أخــصائيو المعالجــة بالحركــة حيــث يمكــنهم     

 . الهدف ألي شخص يحتاج للتأهيل من هؤالء المعاقين

ومـع تزايـد أعـداد المعـاقين وارتفـاع الحاجـة لتـأهيلهم والميـزات المنفـردة للتمرينــات          

ــاك ضــرورة لتفعيــل مثــل هــذه           ــات اإلعاقــة وجــد الباحــث أن هن ــة داخــل المــاء لفئ التأهيلي

بشرية  في الـبالد العربيـة الـساعية نحـو إيجـاد حلـول ذات قيمـة                  البرامج وتدريب الكوادر ال   

 -على سبيل المثـال   -واضحة في تعديل وتحسين الحالة العامة والصحية والوظيفية لهم          

. كما هي التجربة الناجحة فـي العديـد مـن الـبالد األجنبيـة مثـل النـرويج والتـشيك والـسويد               

ج التأهيليـة التخـاذ نتـائج اتجاهـاتهم سـواء         ومن هنا ال بد مـن قيـاس االتجاهـات نحـو البـرام             

 .أكانت إيجابية أم سلبية نحو هذه البرامج
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  هـ١٤٣٦بيع اآلخر  األول رالعدد

ــا   هــدفت الدراســة الحاليــة إلــى الكــشف عــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلمــات       ومــن هن

فــي أثــر التمرينــات المائيــة فــي  ) العقليــة، والــسمعية، وطيــف التوحــد(الطلبــة ذوي اإلعاقــات 

ــا هـــؤالء المعلمـــين   التأهيـــل البـــدني والعقلـــي لفئـــة ال  معـــاقين التـــي يـــدربها ويقـــوم بتأهيلهـ

والمعلمات، وللكشف عن وجهة نظر هؤالء المعلمـين فـي أثـر وفاعليـة التمرينـات المائيـة        

فقرة كمقياس لوجهـة  ) 32(في تأهيل الطلبة المعاقين تم استخدام استبيان مكون من        

مرينـات المائيـة فـي التأهيـل        نظر معلمي ومعلمات لثالث فئات من المعوقين فـي فاعليـة الت           

: البدني والعقلي لهؤالء المعوقين، حيث عملت هذه االستبانة على قيـاس أربعـة أبعـاد هـي           

-البـــدني والمجـــال االجتمـــاعي-المجـــال الـــصحي والمجـــال المعرفـــي والمجـــال الترويحـــي 

 .النفسي

 :مشكلة الدراسة
اسـها يـسمح بتوقـع      من أهـم أسـباب قيـاس االتجاهـات نحـو التمرينـات المائيـة ان قي                 

نظـراً ألن االتجـاه يوجـه اسـتجابات     العالجيـة   نوعية سـلوك الفـرد تجـاه التمرينـات المائيـة            

الفـــرد بطريقـــة تكـــاد تكـــون ثابتـــة نـــسبياً، كمـــا أن قيـــاس مثـــل هـــذه االتجاهـــات يـــساعد  

 وانتقالهــا مــن اتجاهــات )أو المرغــوب فيهــا(  علــى تــشجيع االتجاهــات االيجابيــةاألخــصائي 

أو (، كما يسهم في محاولة تغيير أو تعـديل االتجاهـات الـسلبية             لى اتجاهات عملية  قولية إ 

 .والتمهيد لتنمية اتجاهات جديدة وإكسابها لألفراد) غير المرغوب فيها

نوعيــة ومـا يهمنــا فـي مجــال التربيـة الخاصــة هـي اتجاهــات المعلمـين والمعلمــات نحـو       

لبـرامج علـى بنـاء شخـصية الفـرد والطريقـة            البدني والعقلي حيث تـؤثر هـذه ا        برامج التأهيل 

لتنفيـــذ دوره لتحـــسين و  لجعلهـــا جـــزء مـــن بـــرامجهم الفرديـــة التـــي يقـــوم بهـــا  المـــدرب 

 Aqua Treatmentsتعــد المعالجــات المائيــة و. لــديهم والعقليــة المختلفــة بدنيــةالقــدرات ال

 تمرينــات  مختلفــة مــن أنجــح وأحــدث طــرق الـــتأهيل المــستخدمة، علــى اعتبارهــا هــابأنواع

شـــاملة للـــذهن والبـــدن ومـــا لهـــا مـــن مظهـــر جمـــالي وتـــدل علـــى تقـــدم الـــدول فـــي تأهيـــل    

 .األشخاص المعاقين



 

 
٣٩٨

طيف اتجاهات المعلمين نحو استخدام التمرينات المائية لتأهيل ذوي 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية  التوحد 

 أحمد إبراهيم التايه. د

حيث يـشمل العـالج المـائي جميـع التطبيقـات الخارجيـة للـسوائل حيـث يتميـز المـاء                     

بخاصــية نقــل الحــرارة والبــرودة لجــسم اإلنــسان، حيــث يحــدث ذلــك تنبيــه ميكــانيكي           

ويـستخدم العـالج المـائي فـي االعـداد واإلحمـاء        . جـي ايجـابي ملمـوس     وكيميائي لـه اثـر عال     

الرياضي و وسيلة معاونه مع التدريبات العالجية المختلفـة، حيـث تـؤثر أنواعـه علـى سـطح                   

ــدورة الدمويــة ودرجــة حــرارة الجــسم، كــذلك        الجــسم وعلــى أعــضائه الداخليــة وعلــى ال

عـصبي بـل وتركيـب مكونـات الـدم وإفـراز       تأثيره االيجابي على التمثيـل الغـذائي والجهـاز ال     

وكمـا نعلـم فـإن الحـرارة تمثـل نـشاط            . الغدد الصماء كما له تأثير نفـسي إيجـابي ملحـوظ          

ايجــابي للطاقــة فــي الجــسم وذلــك لتأثيرهــا الفعــال علــى مكونــات الخاليــا مــن الكترونــات    

 ).١٩٩٠رياض، (الخ ....وبروتونات ونويات

 فيهـا بعـض األمـور كعقبـات تعيـق ممارسـة             ولكن بعض المجتمعات المحلية، تقـف     

وقـد الحـظ الباحـث مـن         .األشخاص المعاقين من التأهيل وذلك العتبارات تقليديـة ودينيـة         

خالل عمله في مجال تأهيل المعاقين بدنيا وعقليا في المؤسسات الدولية الخاصة بتأهيـل             

اسـتخدام  خاصـة نحـو      في غالبية بـرامج ومعاهـد التربيـة ال         ذوي اإلعاقة، أن هناك محدودية    

 عــن البــرامج التربويــة والتأهيليــة الفرديــة التمرينــات المائيــة، كمــا الحــظ عــزوف كثيــر مــن   

جلــسات التأهيــل ألســباب قــد تعــود للنــشأة واألســرة وخاصــة االنــاث، وعليــه رأى الباحــث      

تــسليط الــضوء علــى اتجاهــات المعلمــين والمعلمــات نحــو اســتخدام التمرينــات المائيــة         

 . لي صحي وعقلي وبدني واجتماعيكأسلوب تأهي

 فإن االتجاهات االيجابيـة نحـو بـرامج التمرينـات المائيـة بغـرض تأهيـل                 ذلكوبناء على   

ادارات المعاقين عقليا وسمعيا وذوي طيـف التوحـد سـيؤدي بالتـالي إلـى تفاعـل كبيـر بـين                      

لمطلوبــة  والطلبــة والحــصول علــى النتــائج ا  والمعلمــةالمعلــمالبــرامج والمعاهــد بمــا فــيهم  

 .والعكس صحيح
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 :فرضيات الدراسة
ــو         .١ ــة نحـ ــة الخاصـ ــي التربيـ ــات معلمـ ــين اتجاهـ ــصائية بـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــد فـ توجـ

التمرينــات المائيــة فــي تأهيــل ذوي طيــف التوحــد واألشــخاص ذوي اإلعاقــة العقليــة  

 .والسمعية نسبة لقطاع عمل المعلمين

ــي ال      .٢ ــات معلمـ ــين اتجاهـ ــصائية بـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــد فـ ــو   توجـ ــة نحـ ــة الخاصـ تربيـ

التمرينــات المائيــة فــي تأهيــل ذوي طيــف التوحــد واألشــخاص ذوي اإلعاقــة العقليــة  

 .والسمعية نسبة لجنس المعلمين

ــو         .٣ ــة نحـ ــة الخاصـ ــي التربيـ ــات معلمـ ــين اتجاهـ ــصائية بـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــد فـ توجـ

التمرينــات المائيــة فــي تأهيــل ذوي طيــف التوحــد واألشــخاص ذوي اإلعاقــة العقليــة  

 .سمعية نسبة للمؤهل العلمي للمعلمينوال

ــو         .٤ ــة نحـ ــة الخاصـ ــي التربيـ ــات معلمـ ــين اتجاهـ ــصائية بـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــد فـ توجـ

التمرينــات المائيــة فــي تأهيــل ذوي طيــف التوحــد واألشــخاص ذوي اإلعاقــة العقليــة  

 .والسمعية نسبة لنوع اإلعاقة

ــة الخ       .٥ ــي التربيـ ــات معلمـ ــين اتجاهـ ــصائية بـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــد فـ ــو  توجـ ــة نحـ اصـ

التمرينــات المائيــة فــي تأهيــل ذوي طيــف التوحــد واألشــخاص ذوي اإلعاقــة العقليــة  

 .والسمعية نسبة لخبرة المعلمين

 : استهدفت الدراسة التعرف إلى: أهداف الدراسة
التربية الخاصة نحو التمرينات المائية في تاهيل ذوي طيف التوحد          اتجاهات معلمي    .١

 . والسمعية نسبة لقطاع عملهمواألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية

ذوي طيف التوحد    المائية في تاهيل     اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو التمرينات      .٢

 . نسبة لجنس المعلمينواألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية

ذوي طيف التوحد   اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو التمرينات المائية في تاهيل           .٣

 . نسبة للمؤهل العلمي للمعلمين العقلية والسمعيةواألشخاص ذوي اإلعاقة
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ذوي طيف التوحد   اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو التمرينات المائية في تاهيل           .٤

 . نسبة لنوع اإلعاقةواألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية

ذوي طيف التوحد   اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو التمرينات المائية في تاهيل           .٥

 . نسبة لخبرة المعلمينألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعيةوا

 :تظهر أهمية الدراسة بما يلي
إداري حيـــث تعتبـــر إدارات : تظهـــر أهميـــة الدراســـة  بوضـــوح مـــن عـــدة جوانـــب األول 

التربية الخاصة من أهم المؤسسات التي تعنى بالطلبة ذوي اإلعاقة لما تقدمـه مـن علـوم و                

تخـدم النــواحي العقليـة و الـسلوكية و التربويــة، و يعتبـر المعلــم     بـرامج و أنـشطة مختلفــة   

و المحــرك األساســي  . والمعلمــة همــا حجــر االســاس لقيــام هــذه المؤســسات التعليميــة    

لذا يسعى القائمين على هـذه المؤسـسات دائمـا إلـى تقـديم كـل مـا               . ألنشطتها و برامجها  

يكـشف عـن قدراتـه و حاجاتـه و        هو جديد و مـن شـأنه ان يـدعم الطالـب و ينمـي مواهبـه و                   

ــدائم للمــواد التعليميــة و األنــشطة المنهجيــة و التأهيليــة، وضــرورة        يمثــل ذلــك بــالتطوير ال

األخذ بعين االعتبار و جهات نظر المعلمين والمعلمات أنفسهم عن هذه األنـشطة حتـى               

 النـواحي   تكون معتمدة وتـأتي مكملـة لبنـاء البـرامج التربويـة والتأهيليـة الفرديـة مـن كافـة                   

 . للطالب

نظــري بحثــي  حيــث تظهــر مــشكلة الدراســة للباحــث و الــذي الحــظ   : والجانــب الثــاني

عدم توفر بـرامج التأهيـل المـائي فـي بـرامج المعـاقين الفرديـة  والـذي أساسـه غيـاب األدب                       

النظري سواء لعدم توفر كتب تتناول هذا النـوع مـن البـرامج أو دراسـات عربيـة أو أجنبيـة                

من هـذه   . التمرينات المائية من جهة مع األشخاص ذوي اإلعاقة من جهة أخرى          تربط بين   

الفجـــوة العلميـــة النظريـــة والميدانيـــة،  ومـــن الـــشح فـــي الدراســـات والكتابـــات المرتبطـــة    

بالتمرينات المائية لذوي اإلعاقة، مما حذى بالباحث لعمل هذه الدراسـة الميدانيـة الوصـفية               

 .مستقبليالتكون مقدمة لدراسات تطبيقية 
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 :المصطلحات المستخدمة فى الدراسة
هــي عبــارة عــن حركــات جمناســتيكية  :  Aquatic Exercise: التمرينــات المائيــة -١

ن الهدف من هذه التمرينـات هـو        أتؤدى بالماء لتستفيد من الخصائص الهيدوليكية للماء، و       

هـداف  مـا األ  أ .العقليةاالستمتاع بالعالقات االجتماعية وتطوير وتحسين القدرات البدنية و       

لــم والتــشنج العــضلي و تحــسين    تخفيــف األ وهــي المعالجــة فالخاصــة للتمرينــات المائيــة   

ــوازن والتناســق العــضلي والتحمــل الــدوري          وصــيانة حركــة المفاصــل واللياقــة البدنيــة والت

  ).Kaosonen ،2006كاسونن (التنفسي

تخدام كافــة الطــرق المائيــة  فيقــصد بــه اســلتمرينــات المائيــة ل التعريــف اإلجرائــيوأمــا

 .المختلفة في أغراض عالجية أو تأهيلية

هــي حالــة مــن التهيــؤ العقلــي والعــصبي تنظمهــا الخبــرة     :  Attitudes:  االتجاهــات-٢

وهـذا التهيـؤ العقلـي    . السابقة والتي توجه استجابات الفرد للمواقف أو المثيـرات المختلفـة   

ل اللحظي بـين الفـرد وعناصـر البيئـة التـي يعـيش        والعصبي قد يكون مؤقتاً وينتج من التفاع      

أمـا التعريـف اإلجرائـي      ). ٢٠٠٤عـالوي،   ( أو تهيؤ لمدى بعيد فيمتاز بالثبـات واالسـتقرار        . فيها

 الدرجــة التــي يحــصل عليهــا معلمــي التربيــة الخاصــة علــى مقيــاس   : فيتمثــل فــيلالتجاهــات

د واألشــخاص ذوي اإلعاقــة   التوحــ طيــفالدراســة نحــو التمرينــات المائيــة فــي تأهيــل ذوي    

 .العقلية والسمعية

ــسمعية -٣  ــة الـ ــو      : اإلعاقـ ــم هـ ــضعف الـــسمعي واالصـ ــصمم والـ ــن الـ ــال مـ  تـــشمل كـ

أما الشخص ضـعيف الـسمع   .  ديسبل٩٠الشخص الذي يعاني من فقدان سمعي يزيد عن         

الــسرطاوي وعــواد، (.  ديــسبل٩٠-٢٥فهــو الــذي يتــراوح مــدى الفقــدان الــسمعي لديــه بــين    

٢٠١١(. 

كل انخفاض ملحوظ فـي األداء العقلـي العـام يظهـر فـي مرحلـة                : اإلعاقة العقلية  -٤

ــة     النمــو ويرافقــه عجــز فــي     ــر مــن مجــاالت المهــارات التكيفي ــسرطاوي (مجــالين أو أكث ال

 ).٢٠١١وعواد، 
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 يظهـر   ,فـي الـدماغ   ) وظيفـي ( اضطراب نمائي ناتج عـن خلـل عـصبي          :  التوحد طيف -٥

ــى مــ     ــثالث األول ــسنوات ال ــه األطفــال صــعوبات فــي التواصــل مــع      ،ن العمــرفــي ال  ويظهــر في

 واللعـب التخيلـي إضـافة       االجتمـاعي،  والتفاعـل    ،اآلخرين واستخدام اللغة بشكل مناسب    

 ). ٢٠١١،والحديدي الخطيب(إلى ظهور أنماط من السلوك الشاذة

 اإلطار النظري
لتــي القــت  مــن الموضــوعات ا Trendsيعتبــر موضــوع االتجاهــات   :مفهــوم االتجــاه -

اهتماماً من قبل الباحثين في مجال التربية، حيث ان لها االثر البالغ في سلوك الفرد إضـافة         

 . إلى انها مؤشر للتنبؤ بالحياة المستقبلية التي قد يختارها الفرد

ومــا يهمنــا فــي مجــال التربيــة الخاصــة هــي اتجاهــات المعلمــين والمعلمــات نحــو بــرامج  

حيـث تـؤثر هـذه البـرامج علـى بنـاء شخـصية الفـرد والطريقـة التـي              التأهيل البـدني والعقلـي ب     

 .يقوم بها  المدرب لتنفيذ دوره لتحسين القدرات الحركية والعقلية المختلفة 

علـى  ) ٢٠٠٤عـالوي،   ( وقد نظر العلماء إلى االتجاهـات مـن زوايـا مختلفـة حيـث يعرفهـا               

اع الـدوافع االجتماعيـة المهيئـة    انها نوع من انواع الدوافع المكتـسبة أو انهـا نـوع مـن انـو         

 . للسلوك

ــة مــن االســتعداد أو الميــل الــضمني غيــر      ) Osgoodأوزجــود (ويعــرف  ــه حال االتجــاه بأن

الظــاهر الــذي يتوســط مــا بــين المثيــر واالســتجابة ويــدفع الفــرد الســتجابة تقويميــة نحــو           

 .)١٩٩٨عالوي، . (موضوع معين كنتيجة الستثارة أنماط المثيرات الحسية واللفظية

ويــرى الباحــث ان االتجــاه هــو حالــة مــن التقيــيم الشخــصي لنــوع االســتجابة المناســبة  

لمثير ما وهو استعداد غير ظاهر ويختلـف مـن فـرد ألخـر بحـسب نـوع الـدوافع المكتـسبة                      

كما أنه يهيـئ األعـصاب فـي الجـسم لالسـتجابة للمثيـرات فـي                . والميل للمثيرات المختلفة  

 .بالخبرات السابقةالمواقف المختلفة ويتأثر 
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وبناء على هذا المفهوم فإن االتجاهات االيجابية نحو برامج التمرينات المائية بغـرض           

تأهيل المعـاقين عقليـا وسـمعيا وذوي طيـف التوحـد سـيؤدي بالتـالي إلـى تفاعـل كبيـر بـين                   

 .المعلم والطلبة والحصول على النتائج المطلوبة والعكس صحيح

 :التالي وخصائص االتجاه على النحو 
ويعنـــي ان االســـتجابات المتعـــددة للفـــرد نحـــو مثيـــرات : االتجـــاه تكـــوين فرضـــي   - ١

اتفق على اعتبارها تكويناً فرضـياً، بمعنـى أنـه    . معينة قد تتميز بدرجة من االتقان واالتساق      

 .ال يمكن مالحظته بطريقة مباشرة

ة عــن طريــق   االتجاهــات مكتــسبة مــن الثقافــ   ) : المكتــسب(االتجــاه المــتعلم   - ٢

عملية التطبيع االجتمـاعي الـذي هـو عمليـة اعـداد الفـرد للحيـاة فـي المجتمـع الـذي يعيـشه                     

فهي التمثيل النفسي في داخل الفرد آلثار المجتمع والثقافة نظـراً ألن الفـرد يكتـسب        . فيه

من مجتمعه ومن ثقافته االتجاهات المناسبة نحـو اآلخـرين ونحـو بعـض االنـشطة البدنيـة                  

وينطبق عليها العديد من مباديء الـتعلم والتـي يمكـن االسـتفادة منهـا فـي                 . تماعيةأو االج 

 .تدعيم أو تغيير االتجاهات نحو التمرينات المائية لتأهيل المعاقين

ويقـــصد بالعنـــصر  : االتجـــاه يتكـــون مـــن عناصـــر معرفيـــة ووجدانيـــة ونزوعيـــة        - ٣

ــدا     ــصر الوجـ ــا العنـ ــاد، امـ ــدم االعتقـ ــاد أو عـ ــي االعتقـ ــدم  المعرفـ ــصيل أو عـ ــاول التفـ ني فيتنـ

 .التفصيل، والعنصر النزوعي يتضمن االستعداد لالستجابة

يمكــن تــشبيه االتجــاه بخــط مــستقيم   : و حيــادي أو ســلبي أمــا إيجــابي إاالتجــاه   - ٤

) أقــصى االيجابيــة (يمتــد بــين نقطتــين أو طــرفين لهــذا الخــط يمثــل احــدهما التأييــد التــام         

لهــذا ) أقــصى الــسلبية(اه، ويمثــل اآلخــر المعارضــة المطلقــة للموضــوع الــذي يتعلــق بــه االتجــ

ذتنقسم المسافة بين هـذين الطـرفين إلـى نـصفين متـساويين فـي نقطـة نطلـق           . الموضوع

عليها الحياد، وبقدر االبتعاد عن نقطة الحياد تجاه الطرف الموجب تزداد درجة االيجابيـة،              

تجـاه الطـرف الـسالب، كلمـا زادت     وعلى العكس من ذلك بقدر االبتعاد عـن هـذه النقطـة         

 .)١٩٩٨عالوي، . (درجة السلبية 
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 : قياس االتجاهات نحو التأهيل الحركي-

مــن أهــم أســباب قيــاس االتجاهــات نحــو التأهيــل الحركــي ان قياســها يــسمح بتوقــع   

نوعيــة ســلوك الفــرد تجــاه األنــشطة الحركيــة نظــراً ألن االتجــاه يوجــه اســتجابات الفــرد      

 ثابتــة نــسبياً، كمــا أن قيــاس مثــل هــذه االتجاهــات يــساعد المؤهــل     بطريقــة تكــاد تكــون 

، كمـا   )أو المرغـوب فيهـا    ( الحركي على تشجيع  أو  تعديل االتجاهات الحركيـة االيجابيـة             

والتمهيـد  ) أو غيـر المرغـوب فيهـا      (يسهم في محاولة تغيير  أو تعديل االتجاهـات الـسلبية            

 .لتنمية اتجاهات جديدة وإكسابها لألفراد

وعند قياس االتجاهات يجب مراعاة الفرق بين االتجاه اللفظي الذي نستدل عليه مـن            

نتائج مقاييس االتجاهات والذي يعبر عنه الفرد لفظياً، وبين االتجاه العملـي الـذي يعبـر عنـه                  

 .الفرد عملياً من طريق األداء أو السلوك

 :وهناك العديد من الطرق لقياس االتجاهات منها 

لقيــاس االتجاهــات وبعــض جوانــب ): الطــرق غيــر المباشــرة(ســقاطية اإلالطــرق  .أ 

تفهــم الموضــوع (الشخــصية المرتبطــة بهــا ومــن بــين هــذه االختبــارات االســقاطية اختبــار  

TAT( واختبار االحباط المصور ،)واختبارات تداعي الكلمات) لروزنفيج. 

ــي     .ب  ــاه اللفظـ ــاس االتجـ ــرق قيـ ــرة أو طـ ــرق المباشـ ــ  : الطـ ــر هـ ــن أكثـ ــرق ومـ ذه الطـ

تمــايز معــاني  (اســتخداماً طريقــة ثرســتون وطريقــة ليكــرت وطريقــة التمــايز الــسيمانتي        

 ).المفاهيم

وفيها يقاس االتجاه باسـتخدام    : الطرق الموقفية أو طرق قياس االتجاه العملي       .ج 

 . طرق المالحظة المختلفة في مواقف معينة

 ).الطرق المباشرة(وفيما يلي عرض لبعض طرق قياس االتجاهات اللفظية  

 : طرق قياس االتجاهات-

  :(Bogardus) طريقة بوجاردس - ١
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 باسـم وتعـرف طريقتـه     ) ١٩٢٥(كان بوجاردس أول من طبق القياس على االتجاهـات          

مقياس البعد االجتماعي أو مقياس المسافة االجتماعية نظراً لمحاولته التعرف على مـدى      

 أي محاولة الكشف عـن مـدى        األخرى الجنسيات   التباعد االجتماعي بين االمريكيين وبين    

. تــسامح أو تقبــل أو تعــصب أو نفــور االمريكــي تجــاه بعــض األجنــاس أو الــشعوب األخــرى  

ويقاس هذا المدى بقيام الفرد بوضع عالمة امام لمقياس تمثل درجة تقبله لهذه الجماعة       

قيـاس االتجاهـات    ومن قصور هذه الطريقة عدم القدرة علـى         . أي تعبر عن االتجاه نحوهم    

االكثر تطرفاً وان قيام الفرد بالمواقف على العبارة األولى فانه يوافق على العبـارات الثالثـة                

 .التالية وبالتالي تزداد النسبة المئوية للعبارات األولى

  :Thurstone طريقة ثرستون - ٢

 يطلــق علــى هــذه الطريقــة بالمــسافات المتــساوية البعــد، وتقــوم علــى أســاس إعــداد    

عبارات المقياس بحيث تكون متدرجاً تدرجاً منتظماً والمسافة بـين كـل عبـارة والعبـارة         

وطريقة اعداد هذا المقياس وتقدير الوزن لكـل عبـارة يقـوم            . التالية لها محددة ومتساوية   

بها الباحث بجمع أكبر عدد ممكن مـن العبـارات التـي يـرى أنهـا تقـيس االتجـاه المطلـوب                

ادة عـن مائـة عبـارة، وتقـوم بعـرض هـذه العبـارات علـى مجموعـة مـن             قياسه وتزيد في الع   

المحكمين ذوي الخبرة في المجال المطلوب قياسه، ويتم باستبعاد العبارات التي اختلـف      

عليها رأي المحكمين ثم يحتسب متوسط الدرجة لكل عبارة مـن العبـارات الباقيـة بنـاءً             

 Scaleالــوزن (قيمــة المتوســط هــي  علــى تقــدير المحكمــين لهــذه العبــارة وبــذلك تــصبح    

Value (الخاص لكل عبارة) . ،١٩٩٨عالوي( 

  :Likert طريقة ليكرت - ٣

ــن         ــه يطلـــب مـ ــا انـ ــور منهـ ــدة أمـ ــي عـ ــسابقة فـ ــرق الـ ــة عـــن الطـ ــذه الطريقـ تختلـــف هـ

، ))ثرســتون((المفحوصــين ابــداء رأيهــم فــي كــل عبــارة ولــيس كمــا هــو الحــال فــي طريقــة 

كما ان االستجابات في طريقة    . ض العبارات دون غيرها   حيث تقتصر االستجابات على بع    
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وكـــذلك اســـتجابة حياديـــة بالنـــسبة ألي عبـــارة  . تـــشتمل علـــى الـــرفض أيـــضاً )) ليكـــرت((

 .يستطيع المفحوص الموافقة عليها أو رفضها

وإلنــشاء مقيــاس بهــذه الطريقــة يجمــع عــدد كبيــر مــن العبــارات مــن مــصادر متعــددة  

تطرفـة إلـى المعارضـة المتطرفـة مـع أبعـاد بعـض العبـارات التـي                  تتراوح ما بين الموافقـة الم     

وتطبق هذه العبارات على مجموعة من أفراد مجتمـع البحـث إلعطـاء             . يعتقد انها محايدة  

أوافق بـشدة، أوافـق، غيـر متأكـد، أعـارض،           : استجاباتهم كل عبارة بإحدى الفئات التالية     

ــراد بالنـــسبة لل  . أعـــارض بـــشدة  ــتجابات األفـ ــد   وتـــصحح اسـ ــدل علـــى التأييـ ــارات التـــي تـ عبـ

أمــا  . ٥،٤،٣،٢،١: بإعطــاء الفئــات الــسابقة القــيم التاليــة علــى التــوالي      ) العبــارات الموجبــة (

فتعطــي القــيم التاليــة علــى التــوالي     ) العبــارات الــسالبة (العبــارات التــي تــدل علــى الــرفض     

هري مـع الدرجـة     يجري بعد ذلك احتساب العبارات التي التدل علـى ارتبـاط جـو             . ١،٢،٣،٤،٥

 .الكلية للمقياس وبذلك يمكن تحقيق معيار االتساق الداخل للمقياس

أنه من الممكن أن يتم تصميم المقياس في يسر وفـي   ) ليكرت(ويالحظ على طريقة    

ومن ناحيـة أخـرى التغلـب علـى صـعوبة المحكمـين كمـا هـو الحـال فـي                 . وقت أقصر نسبياً  

 ٧،٩ه يتـألف هـذا المقيـاس مـن خمـسة نقـاط أو               كما ان من الممكـن انـ      ). ثرستون(طريقة  

 .نقاط أو من أحدى عشرة نقطة بحيث تكون النقطة المتوسطة هي نقطة الحياد

 ) :تمايز معاني المفاهيم( طريقة التمايز السيمانتي - ٤

تمـايز معـاني    (عالم النفس االمريكي التمـايز الـسيمانتي        ) تشارلز أوزجود (حينما قدم   

كأداة للقياس في الخمسينات من هذا القرن فإنه ) The Semantic Differentialالمفاهيم 

في البداية لم يكن يقصد بها ان تكون من اداة أو مقياس لقياس االتجاهات النفسية نحو                

االشخاص أو الموضوعات المختلفـة، وإنمـا كـان هدفـه ان تكـون وسـيلة لدراسـة المعـاني                    

دمها البـــاحثون فـــي الدراســـات النفـــسية ولـــم تلبـــث هـــذه الوســـيلة ان اســـتخ. والمفـــاهيم

 كوســـيلة للكـــشف عـــن االتجاهـــات النفـــسية نحـــو العديـــد مـــن المفـــاهيم والموضـــوعات 

 ). ١٩٩٨عالوي، (
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 :إلى ان كل لفظ أو مفهوم يحمل معنيين مختلفين هما ) أوزجود(وقد أشار 

لمعنــى وقــد يطلــق عليــه المعنـى المــادي أو الحرفــي ويقــصد بــه ا : المعنـى اإلشــاري   -  أ 

فـدوائر المعـارف أو القـواميس قـد         . الذي يشير إلى ما يتضمنه اللفظ أو المفهوم من صـفات          

اليـضع المزيـد    . تعطينا هذه المعاني وتفسيرها لهذه االلفاظ أو المفاهيم تفسير موضـوعي          

 .من االعتبارات للمعاني االنفعالية الذاتية أو النفسية

ق عليــه المعنــى الــضمني أو الــسيمانتي وهــو وقــد يطلــ: المعنــى االنفعــالي النفــسي - ب 

المعنى الذي يشير إلى ما يتضمنه اللفظ أو المفهوم من دالالت لدى الفرد وهو الذي يعكس     

مجموع الخبرات االنفعالية التي تتراكم من خالل الخبرة الـسابقة للفـرد حـول هـذا اللفـظ          

 .أو المفهوم

لنفـسي للمفهـوم يـشكل درجـة أكبـر          وتالميذه أن المعنى االنفعـالي ا     ) أوزجود(ويرى  

من االهمية من المعنى االشاري وأنه من واجب المشتغلين بالبحوث والدراسات النفسية            

. تنــاول دراســة المعنــى النفــسي دون المعنــى االشــاري الــذي يــدخل فــي نطــاق دراســة اللغــة 

فـراد  ومن ناحيـة اخـرى فـإن دراسـة المعنـى االنفعـالي النفـسي للمفـاهيم المختلفـة لـدى األ                     

 .)١٩٩٨عالوي، (يعتبر وسيلة ميسورة وفعالة لدراسة الشخصية 

على عنـصرين أساسـيين     ) تمايز معاني المفاهيم  (وتتأسس طريقة التمايز السيمانتي     

 :هما 

ويقصد بالمفاهيم الموضوعات التي يراد تقـديرها أو قياسـها،           : Conceptsالمفاهيم    .١ 

ــى مجــال ال     بحــث نفــسه وطبيعــة المــشكلة نفــسها بحيــث     ويعتمــد انتقــاء المفــاهيم عل

كمـا البـد ان تكـون المفـاهيم مألوفـة لـدى المفحوصـين               . تتناسب مع مجال البحـث وتمثلـه      

وان يكون لها معنى وأهميـة بالنـسبة لهـم وأن تكـون قـادرة علـى توضـيح الفـروق الفرديـة                     

 .في أستجابات االفراد 

عناصـر المقيـاس وتتكـون مـن بعـض      ويقصد بها   :Rating Scalesمقاييس التقدير   .٢

. الصفات وأضـدادها والتـي تتحـدد علـى أساسـها داللـة ومعنـى المفـاهيم المطلـوب قياسـها                    
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، وقــد )Seven-Point Scaleســباعي الدرجــة (وتتكــون هــذه المقــاييس عــادة مــن مقيــاس   

ــل        ــاييس تـــشكل العوامـ ــن المقـ ــدداً مـ ــاك عـ ــه ان هنـ ــود وأعوانـ ــات أوزجـ ــارات دراسـ أشـ

 :مقياس التمايز السيمانتي وهذه العوامل هيالرئيسية في 

ومــن أمثلــة المقــاييس األكثــر تــشعباً بهــذا     : Evaluation Factor عامــل التقيــيم  - ١

 ). غير سار-سار (، ) تافه-قيم (، ) قبيح-جميل (، ) رديء-حسن ( :العامل مايلي

هـذا العامـل   ومـن أمثلـة المقـاييس األكثـر تـشعباً ب      : Potency Factor عامل القـوة  - ٢

 ). ضعيف-قوي (، ) جبان-شجاع (، ) سطحي-عميق (، ) لين-صلب ( :مايلي

ومـــن أمثلـــة المقـــاييس األكثـــر تـــشعباً بهـــذا  : Activity Factor عامـــل النـــشاط - ٣

 ). مسترخ-متوتر (، ) كسول-نشيط (، ) بطيء-سريع :(العامل مايلي

ل االتجاهــات باســتخدام وتبعــاً لدراســات أوزجــود وأعوانــه تتطلــب البحــوث فــي مجــا  

التمــايز الــسيمانتي كوســيلة لقيــاس االتجاهــات قــدراً كبيــراً مــن تــشبع عناصــر المقيــاس      

، وبالتـالي زيـادة عـدد عناصـر     )القـوة والنـشاط  (بالعامل التقويمي أكثر من العاملين اآلخرين       

لعامـل  التقويم عن عناصر القوة وعناصر النشاط إلى الضعف أو الثالثة أصناف بحيث يبـرز ا          

أي ) 1:1:3(وحدة نسبية لتمثيل العوامل الثالثـة وهـي         ) أوزجود(وقد أتخذ   . التقويمي بوضوح 

فـي أي مـسافة   ) ×( صفات تقويم، صفة قوة، صفة نشاط، ويقوم المفحوص بوضع عالمة            3

بين المسافات السبعة بما يدل علـى داللـة معنـى درس التربيـة الحركيـة بالنـسبة لـه وعمـا                       

 ).1998عالوي، .(أو رديئاً، ودرجة هذا التقديراذا كان حسناً 

 : االتجاهات نحو التربية الحركية -

ــون لألتجاهــات   - ١  وضــعه فــي االصــل   Edgington Attitude Scale مقيــاس أدجنجت

ــون   ــذ المــدارس    1965 عــام Charles Edgingtonتــشارلز ادجنجت  لقيــاس اتجاهــات تالمي

ويشتمل القياس  . عد صورته العربية محمد عالوي    التعليمية الجدد نحو التربية الحركية وأ     

 عبارة نصفها موجب والنـصف اآلخـر سـالب، ويقـوم كـل تلميـذ باالسـتجابة لكـل                    ٦٦على  

أوافـق  : عبارة من عبارات المقياس على مقياس مدرج من ست تدريجات بالـشكل التـالي         
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جة كبيرة، ال أوافـق  بدرجة كبيرة جداً، أوافق بدرجة كبيرة، أوافق، ال أوافق، ال أوافق بدر        

وقد أشار إدجنجتون إلى أنه لم يـدخل فـي المقيـاس المـدرج اسـتجابة                . بدرجة كبيرة جداً  

، ألنــه يفتــرض أن تالميــذ )كمــا هــو الحــال فــي طريقــة ليكــرت(حياديــة فــي منتــصف القيــاس 

المـــدارس ســـوف يتخـــذون امـــا اســـتجابات إيجابيـــة أو اســـتجابات ســـلبية تجـــاه عبـــارات   

يح المقيــاس تعطــى درجــات متدرجــة علــى العبــارات االيجابيــة بالــصورة  ولتــصح. المقيــاس

، 5، 4، 3، 2، 1:  وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك تعطـــى الـــدرجات التاليـــة      1، 2، 3، 4، 5، 6: التاليـــة 

مــستوى الــصف : امــا  مــستوى الــسن والجــنس . بــصورة متدرجــة علــى العبــارات الــسلبية 6

عـــالوي، . (لتطبيــق علــى التالميــذ والتلميــذات    الثالــث اإلعــدادي والمرحلــة الثانويــة ويــصلح ل     

 ).1987عالوي ورضوان، (، )1998

مقياس االتجاهـات نحـو النـشاط        : مقياس كينون لألتجاهات نحو النشاط البدني        - ٢

، وضـعه فـي االصـل جيرالـد كينـون      Attitude Towards Physical Activity (ATPA)البـدني  

Kenyon,G. ــراض أن النــشاط     وقــد تــم وضــع هــذا ال   . 1968 عــام مقيــاس علــى أســاس افت

يمكـن تبـسيطه إلـى مكونـات أكثـر تحديـداً وأوضـح معنـى، كمـا                  ) النشاط الحركي (البدني  

وهذه المكونات أو الفئات الفرعية     . يمكن تقسيمه إلى فئتان فرعية غير متجانسة تقريباً       

أن النــشاط  أي -تــوفر مــصادر متعــددة لإلشــباع وذات فوائــد متباينــة تختلــف مــن فــرد آلخــر  

يصبح بهذا المفهوم خبرة تختلف من شخص آلخر وقـد يكـون            ) النشاط الحركي (البدني  

ذلك على أساس الفائدة العملية أو القيمة األدائية التي يمثلها نوع النشاط البدني بالنـسبة                

واالتجاه طبقاً لمفهوم كينـون هـو اسـتعداد مركـب ثابـت نـسبياً يعكـس كـل مـن                    . للفرد

مجرداً (أو ) Concreteعيانياً (عور نحو موضوع نفسي معين سواء أكان        وجهة وشدة الش  

Abstract.( 

وفــي ضــوء هــذه المفــاهيم الــسابقة وفــي إطــار بعــض الدراســات النظريــة والتجريبيــة      

) النـشاط الحركــي (اسـتطاع كنيـون أن يحــدد سـتة أبعــاد لالتجاهـات نحــو النـشاط البــدني      

 :على النحو التالي
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النشاط (إن النشاط البدني  : Social Experienceكخبرة اجتماعية النشاط البدني   .١

الذي يشترك فيه جماعة من أثنين فأكثر ينطـوي علـى قيمـة اجتماعيـة إلشـباع         ) الحركي

وعليه فإن النشاط البدني كخبرة اجتماعيـة متميـزة مـن خـالل             . حاجات اجتماعية معينة  

 تـوفير التفاعـل االجتمـاعي والتـي تـسمح           التي تسهم غالباً في   ) البدنية(األنشطة الحركية   

 .بامكانية التعرف على أفراد جدد وتكوين عالقات بين الناس

بمعنـى أن النـشاط البـدني     : Health And Fitnessالنـشاط البـدني للـصحة واللياقـة       . ٢

ــاً     يفيـــد الـــصحة ويـــسهم فـــي اكتـــساب اللياقـــة البدنيـــة، فاألنـــشطة البدنيـــة تتميـــز اساسـ

 .ة كبيرة في تحسين صحة الفرد ولياقته البدنيةبإسهامها بدرج

نـشطة  األوالمقصود بذلك   :Parsuit of Vertigoالنشاط البدني كخبرة ومخاطرة   .٣

الحركيــة التــي تــشتمل علــى جوانــب معينــة مــن المخــاطرة يــدركها الفــرد وتثيــر لــه شــعور 

م الـسرعة الزائـدة أو      بالتوتر والتي قد تظهر في بعض األنشطة البدنية التي تتميز باستخدا          

 لالتجاهــات أو توقــع التعــرض لــبعض االخطــار مــع افتــراض قــدرة  المفــاجئالتغيــر الــسريع 

 . على التحكم في مثل هذه المواقف والسيطرة عليها- بصفة عامة-الفرد 

يرى الكثير مـن األفـراد أن    : Aesthetic Experienceالنشاط البدني كخبرة جمالية  . ٤

 لها قيمة جمالية عالية يدركها الفرد علـى أنهـا ذات طـابع جمـالي او              هناك أنشطة رياضية  

تــرتبط بنوعيــات فنيــة أو جماليــة معينــة، أو تمتلــك القــدرة علــى إشــباع التــذوق الجمــالي أو   

 .الفني لدى البعض

يعـــد النـــشاط البـــدني وســـيلة لخفـــض  : Catharsisالنـــشاط البـــدني لخفـــض التـــوتر   .٥

وعلـى ذلـك يـصبح      . اطات الناشـئة مـن ضـغوط الحيـاة العـصرية          التوترات الناجمة عن االحب   

النشاط البدني في هذه الحالة وسيلة للترويح وتفريغ االنفعاالت المكبوتة وبالتـالي خفـض              

 .التوتر

يــوفر النــشاط   : Ascetic Experienceالنــشاط البــدني كخبــرة للتفــوق الحركــي       .٦

ويبـدو ذلـك فـي    . ي والمنافـسة الحركيـة  البدني المجال إلشباع الحاجـة إلـى التفـوق الحركـ         
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ممارسة األنشطة البدنية التنافسية وخاصة في مجال المثابرة على التـدريب الـشاق وبـذل          

 . الجهد وكبح جماح النفس والرغبات في العديد من المواقف الحياتية

وهــذه األبعــاد الــستة التمثــل بالــضرورة كــل فئــات أو أبعــاد االتجاهــات نحــو مجــاالت        

ويــشتمل المقيــاس فــي . الحركــي ولكنهــا تمثــل بعــض هــذه الفئــات او المجــاالت النــشاط 

 ســنة، ومقيــاس  14صــورته النهائيــة علــى صــورتين إحــداهما للبنــين واالخــرى للبنــات فــوق      

 عبـارة تعتبـر تقريبـاً نفـس         54ومقياس البنـات يـشتمل علـى        .  عبارة 59البنين يشتمل على    

ويقـوم المفحـوص   . بـارات علـى األبعـاد الـستة      العبارات في مقياس البنـين حيـث تتـوزع الع         

باالســتجابة لكــل عبــارة بطريقــة ليكــرت علــى ميــزان مــدرج مــن خمــس تــدريجات طبقــاً      

موافـق بدرجـة كبيـرة، موافـق، لـم أكـون رأي بعـد،         : لدرجة انطباقهـا علـى حالتـه كمـا يلـي          

 ).2001عالوي و رضوان، . (غير موافق، غير موافق على االطالق

هــم االتجــاه علــى أنــه موقــف مكتــسب يظهــره الــشخص مــن خــالل مــن هنــا يمكــن ف

تصرف ايجابي أو سلبي نحو ظاهرة أو حـدث معـين يعكـس التقيـيم الشخـصي المرغـوب          

فيتمثـل  : أما التعريف اإلجرائي لالتجـاه ). 214، ص2004عالوي، (أو غير المرغوب لدى الفرد      

قياس الدراسـة نحـو التمرينـات    في الدرجة التي يحصل عليها معلمي التربية الخاصة على م   

 .المائية في تأهيل ذوي طيف التوحد واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية

فـــي ضـــوء مـــا ســـبق ومـــن خـــالل مراجعـــة الباحـــث لـــألدب التربـــوي وجـــدا أن دراســـة    

االتجاهات في المجال الرياضي قـد حُظيـت باهتمـام واسـع مـن قبـل البـاحثين والدارسـين،                    

 :اف الدراسة يعرضا بعضاً من هذه الدراساتوانسجاماً مع أهد

والتــي هــدفت التعــرف إلــى اتجاهــات طلبــة قــسم التربيــة  ) 2005(   دراســة أبــو طــامع -

الرياضية في كلية خضوري نحو ممارسة السباحة، إضافة إلى تحديد الفـروق فـي اتجاهـات                

ــي،      ــستوى الدراسـ ــاديمي، والمـ ــامج األكـ ــنس، والبرنـ ــرات الجـ ــا لمتغيـ ــة تبعـ ــة الطلبـ  ودراسـ

طالبـاً وطالبـة،   ) 114(المساق، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينـة عـشوائية قوامهـا          

أظهرت نتـائج الدراسـة أن اتجاهـات    .طبق عليها مقياس كنون المعدل لقياس االتجاهات      
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، إضـافة إلـى وجـود    )% 70.2(الطلبة كانت ايجابية حيث وصلت النـسبة المئويـة لالسـتجابة          

صائية فــي اتجاهــات الطلبــة تعــزى لمتغيــر الجــنس ولــصالح الــذكور،       فــروق ذات داللــة إحــ  

والمستوى الدراسي ولصالح طـالب مـستوى ثانيـة، ولمتغيـر المـساق ولـصالح الـذين درسـوا                   

 .، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا تبعا لمتغير البرنامج األكاديمي)1(مساق سباحة

 دراســة هــدفت (Faulkner & Reeves, 2000)وأجــرى كــل مــن فــولكنر وريفيــيس  

 بكـــالوريوس تربيـــة ابتدائيـــة نحـــو  هن تخصـــص جامعيـــاتالتعـــرف إلـــى اتجاهـــات طالبـــات 

تدريس التربية الرياضية، وقد أشارات نتائج الدراسة إلى أن الثقة العاليـة بـالنفس كـان لهـا                  

 . عالقة باتجاهات أكثر ايجابية نحو تدريس التربية الرياضية

دراسة هدفت التعرف إلى اتجاهات تالميذ المـدارس        ) 1998(وأجرى عبد الحق وخضر     

األساسية فـي مدينـة نـابلس نحـو ممارسـة رياضـة الجمبـاز ولتحقيـق ذلـك أجـرى الباحثـان              

تلميــذ وتلميــذة مــن عــشرة مــدارس أساســية فــي   ) 204(هــذه الدراســة علــى عينــة قوامهــا  

 أظهـرت النتـائج   مدينة نابلس وقد طبق عليها اسـتبانه مكونـة مـن خمـسة مجـاالت، ولقـد         

ــود فـــروق فـــي       ــافة إلـــى وجـ إلـــى أن االتجاهـــات كانـــت ايجابيـــة علـــى جميـــع المجـــاالت إضـ

االتجاهات نحو ممارسة رياضـة الجمبـاز بـين الـذكور واإلنـاث لـصالح الـذكور كمـا أظهـرت           

النتــائج وجــود فــروق تبعــاً لمتغيــر تــوفر أو عــدم تــوفر األدوات لــصالح وجــود أجهــزة فـــي            

 تظهـــر الدراســـة فـــروق فـــي االتجاهـــات الكليـــة تبعـــاً لمتغيـــر الـــصف،  المـــدارس، بينمـــا لـــم

 . وتشجيع األهل، وتشجيع المدارس

 بهدف التعرف إلى أثر مـشاركة طلبـة الجامعـات    (Charles, 1996) دراسة تشارلز أما

فــي األنــشطة الترويحيــة داخــل الحــرم الجــامعي فــي اتجاهــاتهم نحــو التربيــة الرياضــية،           

ــا   ولتحقيـــق ذلـــك أجريـــت   ــة قوامهـ ــى عينـ ــة علـ ــة   ) 112(الدراسـ ــن جامعـ ــة مـ ــاً وطالبـ طالبـ

طالبة طبق عليها مقياس كنون لالتجاهـات نحـو       ) 59(طالباً  ) 53(المسيسبي، وذلك بواقع    

أظهرت . " Kenyon Attitude Toward Physical Education Inventory "التربية الرياضية 
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و التربية الرياضـية، لكـن لـم يكـن هـذا            نتائج الدراسة وجود تحسن في اتجاهات الطلبة نح       

 .التحسن داال إحصائيا

بدراسة عن اتجاهات طالب وخريجي كلية التربية البدنية في ) 1994( قام الرويضان و

هــدفت دراســته التعــرف إلــى اتجاهــات طــالب وخريجــي كليــة     . مجــاالت العمــل المختلفــة 

 المختلفــة، ومــن ثــم اجــراء    التربيــة الرياضــية فــي الجامعــة االردنيــة نحــو مجــاالت العمــل       

مقارنــات فــي درجــة االتجــاه تبعــاً لمتغيــرات الجــنس، نــوع الدراســة فــي التأهيليــة العامــة،       

طالبـاً وخريجـاً    ) 402(وتكونت عينة الدراسـة مـن       . الممارسة الحركية، المستوى الدراسي   

ج خريجــاً ومــن كــال الجنــسين، حيــث اســتخدم الباحــث المــنه ) 202(طالبــاً و) 200(وبواقــع 

وأظهرت النتائج وجـود فـروق ذات داللـة احـصائية فـي درجـة االتجـاه                 . الوصفي في الدراسة  

بــين طلبــة الفــرعين االدبــي والعلمــي لــدى طلبــة كليــة التربيــة الحركيــة علــى مجــال االدارة      

كـذلك كانـت   . لصالح طلبة الفرع االدبي ولم تظهـر فـروق علـى مجـالي التـدريب التدريـسي               

 .جينالنتائج بالنسبة للخري

 التـي هـدفت إلـى التعـرف إلـى اتجاهـات طلبـة        (Carlson, 1994)دراسة كارلسون في و

المرحلـــة الثانويـــة نحـــو التربيـــة الرياضـــية والعوامـــل المـــؤثرة فـــي تحديـــد تلـــك االتجاهـــات،  

طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة المرحلــة ) 150(لتحقيــق ذلــك أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 

لدراسة أن العوامل الثقافية، واالجتماعية من أكثـر العوامـل تـأثيراً    أظهرت نتائج ا . الثانوية

فـي تكـوين االتجاهـات لـدى الطلبـة، إضــافة إلـى ذلـك أظهـرت النتـائج أن األسـرة، واألعــالم،           

ومستوى األداء المهاري لدى الطلبة، واألصـدقاء، والخبـرة الـسابقة فـي الممارسـة الرياضـية             

لطلبــة نحــو التربيــة الرياضــية مــن أجــل المتعــة، وأن    جميعهــا مهمــة فــي تحديــد اتجاهــات ا  

 .    التربية الرياضية محدودة األهداف وتقتصر على إعداد الرياضيين

في ضوء عرض الدراسات السابقة تبين للباحث أهميـة دراسـة االتجاهـات كموضـوع            

ي حيوي في إعداد البرامج والمناهج التأهيلية والتخطـيط، وبـالرغم مـن كثـرة الدراسـات فـ                  

، إال أن البحـث العلمـي فــي مجـال دراسـة اتجاهــات      االتجاهـات نحـو التربيــة البدنيـة   موضـوع  



 

 
٤١٤

طيف اتجاهات المعلمين نحو استخدام التمرينات المائية لتأهيل ذوي 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية  التوحد 

 أحمد إبراهيم التايه. د

المعلمين والمعلمات نحو التمرينـات المائيـة لتأهيـل ذوي اإلعاقـة فـي البيئـة العربيـة مـا زال            

مـــن هـــذه الفجـــوة العلميـــة والنظريـــة والميدانيـــة،  ومـــن الـــشح فـــي الدراســـات    نـــادر جـــدا،

تبطــة بالتمرينــات المائيــة لــذوي اإلعاقــة، اتجــه الباحــث لعمــل هــذه الدراســة والكتابــات المر

 لتكــون مقدمــة  يؤكــد علــى أهميــة إجــراء مثــل هــذه الدراســة   مــا وهــذا الميدانيــة الوصــفية  

 .لدراسات تطبيقية مستقبليا

 إجراءات الدراسة
ــة  - ١ ــنهج الدراسـ ــة     : مـ ــلوب الدراسـ ــستخدما أسـ ــفي مـ ــنهج الوصـ ــع  الباحـــث المـ اتبـ

ية بخطواتهــا واجراءاتهــا، ألنهــا تتناســب وطبيعــة هــذه الدراســة التــي تــستهدف    المــسح

نحــو التمرينــات معاهــد وبــرامج  فــي العــاملين التعــرف إلــى اتجاهــات المعلمــين والمعلمــات  

 .المائية

 يتكون مجتمع الدراسة من المعلمين والمعلمات العـاملين فـي         :  مجتمع الدراسة  - ٢

 والمحــددة ببــرامج العــوق الــسمعي وذوي طيــف التوحــد      بــرامج ومعاهــد التربيــة الخاصــة    

( .من الجنسينمعلم ومعلمة  ) 1085( محافظة جدة وقد بلغ عددهم   واإلعاقة العقلية في  

 ).هـ١٤٣٤االدارة العامة للتربية الخاصة،

مـن المجتمـع األصـلي للدراسـة       تـم أخـذ عينـة عـشوائية بـسيطة            : عينة الدراسة  - ٣ 

ــة تكونـــت  ــن العينـ ــم و)180(مـ ــة) 90( معلـ ــدهم  ،معلمـ ــم تحديـ ــاآلتي تـ ــن   :كـ ــة مـ مجموعـ

مجموعــة مــن  ذوي طيــف التوحــد و و معاهــد المعلمــين والمعلمــات العــاملين فــي بــرامج و    

مجموعـة مـن    واإلعاقـة العقليـة،   ذوياألشـخاص  المعلمين والمعلمات العاملين في بـرامج     

 جــدة فــي محافظــة  فــيةسمعيالمعلمــين والمعلمــات العــاملين فــي بــرامج ذوي اإلعاقــة الــ  

 .المملكة العربية السعودية

اســتبانة تــم تقنينهــا لمــسح اتجاهــات المعلمــين والمعلمــات نحــو   : أداة الدراســة - ٤

التمرينات المائية لتأهيل ذوي طيف التوحد واألشخاص المعاقين عقليا وسمعيا في مدينة            
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) االسـتبانة (ة حيـث تـم بنـاء األدا       واسـتخدام مـا يناسـب أهـداف الدراسـة            2011جدة سـنة    

 : وفق التالي

تــم مراجعــة االبحــاث والدراســات المتعلقــة بموضــوع التمرينــات المائيــة لتأهيــل          .١

 . المعاقين

وتـــم مراجعـــة االداوت المـــستخدمة حـــول موضـــوع االتجاهـــات فـــي الدراســـات         .٢

 .واالبحاث السابقة

ــد مجــاالت االســتبانة         .٣ ــاءً علــى مراجعــة االبحــاث والدراســات الــسابقة تــم تحدي بن

 .الفقرات بصورتها األوليةو

 ):1(   كما هو موضح في الجدول 

مجاالت االستبانة وأرقام كل من الفقرات االيجابية والسلبية وعدد الفقرات ) 1(جدول 

 في كل مجال

 الفقرات السلبية الفقرات االيجابية مجاالت االستبانة
عدد 
 الفقرات

 8 7، 5، 4، 3 8، ،6، 2، 1 )8-1(المجال الصحي 
 8 16، 15، 13، 11 14، 12، 10، 9 )16-9(مجال المعرفيال

، 20-17(المجال البدني والترويحي 
24-17( 

19،18،17 ،20 ،27 24 ،25، 26 8 

-21(النفسي-المجال االجتماعي
23،28-32( 

21،23 ،28،29،30،32 22 ، 31 8 

 32 13 19 المجموع

اسـتجابات  ) 5(ة  ليكرت من تكون سلم االجابة على االستبانة كما ورد في طريق        .٤

) 4(أوافـق ولهـا ولهـا    .ب . درجـات ) 5(أوافق بدرجـة كبيـرة ولهـا      .ا  : وهي للعبارات االيجابية  

غيــر . هـــ. درجــة) 2(غيــر موافــق ولهــا  . د. درجــات) 3(لــم أكــون رأي بعــد ولهــا   .ج . درجــات

 .درجة) 1(موافق بدرجة كبيرة ولها 
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) 1(أوافـق بدرجـة كبيـرة ولهـا         .ا  : ان كما يلـي     اما سلم االجابة للفقرات السلبية ك      .٥

غيــر . د. درجــات) 3(لــم أكــون رأي بعــد ولهــا   .ج . درجتــان) 2(أوافــق ولهــا ولهــا  .ب . درجــة

 .درجات) 5(غير موافق بدرجة كبيرة ولها . هـ. درجات) 4(موافق ولها 

كـل  في المكان المناسب على يسار      ) ×(طلب من افراد عينة الدراسة وضع اشارة         .٦

 .فقرة وبما يتفق ودرجة االتجاه لدى الفرد المستجيب
، تـم اعتمــاد  )1992الزعبـي، (، )1991هـارون، ابـو حليمــة،  (مـن خـالل مراجعـة دراســة     .٧

 . اتجاه سلبي%50 فما فوق اتجاه ايجابي وأقل من %50النسبة المئوية 
 : صدق االستبانة -

 هيئـــة مـــن المحكمـــين بعـــد اعـــداد الـــصيغة األوليـــة لإلســـتبانة تـــم عرضـــها علـــى 
مـن حملـة الـدكتوراه    ) 13(منهم من حملـة االسـتاذية،   ) 2(خبير، ) 15(والخبراء مكونة من  

ــنفس، وذلــك مــن أجــل التأكــد مــن مناســبة           ــة وعلــم ال ــة البدني فــي مجــال اإلعاقــة والتربي
الفقرات لكل مجـال وصـياغة الفقـرات وحـذف أو تعـديل مواصـفات بعـض الفقـرات، وتـم                     

 ).1992ظاظا، ( العتماد مدى انسجام الفقرات على مجاالت الدراسة %90اعتماد نسبة 
 : ثبات االستبانة-

وللتحقق من ثبات المقياس في الدراسة الحاليـة قـام الباحـث بفحـص معامـل الثبـات               
، وقـد بلغـت قيمـة    (Kronbach Alpha)على عينة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفـا  

والجـدول  . وهو معامل ثبات مناسب يفـي بـأغراض الدراسـة         )  0,86(الثبات للمحاور جميعاً    
 :يبين ذلك) 2(

 معامالت الثبات لمجاالت الدراسة والدرجة الكلية) 2(الجدول 

 )كرونباخ آلفا( بحسب معادلة 
 كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال الرقم

 0,68 8 المجال الصحي 1

 0,52 8 المجال المعرفي 2

 0,70 8 والترويحيالمجال البدني  3

 0,66 8 النفسي-المجال االجتماعي 4

 0,86 32 الكلي

 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤١٧

  هـ١٤٣٦بيع اآلخر  األول رالعدد

 : خطوات إجراء الدراسة- 

 .توزيع االستبانة على معلمين ومعلمات المراكز التأهيلية لإلجابة عليها .١

اسـتبانة حيـث تـم اسـتبعاد     ) ٣٠٠(استبيان من أصل ) ٢٧٠(بلغت حصيلة الجمع    .٢

 . شروط االجابة وترك بعض الفقرات بدون اجابةاستبانة وذلك لعدم مراعاة) ٣٠(

 .تم تفريغ البيانات ومعالجتها احصائياً .٣

واألسـلوب الجمعـي    األسـلوب الفـردي  : تـم تطبيـق أداة الدراسـة بأسـلوبين همـا       .٤

أعطيت التعليمات إلى كل مـن  . وقد تم مراعاة ظروف مالئمة التطبيق فى كال األسلوبين

 . التطبيق عليهمالمعلمين والمعلمات الذين يجرى

وبعد القيام بإجراءات الصدق والثبات الالزمين للمقيـاس تـم تطبيقـه علـى عينـة             .٥

) 90(معلـم ومـدرب ذكـور و      ) 180(الدراسة من هؤالء المعلمين والمعلمـات والمكونـة مـن           

معلمــة وأنثــى، وللتعــرف علــى وجهــة نظــر عينــة الدراســة مــن معلمــي ومعلمــات ومــدربي        

جـنس المعلـم،   (لمعـاقين فـي ضـوء مجموعـة مـن المتغيـرات هـي             ومدربات هذه الفئة من ا    

 ).الخبرة، قطاع العمل، نوع اإلعاقة التي يتعامل معها، المستوى الدراسي للمعلم

 :المعالجات اإلحصائية
ــبيانات فرغـــت وأدخلـــت إلـــى الحاســـب اآللـــي        بعـــد االنتهـــاء مـــن عمليـــة جمـــع االسـ

 وباســـتخدام (SPSS)لعلـــوم اإلنــسانية  وعولجــت باســتخدام برنـــامج الــرزم اإلحــصائية ل    

 :التصاميم اإلحصائية اآلتية

المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة لإلجابــة عــن فرضــية الدراســة         .١

 .الخاصة نحو التمرينات المائية الرئيسة المتعلقة باتجاهات معلمي التربية 

فحــص  مــن أجــل  (Independent T.test)للمجموعــات المــستقلة  ) ت( اختبــار  .٢

 .صحة الفرضيتين األولى والثانية

 لبيـان درجـة الثبـات لمجـاالت الدراسـة      (Kronbach Alpha)معادلة كرونباخ آلفـا   .٣

 .والدرجة الكلية لالختبار



 

 
٤١٨

طيف اتجاهات المعلمين نحو استخدام التمرينات المائية لتأهيل ذوي 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية  التوحد 

 أحمد إبراهيم التايه. د

 .معادلة شيفيه لترتيب األبعاد وعالقاتها ببعض وذلك في الفرضية الرابعة .٤

 :عرض ومناقشة النتائج
ت داللـة إحـصائية بـين اتجاهـات معلمـي التربيـة       توجـد فـروق ذا  : " الفرضية األولىنتائج  

 التمرينــات المائيــة فــي تأهيــل ذوي طيــف التوحــد واألشــخاص ذوي   اســتخدامالخاصــة نحــو

 ".اإلعاقة العقلية والسمعية نسبة لقطاع عمل المعلمين

كانت نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية نحو التمرينات المائيـة فـي            

 نـسبة لقطـاع عمـل      ف التوحد واألشخاص ذوي اإلعاقة العقليـة والـسمعية        طي ذويتأهيل  

 : التالي)٣(رقم المعلمين على النحو الموضح في الجدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين اتجاهات معلمي التربية ) 3(جدول 

إلعاقة الخاصة نحو التمرينات المائية في تأهيل ذوي طيف التوحد واألشخاص ذوي ا

 ).قطاع حكومي، خاص(العقلية والسمعية نسبة لقطاع عمل المعلمين 

فاعلية التمرينات 
دد المائية

الع
 

 البعد
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 0.40 4.05 البعد الصحي

 0.32 3.61 البعد المعرفي

 0.31 3.94 النفسي-البعد االجتماعي

 0.27 3.94 البدني-البعد الترويحي

من وجهة نظر 
معلمي القطاع 
 الحكومي

188 

الكلي على جميع فقرات 
 المقياس

3.89 0.10 

 0.39 4.06 البعد الصحي

 0.28 3.59 البعد المعرفي

 0.29 3.97 النفسي-البعد االجتماعي

 0.23 3.91 البدني-البعد الترويحي

من وجهة نظر 
معلمي القطاع 

 الخاص
82 

جميع فقرات الكلي على 
 المقياس

3.88 0.11 

 0.10 3.89 الكلي 270 المجموع الكلي

 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤١٩

  هـ١٤٣٦بيع اآلخر  األول رالعدد

 وجــود فــرق بــسيط بــين اتجاهــات معلمــي التربيــة الخاصــة نحــو   )3(يتــضح مــن جــدول 

التمرينات المائية في تأهيل ذوي طيف التوحد واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية            

ولمعرفـة فيمـا إذا كـان هـذا الفـرق ذو       نسبة لمعلمـي القطـاع الحكـومي والقطـاع الخـاص،            

يوضـح  ) 4( والجدول رقم    T_testداللة إحصائية تم استخدام اختبار ت  للعينات المستقلة          

 : هذه النتائج

 للكشف عن دالالت الفروق بين T_testنتائج اختبار ت  للعينات المستقلة ) 4(جدول 

ي تأهيل ذوي طيف التوحد اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو التمرينات المائية ف

واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية نسبة لمعلمي القطاع الحكومي ومعلمي 

 .القطاع الخاص

 درجة الحرية قيمة ت المجال أو البعد
فروق 
المتوسطا
 ت

فروق االنحرافات 
 المعيارية

مستوى 
 الداللة

 0.85 0.06 0.01 198 0.191 صحي

 0.68 0.04 0.02 198 0.409 معرفي

 0.50 0.04 0.03 198 0.670 اجتماعي

 0.39 0.04 0.03 198 0.854 بدني

 0.88 0.02 0.03 198 0.158 الكلي

 عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي النتيجـــة الكليـــة   )4(يتـــضح مـــن جـــدول 

ــين   ــات المعلمـ ــوالتجاهـ ــتخدامنحـ ــد     اسـ ــي تأهيـــل ذوي طيـــف التوحـ ــة فـ ــات المائيـ  التمرينـ

قطـــاع خـــاص أو  (نـــسبة لقطـــاع العمـــل    إلعاقـــة العقليـــة والـــسمعية  واألشـــخاص ذوي ا

، وكــذلك عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية علــى جميــع األبعــاد الفرعيــة       )حكــومي

 ).البدنيواالجتماعي، والمعرفي، والصحي، (األربعة للمقياس المستخدم وهي 

و العــام أاص ويفــسر الباحــث عــدم ظهــور الداللــة فــي األبعــاد تبعــاً لقطــاع العمــل الخــ   

تقارب مستوى الخدمات التأهيلية والعالجية بـين القطـاعين وبالتـالي تقـارب الخبـرات لـدى                 

العاملين في هذين القطاعين إضافة إلى نوعية اإلمكانات المتوفرة فـي القطـاعين فـي دول              



 

 
٤٢٠

طيف اتجاهات المعلمين نحو استخدام التمرينات المائية لتأهيل ذوي 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية  التوحد 

 أحمد إبراهيم التايه. د

 والخلــيج المجــال الــصحي والتــأهيلي مثــل المملكــة العربيــة الــسعودية نــوعي بذات اهتمــام 

 . عامة

توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين اتجاهـات معلمـي التربيـة         : " نتائج الفرضية الثانية  

الخاصــة نحــو التمرينــات المائيــة فــي تأهيــل ذوي طيــف التوحــد واألشــخاص ذوي اإلعاقــة          

 ".العقلية والسمعية نسبة لجنس المعلمين

 المائيـة فـي     كانت نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية نحو التمرينات       

تأهيـــل ذوي طيـــف التوحـــد واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة العقليـــة والـــسمعية نـــسبة لجـــنس    

 : التالي)5( رقم على النحو الموضح في الجدول) ذكور، إناث(للمعلم 

التمرينات استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية نحو ) 5(جدول 

 ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية نسبة المائية في تأهيل ذوي طيف التوحد واألشخاص

 )ذكور، إناث(لجنس للمعلم 

فاعلية التمرينات 
دد المائية

الع
 

 البعد
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 0.39 4.07 البعد الصحي

 0.29 3.58 البعد المعرفي

 0.31 3.95 النفسي-البعد االجتماعي

 0.26 3.94 البدني-البعد الترويحي

من وجهة نظر 
 المعلمين

 )الذكور(

18
0 

الكلي على جميع فقرات 
 المقياس

3.88 0.11 

 0.42 3.95 البعد الصحي

 0.36 3.74 البعد المعرفي

 0.27 4.02 النفسي-البعد االجتماعي

 0.20 3.90 البدني-البعد الترويحي

من وجهة نظر 
 المعلمين

 )اإلناث(
90 

الكلي على جميع فقرات 
 المقياس

3.90 0.08 

 0.10 3.89 الكلي27 المجموع الكلي



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٢١

  هـ١٤٣٦بيع اآلخر  األول رالعدد

0 

 وجود فرق بسيط بين بين اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو   )5(يتضح من الجدول    

التمرينات المائية في تأهيل ذوي طيف التوحد واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية            

رق ذو داللة إحـصائية تـم اسـتخدام    نسبة لجنس المعلمين، ولمعرفة فيما إذا كان هذا الف   

 : يوضح هذه النتائج) 6( والجدول رقم One way Anovaتحليل التباين األحادي 

للكشف عن دالالت الفروق بين One way Anova) (نتائج التحليل األحادي ) 6(جدول 

اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو التمرينات المائية في تأهيل ذوي طيف التوحد 

 .نسبة لجنس المعلمين خاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعيةواألش

 المجال أو البعد
قيمة 
 ت

 درجة الحرية
فروق 

 المتوسطات

فروق 
االنحرافات 
 المعيارية

مستوى 
 الداللة

 0.15 0.08 0.11 198 1.45 صحي

 0.01 0.06 0.16 198 2.69 معرفي

 0.21 0.06 0.08 198 1.26 اجتماعي

 0.50 0.05 0.03 198 0.67 بدني

 0.29 0.02 0.02 198 1.09 الكلي

 عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي النتيجـة الكليـة نحـو                   )6(يتضح من الجدول    

التمرينــات المائيــة فــي تأهيــل المعــاقين مــن وجهــة نظــر معلمــيهم تبعــاً لمتغيــر جــنس            

ثالثـــة المعلـــم، وكـــذلك عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية علـــى األبعـــاد الفرعيـــة ال  

، فيما كانـت الفـروق دالـة إحـصائياً          )الصحي، االجتماعي، البدني  (للمقياس المستخدم وهي    

نجـد أن  ) 3(، وبـالرجوع إلـى المتوسـطات الحـسابية فـي الجـدول رقـم        )المعرفي(على البعد   

هذه الفروق في البعد المعرفي كانت لصالح اإلناث، حيث بلغ متوسط إجابـاتهن علـى هـذا           

 .على نفس البعد) 3.58(ما بلغ للذكور في) 3.74(البعد

ويعزو الباحث تميز اإلناث في المجال المعرفـي إلـى االرتفـاع فـي التحـصيل األكـاديمي                  

 . لديهن عن الذكور في المرحلة الجامعية قبل الدخول إلى الميدان العملي



 

 
٤٢٢

طيف اتجاهات المعلمين نحو استخدام التمرينات المائية لتأهيل ذوي 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية  التوحد 

 أحمد إبراهيم التايه. د

بينمــا يعلــل الباحــث عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي األبعــاد الثالثــة قيــد            

ــى تــشابه الثقافــة العامــة فــي هــذه         ال ــدني إل دراســة وهــي المجــال الــصحي واالجتمــاعي والب

حيــث تفــرض  . المجــاالت لوجــودهم فــي نفــس البيئــة االجتماعيــة والــسلوكية الحركيــة     

أحياناً طبيعة الظروف الجوية نقصاً في األداء الحركـي والبـدني وانعكـاس ذلـك علـى هـذه                   

 .المجاالت الثالثة

 توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين اتجاهـات معلمـي التربيـة                 : "لثالثةنتائج الفرضية ا  

الخاصــة نحــو التمرينــات المائيــة فــي تأهيــل ذوي طيــف التوحــد واألشــخاص ذوي اإلعاقــة          

 ".العقلية والسمعية نسبة للمؤهل العلمي للمعلمين

ــة بــين اتجاهــات معلمــي        ــائج المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياري كانــت نت

لتربيـــة الخاصـــة نحـــو التمرينـــات المائيـــة فـــي تأهيـــل ذوي طيـــف التوحـــد واألشـــخاص ذوي  ا

 )7( رقـم    اإلعاقة العقلية والسمعية نسبة للمؤهل العلمي على النحو الموضـح فـي الجـدول             

 :التالي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين اتجاهات معلمي التربية ) 7(جدول 

 المائية في تأهيل ذوي طيف التوحد واألشخاص ذوي اإلعاقة الخاصة نحو التمرينات

 )دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا(العقلية والسمعية نسبة للمؤهل العلمي للمعلمين 
فاعلية التمرينات 

 المائية
 البعد العدد

المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 0.35 4.05 الصحيالبعد 

 0.33 3.60  المعرفيالبعد

-االجتماعيالبعد 
 النفسي

3.89 0.31 

 0.26 3.98 البدني-البعد الترويحي

 58 دبلوم

الكلي على جميع 
 فقرات المقياس

3.88 0.09 

 192 بكالوريوس 0.40 4.03 الصحيالبعد 

 0.30 3.61  المعرفيالبعد



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٢٣

  هـ١٤٣٦بيع اآلخر  األول رالعدد

فاعلية التمرينات 
 المائية

 البعد العدد
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

-االجتماعيالبعد 
 النفسي

3.98 0.30 

 0.24 3.91 البدني-البعد الترويحي

الكلي على جميع 
 فقرات المقياس

3.88 0.11 

 0.45 4.15 الصحيالبعد 

 0.30 3.58  المعرفيالبعد

-االجتماعيالبعد 
 النفسي

3.99 0.30 

 0.29 3.94 البدني-البعد الترويحي

 20 دراسات عليا

الكلي على جميع 
 فقرات المقياس

3.91 0.11 

 0.10 3.89 الكلي 270 المجموع الكلي

 وجود فروق ظاهرية بـين اتجاهـات معلمـي التربيـة الخاصـة نحـو          )7(يتضح من الجدول    

التمرينات المائية في تأهيل ذوي طيف التوحد واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية            

نسبة للمؤهل العلمـي للمعلمـين، ولمعرفـة فيمـا إذا كـان هـذه الفـروق ذات داللـة إحـصائية           

يوضــح هــذه ) 8( والجــدول رقــم One way Anovaاين األحــادي تــم اســتخدام تحليــل التبــ 

 :النتائج



 

 
٤٢٤

طيف اتجاهات المعلمين نحو استخدام التمرينات المائية لتأهيل ذوي 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية  التوحد 

 أحمد إبراهيم التايه. د

للكشف عن دالالت الفروق One way Anova) (نتائج التحليل التباين األحادي ) 8(جدول 

بين اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو التمرينات المائية في تأهيل ذوي طيف التوحد 

 نسبة للمؤهل العلمي للمعلمينواألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية 

  المجال أو البعد
مجموع 
 المربعات

 درجة الحرية
ت 
طا
س
متو

ت
بعا
مر
ال

 
 fقيمة 

اللة
الد

وى 
ست
م

 

 0.47 0.75 0.12 2 0.24 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 صحي   0.16 197 30.67

    199 30.91 المجموع

 0.92 0.09 0.01 2 0.02 بين المجموعات

ل داخ
 المجموعات

 معرفي   0.10 197 18.79

    199 18.80 المجموع

 0.14 2.02 0.18 2 0.37 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 اجتماعي   0.09 197 17.81

    199 18.18 المجموع

 0.30 1.32 0.09 2 0.17 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 بدني   0.07 197 12.76

    199 12.93 المجموع

 0.41 0.89 0.01 2 0.02 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 كليال   0.01 197 2.12

    199 2.14 المجموع

 عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي النتيجـة الكليـة بـين          )8(يتضح من الجـدول    

اتجاهـــات معلمـــي التربيـــة الخاصـــة نحـــو التمرينـــات المائيـــة فـــي تأهيـــل ذوي طيـــف التوحـــد 

 اإلعاقــة العقليــة والــسمعية نــسبة للمؤهــل العلمــي للمعلمــين، وكــذلك    واألشــخاص ذوي



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٢٥

  هـ١٤٣٦بيع اآلخر  األول رالعدد

عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية علـى األبعـاد الفرعيـة األربعـة للمقيـاس المـستخدم                   

 ).الصحي، المعرفي، االجتماعي، البدني(وهي 

ــاهج علميــة          ــى عــدم وجــود من ــة فــي هــذه األبعــاد إل ويعــزو الباحــث عــدم ظهــور الدالل

تقــوم بتــدريب هــؤالء المعلمــين علــى اســتخدام التمرينــات المائيــة فــي تأهيــل       متخصــصة 

 .الحاالت المعنية بالدراسة من ناحية عملية وتطبيقية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين اتجاهـات معلمـي التربيـة      : " نتائج الفرضية الرابعة  

 ذوي اإلعاقــة الخاصــة نحــو التمرينــات المائيــة فــي تأهيــل ذوي طيــف التوحــد واألشــخاص        

 ". العقلية والسمعية نسبة لنوع اإلعاقة عند طلبتهم

وكانــت نتــائج المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة بــين اتجاهــات معلمــي   

التربيـــة الخاصـــة نحـــو التمرينـــات المائيـــة فـــي تأهيـــل ذوي طيـــف التوحـــد واألشـــخاص ذوي  

 )9( رقــمنحــو الموضــح فــي الجــدولاإلعاقــة العقليــة والــسمعية نــسبة لنــوع اإلعاقــة علــى ال 

 :التالي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية نحو التمرينات المائية في تأهيل ) 9(جدول 

ذوي طيف التوحد واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية نسبة لنوع اإلعاقة التي 

 )طيف التوحدسمعية، العقلية، ال(يتعامل معها المعلم 

 البعد العدد نات المائيةفاعلية التمري
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 0.39 4.17 الصحيالبعد 

 0.27 3.49  المعرفيالبعد

 0.27 4.06 النفسي-االجتماعيالبعد 

 0.18 3.87 البدني-البعد الترويحي
 92 اإلعاقة العقلية

الكلي على جميع فقرات 
 المقياس

3.90 0.11 

 0.35 3.91 الصحيالبعد 

 0.34 3.71  المعرفيالبعد

 92 لسمعيةاإلعاقة ا

 0.30 3.93 النفسي-االجتماعيالبعد 



 

 
٤٢٦

طيف اتجاهات المعلمين نحو استخدام التمرينات المائية لتأهيل ذوي 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية  التوحد 

 أحمد إبراهيم التايه. د

 البعد العدد نات المائيةفاعلية التمري
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 0.26 3.95 البدني-البعد الترويحي

الكلي على جميع فقرات 
 المقياس

3.88 0.10 

 0.40 4.16 الصحيالبعد 

 0.20 3.54  المعرفيالبعد

 0.31 3.86 لنفسيا-االجتماعيالبعد 

 0.31 3.99 البدني-البعد الترويحي
 86 طيف التوحد

الكلي على جميع فقرات 
 المقياس

3.89 0.11 

 0.10 3.89 الكلي 270 المجموع الكلي

 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ظاهرية بـين اتجاهـات معلمـي التربيـة الخاصـة                  

 ذوي اإلعاقــة العقليــة  نحــو التمرينــات المائيــة فــي تأهيــل ذوي طيــف التوحــد واألشــخاص       

والــسمعية نــسبة لنــوع اإلعاقــة التــي يتعــاملون معهــا مــن الطــالب، ولمعرفــة فيمــا إذا كــان  

 One way Anovaهـذه الفـروق ذات داللـة إحـصائية تـم اسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي          

 :يوضح هذه النتائج) 10(والجدول رقم 

للكشف عن دالالت الفروق بين One way Anova) (نتائج التحليل األحادي ) 10(جدول 

اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو التمرينات المائية في تأهيل ذوي طيف التوحد 

 واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية نسبة لنوع اإلعاقة التي يتعامل معها المعلم
المجال أو 
 البعد

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 fقيمة 
ى مستو
 الداللة

 0.00 11.11 1.57 2 3.13 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 صحي   0.14 197 27.77

    199 30.91 المجموع

 0.00 11.19 0.96 2 1.92 بين المجموعات معرفي



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٢٧

  هـ١٤٣٦بيع اآلخر  األول رالعدد

المجال أو 
 البعد

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 fقيمة 
ى مستو
 الداللة

داخل 
 المجموعات

16.89 197 0.09   

    199 18.80 المجموع

 0.00 6.53 0.57 2 1.13 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 اجتماعي   0.09 197 17.05

    199 18.18 المجموع

 0.04 3.25 0.21 2 0.41 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 بدني   0.06 197 12.52

    199 12.93 المجموع

 0.401 0.92 0.01 2 0.02 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 الكلي   0.01 197 2.12

    199 2.141 المجموع

 عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية فـي النتيجـة الكليـة بـين       )10(يتضح من الجدول   

اتجاهـــات معلمـــي التربيـــة الخاصـــة نحـــو التمرينـــات المائيـــة فـــي تأهيـــل ذوي طيـــف التوحـــد 

واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية نسبة لنوع اإلعاقة التي يتعاملون معها، بينمـا             

 ائية على األبعاد الفرعية األربعـة للمقيـاس المـستخدم وهـي         كانت الفروق ذات داللة إحص    

 ).الصحي، المعرفي، االجتماعي، البدني(

ويعلل ظهور هذه الداللة على األبعاد األربعـة إلـى وجـود القواعـد النظريـة العلميـة لـدى                    

 .  هؤالء المعلمين بغض النظر عن نوع المعاقين الذين يتعاملون معهم

 معلمي التربية الخاصة نحو التمرينات المائية في تأهيـل ذوي    ولمعرقة ترتيب اتجاهات  

ــة التـــي       ــوع اإلعاقـ ــة والـــسمعية نـــسبة لنـ ــة العقليـ ــد واألشـــخاص ذوي اإلعاقـ طيـــف التوحـ

، Sheffeيتعــاملون معهــا التــي كانــت هــذه الفــروق لــصالحها، تــم اســتخدام اختبــار شــيفيه  

 :يوضح هذه النتائج) 11(والجدول رقم 



 

 
٤٢٨

طيف اتجاهات المعلمين نحو استخدام التمرينات المائية لتأهيل ذوي 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية  التوحد 

 أحمد إبراهيم التايه. د

اتجاهات معلمي التربية  للكشف عن ترتيب Sheffeشيفيه ج اختبار نتائ) 11(الجدول 

الخاصة نحو التمرينات المائية في تأهيل ذوي طيف التوحد واألشخاص ذوي اإلعاقة 

 العقلية والسمعية نسبة لنوع اإلعاقة التي يتعاملون معها
اتجاهات المعلمين نسبة لنوع اإلعاقة التي ترتيب 

 يتعاملون معها
اللة عند مستوى الد

)0.05( 

 صحي

 معرفي
0.85 

 اجتماعي

 بدني
0.09 

) الـصحي والمعرفـي   ( إلى أن الفروق كانت دالة إحصائياً بين مجـالي        ) 11(يشير الجدول   

 .من جهة أخرى) االجتماعي والبدني(من جهة وبين مجالي 

ــائج الفرضــية الخامــس   ــة إحــصائية بــين اتجاهــات معلمــي      : " ةنت توجــد فــروق ذات دالل

لتربيـــة الخاصـــة نحـــو التمرينـــات المائيـــة فـــي تأهيـــل ذوي طيـــف التوحـــد واألشـــخاص ذوي  ا

 ".اإلعاقة العقلية والسمعية نسبة لخبرة المعلمين

ــة بــين اتجاهــات معلمــي        ــائج المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياري كانــت نت

خاص ذوي التربيـــة الخاصـــة نحـــو التمرينـــات المائيـــة فـــي تأهيـــل ذوي طيـــف التوحـــد واألشـــ 

 اإلعاقـــة العقليـــة والـــسمعية نـــسبة لخبـــرة المعلمـــين علـــى النحـــو الموضـــح فـــي الجـــدول    

 : التالي)12(رقم



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٢٩

  هـ١٤٣٦بيع اآلخر  األول رالعدد

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين اتجاهات معلمي التربية ) 12(جدول 

الخاصة نحو التمرينات المائية في تأهيل ذوي طيف التوحد واألشخاص ذوي اإلعاقة 

 ) فما فوق10 سنة،5-10 سنة، 1-5(والسمعية نسبة لخبرة المعلمين  العقلية 

 البعد العدد فاعلية التمرينات المائية
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 0.40 4.04 الصحيالبعد 

 0.33 3.64  المعرفيالبعد

 0.30 4.01 النفسي-االجتماعيالبعد 

 0.23 3.91 البدني-ويحيالبعد التر
 144  سنة1-5الخبرة 

الكلي على جميع فقرات 
 المقياس

3.90 0.10 

 0.37 4.05 الصحيالبعد 

 0.30 3.59  المعرفيالبعد

 0.31 3.93 النفسي-االجتماعيالبعد 

 0.27 3.95 البدني-البعد الترويحي
 94  سنة5-10الخبرة 

الكلي على جميع فقرات 
 المقياس

3.88 0.10 

 0.47 4.09 الصحيالبعد 

 0.21 3.49  المعرفيالبعد

 0.29 3.89 النفسي-االجتماعيالبعد 

 0.28 3.97 البدني-البعد الترويحي

 سنين فما 10الخبرة 
 فوق

32 

الكلي على جميع فقرات 
 المقياس

3.86 0.11 

 ٠.10 3.8٩ الكلي 270 المجموع الكلي

اتجاهات معلمي التربية الخاصـة نحـو    وجود فروق ظاهرية بين    )12(يتضح من الجدول    

التمرينات المائية في تأهيل ذوي طيف التوحد واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية            

ــا إذا كـــان هـــذه الفـــروق ذات داللـــة إحـــصائية تـــم     نـــسبة لخبـــرة المعلمـــين، ولمعرفـــة فيمـ

 : النتائجيوضح هذه) 13( والجدول رقم One way Anovaاستخدام تحليل التباين األحادي 



 

 
٤٣٠

طيف اتجاهات المعلمين نحو استخدام التمرينات المائية لتأهيل ذوي 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية  التوحد 

 أحمد إبراهيم التايه. د

للكشف عن دالالت الفروق One way ANOVA) (نتائج التحليل األحادي ) 13(جدول 

بين اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو التمرينات المائية في تأهيل ذوي طيف التوحد 

 واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية نسبة لخبرة المعلمين
المجال أو 
 البعد

 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 لحريةا

متوسطات 
 المربعات

 fقيمة 
مستوى 
 الداللة

ين ب
 المجموعات

0.04 2 0.02 0.15 0.86 

داخل 
 المجموعات

30.86 197 0.157   
 صحي

    199 30.91 المجموع

ين ب
 المجموعات

0.37 2 0.18 1.95 0.15 

داخل 
 المجموعات

18.44 197 0.09   
 معرفي

    199 18.80 المجموع

ين ب
 المجموعات

0.36 2 0.18 2.01 0.14 

داخل 
 المجموعات

17.81 197 0.09   
 اجتماعي

    199 18.175 المجموع

ين ب
 المجموعات

0.08 2 0.04 0.61 0.54 

داخل 
 المجموعات

12.85 197 0.07   
 بدني

    199 12.93 المجموع

ين ب
 المجموعات

0.03 2 0.02 1.42 0.25 

داخل 
 المجموعات

2.11 197 0.01   
 الكلي

    199 2.14 المجموع



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٣١

  هـ١٤٣٦بيع اآلخر  األول رالعدد

عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية فـي النتيجـة الكليـة بـين       ) 13(يتضح من الجدول   

 التمرينــات المائيــة فــي تأهيــل ذوي طيــف  اســتخدام اتجاهــات معلمــي التربيــة الخاصــة نحــو 

م التوحد واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية نسبة لخبرة المعلمين، وكذلك عـد           

وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية علــى األبعــاد الفرعيــة الثالثــة للمقيــاس المــستخدم وهــي  

حسب نفس المتغير، فيما كانت الفـروق دالـة إحـصائياً علـى             ) الصحي، االجتماعي، البدني  (

نجــد أن هــذه ) 6(البعــد المعرفــي، وبــالرجوع إلــى المتوســطات الحــسابية فــي الجــدول رقــم  

ي كانــت لــصالح اإلنــاث، حيــث بلــغ متوســط إجابــاتهن علــى هــذا   الفــروق فــي البعــد المعرفــ 

 .على نفس البعد) 3.58(فيما بلغ للذكور ) 3.74(البعد

، باالضـافة الـي     الخبـرة المعرفة تنعكس طرديا علـى      ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن       

ة محـدود  الخبـرة  تبقـى لمعـاقين وبالتـالي   ا بمجـال تأهيـل     تدريب للمعلمين برامج  عدم توفر   

 . في كافة المجاالت واضح فيهمهنيالعمل دون تغير أو تطور ويستمر  نسبيا 

 :في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحث اآلتي :االستنتاجات

ال يعـــد قطـــاع العمـــل عامـــل مـــؤثر فـــي اتجاهـــات المعلمـــين والمعلمـــات نحـــو          .١

 ذوي اإلعاقـة العقليـة   استخدام التمرينات المائية في تأهيل ذوي طيف التوحد واألشخاص       

 .والسمعيةحيث تتشابه االمكانات المادية في كال القطاعين

يتكافـــأ المعلمـــون الـــذكور واإلنـــاث فـــي االتجاهـــات نحـــو اســـتخدام التمرينـــات    .٢

العالجيــــة المائيــــة فــــي تأهيــــل ذوي طيــــف التوحــــد واألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة العقليــــة         

ي حيـث تتفـوق اإلنـاث علـى الـذكور           والسمعيةفي جميع المجاالت ما عـدا المجـال المعرفـ         

 .في هذا المجال

ــرق      .٣ ــي الفـ ــي عامـــل حاســـم فـ ــر المؤهـــل العلمـ ــينال يعتبـ ــين  بـ ــات المعلمـ  اتجاهـ

والمعلمـــات نحـــو اســـتخدام التمرينـــات العالجيـــة المائيـــة فـــي تأهيـــل ذوي طيـــف التوحـــد    

 .واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية



 

 
٤٣٢

طيف اتجاهات المعلمين نحو استخدام التمرينات المائية لتأهيل ذوي 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعية  التوحد 

 أحمد إبراهيم التايه. د

اعيـة والبدنيـة عامـل مـؤثر علـى اتجاهـات            تعد األبعاد الصحية والمعرفية واالجتم     .٤

المعلمــين والمعلمــات نحــو اســتخدام التمرينــات العالجيــة المائيــة فــي تأهيــل ذوي طيــف       

التوحد واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية والسمعيةبغض النظر عن نوع اإلعاقـة التـي يـتم               

 .تأهيلها بهذه الطريقة

 والمعلمـات نحـو اسـتخدام       الخبرة مؤثر على اتجاهات المعلمين    لم يكن متغير     .٥

التمرينات العالجية المائية في تأهيل ذوي طيـف التوحـد واألشـخاص ذوي اإلعاقـة العقليـة                 

 .  خالل فترة العمل تدريب مهني مستمر لمواكبة العلم الحديثيتجددإذا لم  والسمعية

 :في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية :التوصيات

التمرينــات  نحــو المعلمــين االنــاث والــذكور االيجابيــة     واســتثمار اتجاهــات  تعزيــز .١

 . التمرينات المائيةممارسة بهدف زيادة رقعة وقاعدة المائية

ــد مـــن     .٢ ــة والتـــي تزيـ ــزة الحديثـ ــة واألدوات واألجهـ ــوفير االمكانـــات الماديـ ــرعة تـ سـ

 .  في التأهيلالوسط المائيستخدام ال المعلمين والمعلمات ممارسة

نشر الوعي الـصحي واالجتمـاعي والبـدني        في  يل دور وسائل اإلعالم المختلفة      تفع .٣

 . الذكور واالناثنحو استخدام التمرينات العالجية المائية في تأهيل

العمــل علــى إدخــال مفــاهيم اســتخدام التمرينــات العالجيــة المائيــة فــي المنــاهج       .٤

 .في التربية الخاصة لجميع المراحل الدراسية والتدريبية  والتأهيليةالتعليمية

 وذوي اعتمـــاد بـــرامج التمرينـــات العالجيـــة المائيـــة فـــي تأهيـــل ذوي طيـــف التوحـــد   .٥

 في مختلف المراكز والمستشفيات والقسام الخاصـة    اإلعاقة العقلية والسمعية  

 .بالتأهيل لهؤالء األشخاص تبعاً الحتياجاتهم

@     @     @ 
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Abstract: 

The study aims to identify teachers' attitudes who work with disabled people 

in Jeddah toward using aquatic exercises to rehabilitate people with autism 

spectrum disorders, mental disability and hearing Impairment. In addition, it 

aims to define the differences in teachers' attitudes according to a number of 

variables that include teachers' job sector, gender, qualification, experience and 

type of disability they deal with. In order to achieve the study's aim, the study 

was applied on a random sample of 180 male teachers and 90 female teachers 

from the study population. Moreover, a questionnaire of attitude assessment was 

applied on the sample to examine the teachers' attitudes toward aquatic exercises. 

The results of this study shows that the teachers' attitudes toward using aquatic 

exercises for rehabilitation are positive with an average of (3.89), and there are 

statistically significant differences in the knowledge domain in favor of female 

teachers as their academic achievement is higher than the males. The order of 

domains are health and knowledge domains on a side, and social and physical 

domains on the other side. The researcher recommends that male and female 

teachers' attitudes should be enhanced to increase the scope of using aquatic 

exercises in rehabilitation. 


